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A B S T R A C TThe present dissertation consists of a proposal for the elaboration of a project for the 

intermodal terminal in Campanhã, in the city of Porto.

The project is part of a public competition for the elaboration of a platform that would 

complement the pre-existing mobility services in Campanhã’s interface. Its scope is not 

simply limited to the construction of the building, but also to the urban requalification of all 

surrounding area, with the intent of boosting the development of Porto’s eastern area.

This thesis revolves around the concepts that characterise the relation between architecture 

and the city, namely the peripheral city, which is precarious from a social and urban point 

of view. Thus, the themes generated by the place and project will be reflected upon, in the 

light of both architectural and artistic thinking. 

Using the notions of absence, movement and identity, the contact between each one of the 

fields is made clear, as the implicit overlap between them is necessary.

The approach to the place and the project, as well as the intervention proposal, aim to 

translate the addressed issues into architectural design, in a symbiotic and inseparable 

relationship between theory and practice.

R E S U M O Com a presente dissertação, propõe-se a elaboração de um projecto para o Terminal 

Intermodal de Campanhã, na cidade do Porto. 

O projecto surge no contexto de um concurso público para a elaboração de uma plataforma 

que complemente os serviços de mobilidade já presentes na interface de Campanhã. O 

seu propósito não se limita à construção de um edifício, mas pretende a requalificação 

urbana de toda a área envolvente, na perspectiva de impulsionar o desenvolvimento da 

zona oriental do Porto.

O trabalho move-se em torno da reflexão dos conceitos que caracterizam a relação entre a 

arquitectura e a cidade, em particular a cidade periférica, precária do ponto de vista social 

e urbano. Assim, apresenta-se e reflecte-se sobre os temas gerados pelo lugar e pelo 

projecto, à luz do pensamento arquitectónico e artístico. 

Recorrendo às noções de ausência, movimento e identidade, evidencia-se o contacto entre 

cada um dos campos, pois considera-se necessária a sobreposição implícita entre eles. 

A aproximação ao lugar e ao projecto, assim como a proposta de intervenção, pretendem 

traduzir para o desenho de arquitectura os conceitos abordados, numa relação simbiótica e 

indissociável entre teoria e prática.
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OBJECTO

I N T R O D U Ç Ã O

MOTIVAÇÃO

OBJECTIVO

O presente trabalho surge no seguimento da elaboração de um concurso 

público de arquitectura, para a freguesia de Campanhã, desenvolvido por uma 

equipa de arquitectos, engenheiros e paisagistas, entre Agosto e Novembro de 

20161.

O concurso propunha a construção do novo Terminal Intermodal de 

Campanhã, bem como a requalificação urbana da área situada a nascente da 

linha de comboios existente. O objectivo seria a elaboração de um projecto 

para uma plataforma que viesse complementar as estações existentes no local, 

criando um interface que funcionasse como um dos principais nós da rede de 

transporte público.

O programa incidia sobretudo numa estação rodoviária e nas áreas de 

apoio a esta e às estações existentes, mas incluía também a construção de 

novas vias de acesso, a requalificação urbana do terreno, prevendo novos 

lugares de estacionamento e ciclovias, bem como a reabilitação da Quinta de 

Vila Meã.

1 O projecto apresentado nesta dissertação corresponde à proposta candidata ao “Concurso de Concepção do 
Terminal Intermodal de Campanhã”, entregue no dia 2 de Novembro de 2016 , sem qualquer tipo de alteração 
projectual. Os resultados do concurso foram revelados no dia 10 de Fevereiro de 2017. O júri, presidido pelo Arq.º 
Carlos Prata, atribuiu o 4º lugar à proposta em questão, de entre as 22 candidatas. A equipa concorrente, da qual fez 
parte a autora desta tese, foi constituída pelos arquitectos: Alexander Georgiev, André Marques, Diogo Zenha, João 
Pedro Ferreira; pelos estudantes de arquitectura Francisca Pereira e Nuno Pamplona; pelo arquitecto paisagista: 
Vitor Monteiro; e pela equipa de engenharia, coordenada pelos engenheiros Paulo Fidalgo, Paulo Faria e Fernando 
Ferreira. Esta é, portanto, uma proposta multidisciplinar, mas a dissertação apresenta os conceitos debatidos 
sobretudo pela equipa de arquitectura.

Esta dissertação apresenta-se como um trabalho teórico-prático, pela 

motivação que desde cedo existiu em estudar fundamentos teóricos da 

arquitectura a partir do processo prático de projecto e das inquietações que 

daí advêm. O surgimento do concurso promovido pela Câmara do Porto foi o 

pretexto oportuno para associar a investigação teórica à prática de projecto, 

num contexto real, com a existência de uma necessidade urgente e verdadeira.

A ideia a desenvolver nasce também da vontade de estudar uma área 

claramente marginalizada, não só do ponto de vista urbano, mas também 

social e económico. A curiosidade pela zona oriental do Porto esteve presente 

ao longo de todo o percurso académico, pelas óbvias carências e diferenças 

em relação ao resto da cidade. Mas esta escolha justifica-se também pela 

verificação de um conjunto de medidas recentes que apostam no crescimento 

da zona oriental, em particular na freguesia de Campanhã. Esta indicação de 

que uma das zonas mais problemáticas da cidade do Porto se prepara para 

crescer, revela-se como um tema pertinente como trabalho de conclusão 

de mestrado, por um lado porque estaremos a estudar um tema realmente 

pertinente no panorama social e urbano actual; e por outro porque nos 

permite analisar a cidade como um organismo vivo que cresce em simultâneo 

com a nossa investigação e que nos fará pensar no futuro que efectivamente 

queremos construir.

Intervir em Campanhã implica perceber as agressões urbanas que a 

freguesia sofreu ao longo da história. A construção da linha de caminhos-de-

ferro, na segunda metade do séc. XIX, dividiu ao meio uma zona sobretudo 

rural e agrícola, dificultando o seu desenvolvimento comparativamente a 

outros pontos da cidade do Porto. De facto, até aos dias de hoje, Campanhã 

foi assistindo sucessivamente ao surgimento de infra-estruturas pesadas que 

interceptam o território sem estratégias de coesão urbana: como a estrada da 

circunvalação, mais tarde a VCI, e recentemente a A43.

Campanhã é, por isso, uma zona fracturada, também a nível social e 

económico, e na qual se torna urgente a acção de cicatrizar as feridas urbanas 

deixadas pelas agressivas construções a que foi sujeita, criando assim uma 

nova cidade unificada e consistente.

A requalificação do lado Nascente da linha de comboio é, portanto, a 

oportunidade necessária para que este local passe a ser uma frente urbana, e o 

mote para o crescimento futuro da freguesia.

Deste modo, propõe-se que esta dissertação estabeleça um suporte 

teórico, não só relacionado com o contexto urbano e histórico de Campanhã, 
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mas também com o tema da caracterização e intervenção nas cidades 

periféricas. Assim, a análise da área de intervenção e a proposta daí resultante, 

são elaboradas à luz dos conceitos estudados inicialmente, num diálogo 

que permita que a teoria contagie a prática e se deixe contagiar por esta, 

construindo uma solução que sustente o estudo e a crítica, mas que resolva as 

necessidades reais.

Esta tese procura apresentar-se como um discurso montado a partir do 

próprio processo de projecto, enunciando conteúdos que possam construir 

um argumento que se espelhe no resultado da proposta de arquitectura 

apresentada no final.

Na realidade, o projecto foi feito no contexto de um concurso, com 

prazos estabelecidos e apertados que definiram um resultado final que não 

seria o mesmo se este fosse apenas um exercício académico, dispondo de um 

calendário mais flexível. Apesar da teoria ter servido como suporte para a 

prática, a investigação só foi seriamente aprofundada posteriormente à data da 

entrega do concurso. Contudo, a forma de olhar a prática esteve em constante 

revisão, nunca foi dada como um capítulo encerrado. Assim, podemos 

entender a proposta apresentada como uma conclusão, mas também como um 

ponto de partida, um trabalho simultaneamente contaminado e contaminante, 

sem uma ordem rígida entre a elaboração da teoria e da prática.

Contudo, é importante que a dissertação siga uma estrutura lógica, que 

apresente uma linha de pensamento que facilite a leitura e interpretação do 

leitor, embora, na realidade, esta não corresponda à ordem cronológica pela 

qual foi feita.

Propõe-se, então, uma estrutura da escala mais alargada à mais próxima, 

organizada em três momentos.

A primeira parte - a Matéria da Cidade - começa como uma 

contextualização mais abrangente dos conceitos suscitados pelo terreno de 

intervenção. O capítulo é relativo ao estudo dos elementos que compõem 

o tecido urbano de forma a estruturar um posicionamento face ao problema 

do projecto. Pretende-se aliar ao discurso histórico uma problematização 

teórica que procure a interpretação do terreno, por meio da exploração 

arquitectónica, artística, filosófica, numa busca pela génese dos problemas 

urbanos. Assim, procuramos criar uma dialética orientada pelos elementos 

que não são convencionalmente utilizados para descrever a cidade; explorando 

as componentes que não são associadas ao desenho do arquitecto mas que 

integram o tecido urbano e que fazem parte da comunicação da cidade.

Com base na obra de Ignasi Solà-Morales2, crítico catalão, e nas categorias 

que este define para melhor entender a relação entre a arquitectura e as 

grandes metrópoles, subdividimos este capítulo em três partes: a ausência, o 

movimento e a identidade. 

Perceber o papel das infra-estruturas de mobilidade urbana e os espaços 

vazios e descaracterizados, gerados pelas mesmas na cidade, é perceber a 

identidade do terreno em questão, e a sua relação com o resto da cidade.

A escolha destes temas não significa que se esgote a complexidade das 

abordagens ou das relações sobre a questão da cidade e da arquitectura. A 

escolha apenas limita três campos possíveis de indagação, tendo em conta o 

programa a desenvolver e a condição periférica da área de intervenção.

Propõe-se que este capítulo seja acompanhado de uma narrativa de 

imagens, que identificam o ponto de vista do autor na sua relação com o lugar, 

enquanto ferramenta de reconhecimento dos três conceitos abordados.

O segundo momento desta dissertação apresenta o processo de 

aproximação do objecto de estudo a partir da avaliação da sua circunstância. O 

capítulo estrutura-se em três pontos, partindo da escala mais abrangente para 

a mais particular. Primeiro, faz-se a contextualização da região de Campanhã 

e da sua expressão na cidade do Porto ao longo dos tempos; no segundo ponto 

coloca-se o foco na área de intervenção da proposta e faz-se um diagnóstico 

à luz dos temas dissertados no capítulo anterior; e por último apresenta-se o 

programa e o tema do projecto a desenvolver. 

Na terceira parte, Proposta, faz-se a descrição, uma memória descri tiva do 

projecto final, o resultado de todo um método e processo de trabalho durante 

um determinado tempo de concepção – o culminar do fruto da reflexão dos 

capítulos anteriores. 

2 Particularmente no livro “Presente y Futuros: La arquitectura en las ciudades”. Este é um catálogo proveniente 
do XIX Congresso da União Internacional de Arquitectos, realizado em Julho de 1996, em Barcelona, comissariado 
por Ignasi Solà-Morales. O catálogo compila 21 ensaios de 21 arquitectos diferentes, que se juntaram para debater 
os problemas da arquitectura e das cidades segundo 5 categorias: mutações, fluxos, terrain vague, habitação, e 
contentores. O primeiro capítulo debruça-se sobre 3 conceitos inspirados particularmente em terrain vague 
(AUSÊNCIA); fluxos (MOVIMENTO) e contentores (IDENTIDADE); embora acabe por se desprender das visões 
presentes nesta obra e assim se abordem os temas a partir de outras perspectivas.
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Partimos do princípio que a cidade é composta 

por uma hierarquia de elementos como vias, 

edifícios, cheios, vazios, regra, excepção. O primeiro 

capítulo desta dissertação procura criar uma 

dialética orientada pelos elementos que não são 

convencionalmente utilizados para descrever a cidade. 

Explorar as componentes que não são associadas ao 

desenho do arquitecto, mas que integram o tecido 

urbano e que fazem parte da comunicação da cidade.

“Não se trata de escrever sobre «não-

Arquitectura»; mas antes sobre aquilo que, 

mesmo a partir do seu «exterior» disciplinar, 

confere renovadamente à Arquitectura, uma 

génese, um contexto e uma consequência.”3

3 GRANDE, Nuno, Arquitectura & Não, Caleidoscópio, Casal de Cambra 
2005, p. 7.
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1.1 

A U S Ê N C I A

O VAZIO Quando falamos de espaço a partir de um discurso mais abstracto, falamos 

de uma dimensão que se define por limites que o desenham, pelo contacto 

entre elementos dispostos no espaço, mas também pelo vazio que se produz 

a partir da sua própria disposição referencial. A constante composição entre 

os cheios e vazios é, portanto, o papel do arquitecto e talvez a regra basilar da 

prática da arquitectura. Em Da organização do espaço, vemos retratada esta 

relação simbiótica a partir de um exemplo capaz de abranger e definir toda a 

actividade da arquitectura. Fernando Távora diz que o ponto que marcamos 

numa folha de papel branco, organiza e define a superfície da folha, tanto como 

o negativo desse mesmo ponto, o espaço deixado em branco. 

“Esta noção, tantas vezes esquecida, de que o espaço que separa - e 

liga - as formas é também forma, é noção fundamental pois é ela que nos 

permite ganhar consciência plena de que não há formas isoladas e de que 

uma relação existe sempre, quer entre as formas que vemos ocuparem 

o espaço, quer entre elas e o espaço que, embora não vejamos, sabemos 

constituir forma - negativo ou molde - das formas aparentes.”4

Atentemos no trabalho de Rachel Whiteread, escultora britânica, que 

utiliza o vazio como tema central da sua obra. Em House (Fig. 2), a artista 

preenche o espaço vazio do interior de uma casa em ruína, materializando 

a sua forma numa peça de betão. Podemos entender que a forma desse 

espaço interior já existia, enquanto vazio habitável, definido pelos limites da 

construção. Mas Whiteread utiliza esses limites como molde, preenchendo-o, 

transformando o avesso em matéria visível. A forma do vazio revela todos os 

registos e marcas de caixilhos, lages e vãos, perpetuando o desenho do molde 

através da sua ausência.

4 TÁVORA, Fernando, Da Organização do Espaço, FAUP publicações, 7ª edição, Porto, 2007, p. 12.
1_ Vestígios do antigo Bairro do 
Monte da Bela. Campanhã, 2017.
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INDIVÍDUO vs 
ESPAÇO

O vazio é, como sabemos, um conceito indissociável da própria noção 

de arquitectura. Mas a questão que a intervenção em Campanhã levanta, 

é a relação entre os vazios e as cidades. A procura de um sentido para a 

compreensão do terreno de projecto e o consequente posicionamento face ao 

exercício, implica a problematização de um entendimento sobre o vazio no 

contexto urbano. 

Sem dúvida que a relação entre os cheios e vazios existe em todas as 

dimensões e escalas da cidade. Projectar o interior de uma casa, um edifício, 

uma praça, um plano urbanístico, é sempre um jogo de formas construídas e 

não construídas. Não é a esse tipo de vazio que nos referimos. 

Os vazios de que falamos não são os espaços pensados e planificados, 

mas sim os espaços residuais, marginalizados, sem definição, resultantes 

dos processos de expansão urbana e da cidade contemporânea, caótica e 

desorganizada.

As cidades europeias apresentam-se, hoje, sob um modelo globalizado. 

Isto é, demonstram sistematicamente o mesmo tipo de problemas e 

condicionantes. Falaremos, por isso, da cidade contemporânea como um 

exemplo genérico dos problemas urbanos a que assistimos hoje em dia. 

A cidade contemporânea é, para Fernando Távora, a “manifestação mais 

visível, pelas suas dimensões, da descontinuidade e da desordem do espaço”5. 

Távora destaca o crescimento acelerado como causa dos problemas actuais e 

realça o volume exagerado das cidades que atinge proporções dominadoras e 

incontroláveis. Mas este crescimento não arrasa somente a paisagem natural e 

o espaço que envolve a cidade, como também o próprio homem que a cria. 

“É um tipo novo de espaço organizado, tão impressionante pelas suas 

dimensões como ultrajante em relação ao homem pelo modo como se lhe 

impõe, é uma espécie de monstro que o homem gerou para seu serviço e 

utilidade mas que, por dominante que passou a ser, o domina agora nas 

suas garras.” 6

Odo Marquard, filósofo alemão, caracteriza a circunstância contemporânea 

com os termos “tardo-capitalismo”, a “sociedade do tempo livre”, “época 

pós-europeia”, “pós-convencional”, e orienta a sua análise sobre a cidade em 

torno do seu habitante que classifica como “sujeito pós histórico”7, e que nós 

5 TÁVORA, Fernando, Da Organização do Espaço, Op. cit., p.34.
6 TÁVORA, Fernando, Da Organização do Espaço, Op. cit., p.35.
7 MARQUARD, Odo in SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Territorios, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002, p. 
188-192.

2_Rachel Whiteread - House, 
Londres 1993-95
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designaremos como “sujeito urbano”. Para Marquard, “a característica do 

indivíduo do nosso tempo é a angústia perante aquilo que o salva da angústia”8 

Este indivíduo é o espelho da cidade contemporânea: móvel, conflituoso, 

consumista, descaracterizado, frágil, superficial. É um indivíduo social e 

individualista, produtivo e parasita, consensual e conflituoso, que vive no 

limbo entre o centro e a margem. É dominado pelo sistema de produção que 

usa a criatividade e a sua capacidade de inovação cultural em função do lucro, 

e para sobreviver, não pode prescindir desses recursos, portanto, limita-se: 

perde a liberdade. 

O sujeito urbano é assim, um produto de transformações, em diferentes 

escalas, de diferentes índoles, e é nessa diferença contínua que com ele 

transforma, também, o lugar. 

Numa perspectiva antropológica, Marc Augé, antropólogo francês, parte 

precisamente destas transformações para fazer uma crítica à antropologia 

contemporânea, definindo o seu objecto de estudo nessa nova realidade que 

Augé determina por sobremodernidade9.

A sobremodernidade é o estado actual de grandes transformações sociais 

numa mistura de várias culturas que definem uma cultura globalizada. É um 

conceito directamente relacionado com as dimensões de circulação, consumo 

e comunicação, em contraste com as dimensões identitárias, históricas e 

relacionais que caracterizam os lugares antropológicos. 

Esta nova realidade proposta por Augé poderia ser definida como a 

situação do excesso e pode ser revelada por três figuras que a determinam.

A primeira, é o excesso de tempo: defende que já não é possível 

organizar o mundo a partir do tempo, uma vez que a superabundância de 

acontecimentos no mundo contemporâneo acaba por determinar que já nada 

é um acontecimento dando a ilusão que o problema é a falta de progresso. A 

busca de sentido pelos acontecimentos próximos levam à crise de sentido e ao 

fenómeno de desilusão perante o mundo.

A segunda figura é o excesso de espaço: o forte carácter de mobilidade que 

caracteriza a sobremodernidade, onde pessoas, bens, informações e imagens, 

se deslocam rapidamente independentemente da distância, provocam no 

indivíduo algo que o implica constantemente, seja em que lugar do mundo for. 

Esta redução da distância, leva a uma falta de entendimento sobre o espaço e a 

sua escala, uma vez que ainda não sabemos interpretar as medidas do mundo 

8 SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Territorios, Op. cit., p. 189. 
9 AUGÉ, Marc, Não-Lugares: Introdução a uma antropologia da sobremodernidade, Editora 90º, Lisboa, 
2005, p.29.

da sobremodernidade, o mundo em que vivemos.

Por último, o excesso de ego: reflecte-se nos modos de vida das diferentes 

sociedades culturais, as quais, rendidas a um mundo mediático, enfraquecem 

constantemente as suas referências colectivas, promovendo o individualismo.

É nesta nova realidade que Marc Augé insere o seu objecto de estudo, 

os não-lugares, em oposição ao lugar antropológico. Estas duas noções 

permitem-nos tomar consciência das transformações na vida quotidiana 

resultantes dos processos de globalização, que surgem de uma forma 

aparentemente natural e vão acumulando a cidade antiga com a emergência de 

uma nova cidade.

Se o lugar antropológico é o espaço identitário, relacional, histórico, 

associado a uma ideia de cultura e tradição localizada no tempo e espaço, os 

não-lugares representam exactamente o seu oposto.

O não-lugar trata-se de um espaço impessoal, sem relações, sem 

identificação nem carácter histórico. São espaços de circulação e movimento, 

de passagem, onde o que está em causa é o objectivo que se quer atingir 

(chegar a um local, comprar um objecto) e a possibilidade de fazer cada vez 

mais coisas num mesmo espaço. São centros de consumo e de criação de novas 

necessidades. São auto-estradas, aeroportos, superfícies comerciais e todos os 

espaços que se caracterizam pelo ausência de memória e identidade.

“Os não-lugares são tanto as instalações necessárias à circulação 

acelerada das pessoas e dos bens (vias rápidas, nós de acesso, aeroportos) 

como os próprios meios de transporte ou os grandes centros comerciais, 

ou ainda os campos de trânsito prolongado onde são arrebanhados os 

refugiados do planeta.”10

Se, por um lado, no pensamento de Marc Augé parece haver alguma 

nostalgia em relação aos lugares antropológicos, por outro, também existe 

uma atracção pelos não-lugares, pois permitem um distanciamento do 

quotidiano, da rotina, uma experiência de anonimato, de solidão, de “redução 

ao estado de agente de ligação cuja identidade é definida pelo trajecto.”11

Mas a atracção pelos não-lugares passa também por serem a 

representação do que ainda não é e do que pode vir a ser, pela expectativa 

da construção de uma identidade. Por outro lado, também são espaços onde 

não se estabelecem relações sociais mas que, ao mesmo tempo, promovem 

10 AUGÉ, Marc, Não-Lugares: Introdução a uma antropologia da sobremodernidade, Editora 90º, Lisboa, 
2005, p, 33.
11 Idem, Domaines et chateau, Éditions du Seuil, Paris, 1989, p.137.

NÃO-LUGAR
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interacção entre as diferentes classes uma vez que as servem a todas.

Pensar na relação entre os lugares e os não-lugares é pensar numa 

realidade que se define por aquilo que fomos/somos e aquilo em que nos 

poderemos tornar. Essa relação constrói a cidade através das diferentes 

dicotomias: vizinhança/anonimato, heterogeneidade/homogeneidade, 

inclusão/exclusão, lugar/não-lugar.

Mas a pergunta que parece estar sempre subjacente ao pensamento de 

Augé é saber de que forma os não-lugares podem provocar uma perda de nós 

mesmos como grupo e sociedade, prevalecendo apenas o indivíduo “solitário”, 

o sujeito urbano da cidade contemporânea. Os espaços físicos transformam-

se em meios que possibilitam a interacção no espaço virtual: nunca estamos 

onde fisicamente estamos. Somos constantemente transportados para outras 

realidades, problemas, alegrias, desejos, através da informação, das imagens, 

das redes de comunicação, da publicidade, tecnologia. Mas “é no anonimato 

do não-lugar que se experimenta solitariamente a comunidade dos destinos 

humanos.”12

Deste modo, os não-lugares poderão ser a representação de uma ilusão, 

da ideia de contacto e relação através de meios e formas que apenas criam 

ainda mais isolamento e impessoalidade. O sujeito urbano é afectado pela 

súbita e rápida substituição dos lugares pelos não-lugares. O real é substituído 

pelo virtual, os espaços de sociabilidade dão lugar aos espaços de anonimato e 

gradualmente o sujeito urbano vai-se isolando perante a cidade e a sociedade, 

atraído pela ilusão de liberdade que os não-lugares sugerem.

“Na realidade concreta do mundo de hoje, os lugares e os espaços, os 

lugares e os não-lugares emaranham-se, interpenetram-se. A possibilidade 

do não-lugar nunca é independente de um qualquer lugar. O retorno ao 

lugar é o recurso daquele que frequenta os não-lugares.”13

Voltando à perspectiva de Odo Marquard, vemos que este corrobora com 

Augé na análise do indivíduo que vive a angústia na relação com o espaço e 

a sociedade. Segundo Marquard vivemos na “época de estranheza ante o 

mundo”14, resultante das “alterações na realidade, na ciência, nos costumes, e 

na experiência [que] produziram, inevitavelmente, uma permanente situação 

de estranheza. O desamparo do sujeito, a perda de consciência dos princípios 

12 Idem, Não-Lugares: Introdução a uma antropologia da sobremodernidade, p.100
13 Idem, p.90
14 MARQUARD, Odo apud. SOLÀ MORALES, Ignasi de, Territorios, Op. cit., p. 188

3_Logradouro de uma casa, 
Rua de São Roque da Lameira. 
Campanhã, 2017.
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tem, por seu turno, uma correspondência estética e ética.”15 O resultado 

desta não identificação reflecte-se numa atitude de negação do estranho, em 

que o sujeito urbano vive “permanentemente no paradoxo de construir a sua 

experiência a partir da negatividade”. 

Esta postura surge talvez de uma atitude de questionamento e do 

sentimento de inadaptação à situação presente da cidade. O que por sua vez 

conduz a uma tentativa de construção de experiências fora dos paradigmas 

estabelecidos. Trata-se de pôr à prova um sistema em falência, tendo em conta 

o seu carácter inumano, gerado pela colocação de prioridades que, em vez de 

contribuírem para o bem-estar geral, servem interesses de poucos.

Mas a relação conturbada entre o Homem e a Cidade é um produto da 

circunstância que o próprio gerou. Esta inquietação provoca a necessidade de 

encontrar espaços de fuga e de identidade que permitam o encontro do “Eu”. 

O sujeito urbano não se alheia da cidade, pelo contrário, ele é urbano 

por natureza e assume-se como parte desta, encarando-a como um desafio e 

conquista, procurando nele os seus espaços. Ele procura conforto com o espaço 

e com as pessoas, mas é crítico por natureza e inquieto para com o rumo que 

a cidade toma na sua evolução, que se afasta dos seus sonhos e necessidades. 

Neste sentido, configura o seu espaço de fuga e de reflexão como espaço não 

hermético, aberto aos acontecimentos, onde o acaso pode acontecer.

De facto, sobretudo nas grandes cidades, assistimos a uma acentuação de 

atitudes desumanas, provocadas por uma competitividade exacerbada, aliada a 

fortes poderes controladores dos modos de vida. O cenário urbano apresenta-

se cada vez mais agressivo e não possibilita para muitos a transposição do 

sonhado ao real, ou seja, a materialização do desejo. 

Deste modo, o sujeito urbano vive o seu quotidiano rodeado de elementos 

e condições que lhe são hostis, e nos quais não encontra identidade. É com este 

intuito que o sujeito urbano encontra os espaços que Solà-Morales identifica 

como terrain vagues. A cidade onde vive é o local onde “a presença do poder 

convida a escapar da sua presença totalizadora; a segurança chama à vida 

de risco; o conforto sedentário chama o nomadismo desprotegido; a ordem 

urbana chama à indefinição do terrain vague.”16

Este “desencanto da própria cidade moderna, da sua eficácia e capacidade 

de sedução”17, aliado ao profundo pessimismo que o Homem sente perante a 

experiência da cidade, como vimos, definiram atitudes que se caracterizaram 

15 SOLÀ MORALES, Ignasi de, Territorios, Op. cit., p. 189.
16 Idem, p.189.
17 Idem, Presente y Futuros: Arquitectura en las Ciudades, Actar, Barcelona, 1996, p. 21.

TERRAIN VAGUE - 
ATRACÇÃO PELO 
PROBLEMA

por procurar na vida das grandes cidades espaços alternativos, outros espaços, 

fora ou dentro da cidade que fossem o reverso da realidade quotidiana das 

metrópoles.

Nestas condições detectou-se um interesse crescente por aquelas situações 

da cidade a que Ignasi Solà-Morales denominou com a expressão francesa 

terrain vague. Poderia ser traduzida como “terreno baldio” em português ou 

“vaste land” em inglês mas são expressões que não traduzem toda a riqueza da 

expressão francesa, porque tanto a noção de “terrain” como de “vague” contêm 

uma ambiguidade e uma multiplicidade de significados que faz com que esta 

expressão seja um término especialmente útil para designar esta categoria 

urbana e arquitectónica, dos lugares, territórios, ou edifícios que participam 

de uma dupla condição. “Terrain”, traduzido para território, sugere um espaço 

cujos limites, formas e proporções são difusos e não são capazes de um inserir 

numa designação convencional de espaço. “Vague” é utilizado, por um lado, 

no sentido de vazio, vago, livre de actividade, improdutivo, em muitos casos 

obsoleto. Por outro lado, “vague” no sentido de impreciso, indefinido, vago, 

sem limites determinados, sem um horizonte de futuro.

São lugares aparentemente esquecidos, onde parece predominar a 

memória do passado sobre o presente. São lugares obsoletos nos quais só 

certos valores residuais parecem manter-se apesar do seu completo desafecto 

pela actividade da cidade. São lugares externos, estranhos, que ficam fora 

dos circuitos, da cidade produtiva, que vê neles apenas espaços para futura 

expansão. A sua condição é expectante e, por isso, representam o espaço do 

acontecimento possível, constituindo, muitas vezes, espaços de experiência, 

cujos resultados podem extrapolar os seus limites contagiando a própria 

cidade. 

Do ponto de vista económico, áreas industriais, estações de caminhos-

de-ferro, portos, áreas residenciais inseguras, lugares contaminados, áreas 

abandonadas como consequência da violência, o recesso da actividade 

residencial ou comercial, deterioração do edificado; espaços residuais nas 

margens dos rios, aterros, pedreiras; áreas inutilizadas por estarem inacessíveis 

entre auto-estradas, à margem de operações imobiliárias encerradas em si 

mesmas, de acesso restringido por razões teóricas de segurança e protecção. 

Estes são os terrain vagues, zonas com significado, mas que se converteram 

em áreas que não se integram na vida da restante cidade.

Se por um lado os terrain vagues definidos por Ignasi Solà-Morales são 

a ausência de construção, de coisas, de pessoas, os não-lugares de Marc Augé 
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são a ausência de memória, de identidade, de relações. Ambos representam o 

vazio mas não existem em simultâneo. A ausência no terrain vague acontece 

precisamente pela violência da história, da construção da cidade, da passagem 

do tempo. O terrain vague é uma cicatriz. O não-lugar é precisamente a 

ausência dessa cicatriz. Falta-lhe significado, capacidade de comunicar um 

acontecimento. Os não-lugares não representam acontecimentos, apenas 

cumprem funções. Servem para atingir determinado objectivo, seja o de 

comprar, o de circular, o de transportar. Para tal, é necessário que sejam 

construídos, contrariamente aos terrain vagues. Existe construção física nos 

não-lugares, o que não existe é construção de identidade. 

Podemos observar com clareza a diferença entre os conceitos se 

pensarmos do ponto de vista temporal. Os terrain vagues são espaços onde 

a experiência do passado se sobrepõe ao entendimento do presente. Os não-

lugares não nos conduzem para nenhum espaço de tempo a não ser para o 

presente, o imediato. Os não-lugares servem apenas a função realizada nesse 

mesmo momento.

Contudo, muitas vezes estes espaços possuem uma relação simbiótica: 

um existe porque o outro existe, são consequência um do outro. Representam 

ambos espaços de fuga. Por um lado a fuga da máquina urbana banal e 

produtivista, por outro a fuga do quotidiano. A atracção por estes espaços 

pode surgir pelo facto do sujeito urbano sentir necessidade de experimentar a 

solidão, o risco, ou a identidade que não encontra na cidade caótica.

Giorgio di Chirico, pintor surrealista italiano, interpretou o vazio urbano 

provocado pelo processo de industrialização nas suas pinturas “metafísicas”18, 

produzidas no início do século XX.

“[Vivemos] num imenso museu de estranheza, cheio de brinquedos 

curiosos e garridos que mudam a sua aparência, que por vezes partimos 

como crianças para ver como são feitos por dentro - e percebemos, 

desapontados, que estão vazios”19

 

Há alguma coisa nos espaços vazios, assim como nas telas em branco, que 

se revela como um sentimento de esperança, de vontade, de futuro. O inóspito 

consegue ser uma sobreposição entre a rejeição e o sonho. Aquilo que ainda 

não é nada, consegue ser tudo. As terras de ninguém, são, por isso, de toda a 

18 LOPES, Diogo Seixas, Melancolia e Arquitectura, Orfeu Negro, 1ª edição, Lisboa, 2016, p. 109.
19 Giorgio de Chirico, cit. in., LOPES, Diogo Seixas, Melancolia e Arquitectura, Op. cit., p. 110. Sobre este assunto 
consultar CHIRICO, Giorgio de, «The Sense os Foreboding», in Metaphysica, ed. Ester Coen, Milão, Electa, 2003

4_Georgio de Chirico - Mistero e 
malincolia di una strada, 1914
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gente.

Para Solà-Morales, os terrain vagues são elementos fundamentais na 

cidade uma vez que representam a oportunidade de novas construções e a 

esperança da evolução da cidade. Mas a virtude destes espaços não se encerra 

nessa perspectiva. Os terrain vagues são também um espelho das inquietações 

do indivíduo na cidade. Para o sujeito urbano, marcado pela conturbação da 

cidade, é essencial esse sentimento de identificação, de reconhecimento entre 

duas “estranhezas” diferentes. Que se assemelham não por serem “vazios”, 

mas pela sua indefinição, a sua inadaptação ao contexto em que se inserem.

Estes espaços na cidade serviram desde cedo como inspiração para a 

criação artística, sobretudo a partir da fotografia mas também através de outros 

tipos de representação artística. Contudo, a fotografia revelou-se como uma 

das ferramentas mais úteis e importantes na compreensão dos atributos reais 

e potenciais da periferia e dos espaços abandonados. “O olho intencionado da 

câmara artística revela situações e condições normalmente pouco presentes na 

paisagem de trabalho do arquitecto, que entende o projecto na cidade como 

aquele que se produz sobre espaços naturais idílicos.”20

A fotografia comunica não só as percepções que estes espaços podem 

acumular, mas também os afectos. Ou seja, as experiências passam do físico 

ao emocional, convertendo o veículo das imagens fotográficas no meio através 

do qual estabelecemos com estes lugares, vistos ou imaginados, um juízo de 

valor. Fotógrafos como Manolo Laguillo e John Davies, mostram-nos nestes 

exemplos, a captação da condição interna à cidade destes espaços, mas ao 

mesmo tempo externa à sua utilização quotidiana.

Por um lado podemos entender que os terrain vagues sejam, por si 

próprios experiências visuais interessantes: a agressividade presente no 

vazio, no destruído, nos contrastes, na apropriação inesperada. Por outro, 

estes espaços são representações sinceras da cidade e da sociedade em que 

se inserem. São o espelho de tudo aquilo que não funciona, a nível urbano, 

social ou político, e que, por isso, atraem movimentos críticos que se reflectem 

na arte, que usa estes espaços, enfatizando as suas características. A arte 

contemporânea, o cinema, a fotografia, a literatura e a pintura, mantêm em 

muitos casos, uma relação de amor-ódio com a cidade - os terrain vagues são 

muitas vezes a materialização desse sentimento. Fragmentação, ilegibilidade, 

agressividade, são características da percepção difusa que perante a cidade 

actual manifesta este tipo de produção artística.

20 BUSQUETS, Joan in SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Presente y Futuros: Arquitectura en las Ciudades, Op. 
cit., p. 280.

5_Manolo Laguillo, exposição 
Razón y Ciudad, 2013

6_John Davies, New Street 
Station, Birmingham, 2000.
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“No contexto das nossas metrópoles contemporâneas, as áreas 

limiares, obsoletas, esquecidas pelo desenvolvimento, áreas que podem 

conter uma tecnologia gravemente ferida ou morta, apresentam-se como 

sendo particularmente comovedoras. Essas áreas marginais parecem 

oferecer possibilidades para que surjam novas situações participativas.”21

O trabalho de Gordon Matta-Clark, artista norte-americano, é influenciado 

por esta inquietação face à máquina urbana. Nova Iorque dos anos 70 do 

século XX, vive uma época de crise e completa falência. A cidade reflecte 

essa decadência através do abandono dos centros e da expansão suburbana, 

que provoca um determinado tipo de indivíduo e de vida que Matta-Clark 

crítica em “Splitting” (Fig. 7 e 8), dividindo, como o próprio nome indica, e 

destruindo, de forma crua, a típica casa do “sonho americano”.

Os seu projectos reflectem com clareza a formação em arquitectura e 

a utilização dos espaços da cidade com matéria de trabalho. O processo de 

“corte”, por exemplo, é uma ferramenta base no processo de trabalho dos 

arquitectos, que pretende exactamente pôr em evidência, mostrar, revelar 

o interior do objecto arquitectónico. O processo que Matta-Clark utiliza em 

“Splitting”, através de uma incisão na estrutura de uma casa abandonada 

em New Jersey, é exactamente o mesmo processo com a mesma intenção de 

revelar conteúdo. Poderíamos dizer que a violência não se encontra no gesto 

do próprio artista, mas sim na exposição que este faz da violência que já lá 

existe. Desta forma, ele separa literalmente a casa em duas, criando um novo 

e inesperado espaço, marcado pela grande fenda central que passou a dividir 

o edifício. Para além de questionar e reposicionar a função de objecto-edifício, 

esta acção é também uma chamada de atenção para as fissuras psicológicas 

do contexto social suburbano em que tem lugar. As perfurações nos edifícios 

são equiparadas a extractos geológicos que contam uma história e revelam 

tempos, “bem como disjunções no funcionamento do indivíduo na sociedade. 

A demolição de paredes simboliza e demolição, a ruptura, com barreiras 

interpessoais e de classe.”22

As intervenções em prédios, casas ou armazéns desocupados ou devolutos 

são os projectos mais emblemáticos de Gordon Matta-Clark, como vemos 

21 PEREZ-Gomez, Alberto in Idem, p. 275, Trad. «En el contexto de nuestras metrópolis contemporáneas, las 
áreas liminares, obsoletas, olvidadas por el desarrollo, áreas que puden contener una tecnologia gravemente 
herida o muerta, se presentan como particularmente conmovedoras. Esas áreas marginales parecen ofrecer 
posibilidades para que emerjan nuevas situaciones participativas».
22 HOLLOWAY, Robert, Matta-Clarking, disponível em«https://www.rdhworld.co.uk/mattaclarking», acedido 
a 18 de Junho de 2017

7_Gordon Matta-Clark - Splitting, 
1974

8_Gordon Matta-Clark - Splitting, 
Imagens do interior da casa.1974
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também em “Conical Intersect” (Fig. 9). As acções físicas e simbólicas a 

que submeteu essas construções preexistentes materializam aquilo a que o 

artista chamou anarchitecture (“anarquitectura”), uma palavra que inventou 

aglutinando as palavras “anarquia” e “arquitectura” para designar a sua visão 

alternativa sobre a arquitectura enquanto suporte, objecto e espaço relacional, 

e sobre as possibilidades de “fazer espaço sem o construir”. É certo que as suas 

intervenções não permitem a habitabilidade do espaço mas transformam-

no em locais visitáveis, de reflexão e confronto, onde se expõe a própria 

arquitectura na sua fragilidade e materialidade.

As críticas ao trabalho de Matta-Clark, vindas sobretudo de arquitectos, 

acusavam-no de violar a santidade e dignidade dos edifícios interrompendo o 

seu processo natural para a decadência e demolição. Ora, a apropriação que o 

artista faz dos edifícios são formas de criticar precisamente essa passividade 

que as pessoas têm com o espaço. Matta-Clark usa os edifícios, corta-os, 

revela-os, apropria-se deles como forma de criticar a atitude que as pessoas 

têm com o espaço, quando simplesmente o aceitam, mesmo quando este já não 

serve o seu propósito. 

Uma vez que a sua actividade artística foi fortemente estimulada pelo 

contacto com artistas pioneiros da Land Art, como Robert Smithson e Dennis 

Oppenheim, poderíamos definir o trabalho de Gordon Matta-Clark como uma 

espécie de Urban Land Art. Tal como estes artistas, questiona o papel e as 

formas tradicionais da arte, desenvolvendo um trabalho sediado na exploração 

da fotografia, filme, vídeo, desenho, colagem e performance. A sua intenção e 

processo partem de pressupostos semelhantes aos dos artistas de Land Art,  

mas aplicado ao ambiente urbano. 

Joan Fontcuberta, artista catalão contemporâneo, também utilizou os 

espaços intersticiais de grandes cidades (Montreal, Berlim, Buenos Aires) 

como cenário de criação. Numa série de instalações que Fontcuberta intitula de 

Terrain Vague (Fig. 10), o artista utiliza a técnica do fotograma, sobrepondo 

imagens de rastros e objectos encontrados in situ, por cima de fotografias 

panorâmicas de amplas zonas de terrain vague fotografadas nas grandes 

metrópoles. Desta forma, as imagens impressas em material translúcido, 

permitem a visão das diferentes camadas e, inclusivamente, o trânsito dos 

observadores através das mesmas, fazendo com que o espectador se integre 

simbolicamente na instalação.

O eixo deste trabalho é, como o próprio artista afirma, a noção de 

palimpsesto - manuscrito em pergaminho que os copistas da Idade Média 

9_ Gordon Matta-Clark - Conical 
Intersect, 1975

10_Joan Fontcuberta, Terrain 
Vague, 1997
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apagaram para nele escrever de novo e cujos caracteres se encontram em 

sobreposição. Fontcuberta aplica a ideia de registo sobre registo através da 

fotografia, como estratégia para contrapor diferentes aspectos da experiência 

visual.

Os objectos encontrados no local são interpretados quase como “restos 

arqueológicos” de uma vida que se gerou naqueles espaços. Não se trata de 

uma exposição superficial da aparência externa destas paisagens, mas sim 

provocar uma intersecção entre duas etapas: “o antes e o depois; o ainda 

funcional e o já inútil, a exuberância da vitalidade urbana e a melancolia dos 

seus vestígios mais humildes.”23

“A ideia de transformação da paisagem (a degradação industrial, a 

incidência das políticas económicas da envolvente, etc), fica sugerida nesta 

tensão passado-presente-futuro ou, mais criticamente, na dialética entre 

os vestígios da realidade e o domínio das sombras. Por tudo isso, as obras 

resultantes chegam a ser uma espécie de palimpsestos, cuja superfície se 

converte no pretexto e razão para adentrarmos extracto a extracto até ao 

seu último significado.”24

Uma das características dos terrain vagues é o facto de estes espaços 

não serem produzidos por uma vontade arquitectónica, mas sim por factores 

relacionados com os processos de evolução e crescimento da cidade que 

conduzem, por sua vez, ao abandono e desocupação de algumas estruturas ou 

ao aparecimento de vazios decorrentes de fenómenos entrópicos na vida da 

própria cidade. Estes espaços são encontrados e apropriados pelo arquitecto 

que os transforma, altera a rotina já criada pelo terrain vague e por aqueles 

que dele se apropriaram, e devolve o espaço desenhado, planeado e construído 

de novo à cidade. 

A procura por estes espaços alternativos é interminável. Dada a tendência 

para o seu desaparecimento nas áreas centrais das cidades, este movimento é 

cada vez mais direccionado para as periferias, onde a abundância de espaço 

permite a fixação do território industrial que se expande e, possivelmente 

abandona espaços; onde se encontram os lugares que perderam actividade 

23 FONTCUBERTA, Joan, in SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Presente y Futuros: Arquitectura en las Ciudades, 
Op. cit., p. 267.
24 Idem, Terrain Vague, disponível em «http://angelsbarcelona.com/en/artists/joan-fontcuberta/projects/

terrain-vague/151», acedido a 18 de Junho de 2017. Trad. «La idea de transformación del paisaje (la degradación 
industrial, la incidencia de las políticas económicas del entorno, etc) queda sugerida en esta tensión pasado-
presente-futuro o, más críticamente, en la dialéctica entre los rastros de la realidad y el dominio de las sombras. 
Por todo ello, las obras resultantes llegan a ser una especie de palimpsestos, cuya superficie se convierte en 
pretexto y razón para adentrarnos estrato a estrato hasta su significado último.»

rural pela chegada da cidade e esperam uma oportunidade que propicie a 

especulação fundiária. O que se pretende de um terrain vague é exactamente 

o seu carácter anti-ético em relação à cidade: a sua indeterminação e a sua 

incerteza e, ao mesmo tempo, a liberdade de utilização e a ausência de controlo 

que proporcionam.

“Parece que todo o destino da arquitectura foi sempre o da colonização, 

o de pôr limites, ordem forma, introduzindo no espaço estranho os 

elementos de identidade necessários para torná-lo reconhecível, idêntico, 

universal. Pertence à própria essência da arquitectura a sua condição 

de instrumento de organização, de racionalização, de eficácia produtiva 

capaz e de transformar o inculto em cultivado, o baldio em produtivo, o 

vazio em edificado” 25

A reflexão sobre a intervenção nestes lugares, coloca a questão sobre 

o modo como a arquitectura pode agir perante os espaços que rejeitam 

a hierarquização e os processos tradicionalmente usados na prática 

arquitectónica, sem que a sua acção os desvirtue e transforme em mais uma 

continuação homogénea da cidade face à qual se apresentam como alternativa.

A aproximação convencional da arquitectura e do urbanismo a estas 

situações é bem clara: tenta sempre, através de projectos e inversões, 

reintegrar estes espaços e edifícios na trama produtiva da cidade eficiente. Mas 

perante estas operações de renovação, reagem as pessoas sensíveis. Os artistas, 

os vizinhos, os cidadãos desencantados da vida nervosa e imparável da grande 

cidade, sentem-se profundamente contrariados. “Aqueles terrain vague 

resultam ser os melhores lugares da sua identidade, do seu encontro entre o 

presente e o passado, ao mesmo tempo que se apresentam como o único reduto 

incontaminado para exercer a liberdade individual ou de pequenos grupos.”26

A arquitectura deverá, nestas situações, contrariar a sua postura 

tradicional e aproximar a sua estratégia à da abordagem artística, já que, 

como vimos, a arte sabe apropriar-se destes espaços e enfatizar as suas 

características: trabalhar a partir deles, usando-os como matéria.

Preservar, gerir, reciclar os terrain vague, os espaços residuais da cidade, 

não pode ser simplesmente reordená-los para que se integrem de novo na 

25 SOLÀ MORALES, Ignasi de, Territorios, Op. cit., p. 191. Trad. «Parece que todo el destino de la arquitectura 
ha sido siempre el de la colonización, el poner límites, orden, forma, introduciendo en el espacio extraño los 
elementos de identidad necesarios para hacerlo reconocible, idéntico, universal. Pertenece a la esencia misma de 
la arquitectura su condición de instrumento de organización, de racionalización, de eficacia productiva capaz y 
de transformar lo inculto en cultivado, lo baldío en productivo, lo vacío en edificado».
26 Idem, Presente y Futuros: Arquitectura en las Ciudades, Op. cit., p. 23. 

INTERVIR NO 
TERRAIN VAGUE



32 33

A U S Ê N C I A A  M A T É R I A  D A  C I D A D E

trama eficiente e produtiva da cidade, anulando os valores que o seu vazio e 

a sua ausência tinham. Pelo contrário, é este vazio e ausência que deve ser 

salvo a todo custo, o que deve marcar a aproximação sensível a estes lugares de 

memória e ambiguidade.

Se é certo que, nestas circunstâncias, qualquer intervenção terá de 

conservar o carácter alternativo do espaço, colocando outros valores à frente 

dos valores produtivos, de rentabilidade e de eficácia que regem a cidade, terá 

que se encontrar um compromisso que permita e até fomente a simbiose entre 

ambas as condições e que garanta o seu êxito. Deste modo, a arquitectura terá 

de se afastar das suas tendências organizadoras e de racionalização espacial 

que, segundo Solà-Morales, “utilizando a estética subjacente ao pensamento de 

Gilles Deleuze, (...) estaria sempre do lado das formas, do distante, do óptico 

e do figurativo”27, para passar a assumir uma abordagem mais relacionada 

com a análise dos fluxos e forças existentes nestes espaços, ou seja, partindo 

de observações quanto à natureza do lugar e às apropriações espontâneas já 

existentes, tentando sempre antever formas de uso que permitam o carácter 

de mutabilidade, impermanência e, sobretudo de alternativa relativa ao espaço 

da cidade, do modo de construir-se como um pólo gerador, quem sabe até 

contagiante para a própria cidade - de diversidade de formas e vias urbanas.

Para cumprir o seu papel urbano, o terrain vague terá de se constituir 

sempre como um espaço de alternativa, em oposição a uma lógica generalizada 

na cidade onde existe. Neste sentido, também a nível funcional são 

requeridas situações específicas que resultam das necessidades daqueles que 

passam a habitar ou a utilizar estes espaços, que assentam na diversidade e 

heterogeneidade, promovidas de modo gradual e descomprometido.

Deste modo, com o decorrer do tempo, um espaço com o carácter inicial de 

terrain vague vai-se aproximando da cidade (e vice versa), abandonando o seu 

aspecto underground para passar a pertencer ao território desta, enriquecendo 

em larga medida o seu cariz urbano. Neste processo de emersão - do campo da 

oposição do mundo do alternativo, para o da infiltração e mistura de fluxos 

- no qual os terrain vagues acabam por se tornar parte da própria cidade, 

verifica-se a conservação da sua génese inicial e, é este factor, que contribui 

substancialmente para a sua forte atractividade e que confere à cidade a tão 

necessária diversidade urbana.

Uma vez que são espaços de reacção, torna-se lógico que cada cidade, 

tendo os seus terrain vagues, os tenha com características diferentes, apesar 

27 Idem, Territorios, Op. cit., p. 191.

de existirem linhas base comuns, como temos vindo a identificar ao longo deste 

trabalho. A forma como os espaços livres surgem nas diferentes cidades, está 

intimamente relacionado com o próprio carácter da cidade e a circunstância 

vivida. Uma cidade de raízes industriais poderá ter mais espaços de carácter 

industrial no próprio centro - devido à tendência das últimas décadas do 

século passado, em que se assistiu à saída das indústrias das áreas centrais 

das cidades, numa procura de locais com melhores acessos e de terrenos mais 

baratos, deixando atrás de si grandes equipamentos industriais vazios, ou 

devido a situações resultantes de crises económicas e consequentes processos 

de falência - bem como as cidades que são alvo de conflitos ou de catástrofes 

que potenciam a existência de vazios dentro do próprio tecido construído. 

De outra forma, em cidades onde o tecido urbano conhece já há muito uma 

estabilidade e uma densificação acentuada, os terrain vagues encontrar-se-ão 

em edifícios devolutos ou abandonados ou dispersos pelas zonas periféricas.

É curioso que os terrain vague, embora representem o vazio, espelhem a 

identidade da cidade pela forma como acontecem. Este paradoxo muitas vezes 

revela uma mistura de causas e acontecimentos que tornam possível a análise 

histórica de um determinado lugar, pelas diferentes camadas de espaços 

marginalizados que encontramos. 

No caso do terreno de intervenção, em Campanhã, essas camadas são 

bastante evidentes e de muitas índoles. Percebemos com clareza que foi 

a construção das infra-estruturas como os caminhos-de-ferro e a VCI que 

provocaram os espaços marginalizados e destruíram o significado do que já 

aconteceu naquele lugar. Os exemplos mais óbvios são as ruínas da Quinta do 

Mitra ou o aqueduto da rua da Bonjóia, como veremos mais adiante. 

As ruínas também são representações de terrain vague, não pela ausência 

de construção, mas por se definirem exclusivamente pelo seu passado, sem 

serem capazes de produzir futuro. O seu espaço provoca a identificação de 

posturas e proporciona as mesmas sensações dos terrain vague, sugerindo o 

espaço para a acção sobre o existente, o espaço poético na subversão da pré-

existência.

Sobre as infra-estruturas de transporte e tendo em conta o seu peso na 

caracterização da imagem do território, acreditamos que intervir no vazio 

pode ser também uma atitude crítica perante os espaços cuja função ainda está 

activa mas que não serve o sujeito, ponto de vista da uso da cidade. Os longos 

quilómetros de auto-estradas ou linhas de caminhos-de-ferro que não servem 

mais do que o fenómeno de mobilidade, podem ser vistos também como 



34 35

A U S Ê N C I A A  M A T É R I A  D A  C I D A D E

espaços vagos, sem identidade. 

Yona Friedman, arquitecto húngaro, apresenta um “estudo de viabilidade” 

para o crescimento da cidade de Nancy, em França (Fig. 11), propondo a 

construção de uma “ville spatiale”28 sobre a estação ferroviária que divide a 

cidade em duas zonas, à semelhança do que acontece no território que serve 

o caso de estudo desta dissertação, como veremos mais à frente. O objectivo 

não seria construir, mas sim desencadear um processo de reflexão sobre a 

cidade. Já nas estações de comboio de Montparnasse e de Austerlitz, Friedman 

propõe o aproveitamento dos volumes das naves para usos culturais, ou outras 

actividades públicas (Fig. 12).

Em Nova Iorque, por exemplo, vemos o aproveitamento de uma antiga 

linha de comboio ser transformada no “High Line Park”, um parque suspenso, 

em Manhattan, que se desenvolve numa extensão de 2 km. O projecto funciona 

como uma passerelle sobre a cidade, revelando-a, muitas vezes, de um novo 

ponto de vista, propiciando as manifestações de arte urbana. Noutros casos 

esconde-se da cidade através da densa vegetação do parque. (Fig. 13 e 14)

A apropriação dos terrain vagues está relacionada com questões 

circunstanciais da cidade bem como o seu próprio contexto, história e cultura. 

Uma sociedade culturalmente inactiva ou na qual as pessoas não procurem 

alternativas culturais terá pouca necessidade de se movimentar nos seus 

terrain vagues, mas também será pouco provável que se reflicta qualquer 

tipo de urbanidade nos seus territórios, já que estas características sociais 

implicam obrigatoriamente uma homogeneidade e um nível de conformismo 

e consequente monotonia que se opõem às características da própria 

urbanidade. 

Numa cidade com um espírito urbano vivo existem espaços de apropriação 

com características de terrain vagues, podendo estes encontrar várias formas e 

configurações: desde casas ocupadas a associações culturais ou centros sociais, 

até a estruturas como a do “NT*/areal”, em Basileia. Esta é uma grande área 

da cidade, antigamente utilizada como estação de cargas ferroviárias de uma 

empresa de transportes. O enorme espaço devoluto, foi apropriado a partir 

do ano 2000 e hoje é um zona alternativa da cidade, com estruturas de uso 

exclusivamente temporário utilizadas para fins culturais e gastronómicos. 

Este espaço representa uma atitude inovadora no desenvolvimento urbano 

de Basileia, promovendo o uso temporário como essência de um lugar que 

se pretende que tenha constantemente uma vida nova. “NT” é uma sigla para 

28 FRIEDMAN, Yona, L’architecture Mobil / Utopies Realisables in Pro Domo, Actar, Barcelona 2006, p. 310

11_Yona Friedman - Nancy, 2003

12_Yona Friedman - Ilustrações 
para estações ferroviárias, 
Estação de Austerlitz e Estação de 
Montparnasse, 1964
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a expressão “non territorial”, e refere-se à “prevenção deliberada de usos 

permanentes no local”29.

É a partir da disponibilidade evidente nestes espaços que se cria o 

alternativo, o espírito urbano que, como já referimos, é dinâmico e irrequieto 

assumindo a efemeridade e a reestruturação permanente como fundamento 

para a sua existência.

A intervenção no terrain vague faz-se então de modo a permitir 

uma continuada transformação e consequente diversidade do espaço. 

Não se procuram estéticas de acabamento que transmitam uma ideia de 

estabilidade e que condicionem o potencial de acção, mas antes estéticas 

de inacabamento que instiguem e possibilitem a mudança e a continuada 

transformação de características que, deste modo, assumem sempre um 

carácter preferencialmente provisório. Assim, durante a sua existência como 

território alternativo, serão as “estéticas negras” ou “agredidas” as mais 

recorrentes, sinal do seu carácter apropriado e adaptado, informal e provisório. 

Mas, ao mesmo tempo que surgem como resultado de contingências e de 

circunstâncias pré-existentes, o seu carácter rude e inacabado proporciona 

posturas de descomprometimento e de liberdade criativa que vão de encontro 

aos pressupostos do próprio terrain vague.

Uma das questões de grande importância na intervenção em espaços como 

os terrain vagues, é a atribuição da sua função. 

“É importante entender que trabalhar nestes lugares implica uma 

grande responsabilidade. Não é suficiente encontrar ou preservar o lugar, 

já que apenas nomeá-lo significaria a sua morte. A questão é entender (...) 

que a história é ficção e tratá-la como tal. Isto é especialmente importante 

para o desenvolvimento de programas apropriados.”30

É imperativo que o programa seja ditado pelo próprio terreno, perceber 

a necessidade local em vez de a impor. Desta forma, podemos constatar a 

pertinência do programa sugerido no âmbito do concurso realizado. A solução 

para a revitalização desta área só poderia partir de um programa relacionado 

com a mobilidade, como nos sugere a sua circunstância. O facto de ser um 

complemento ao programa que já existe e que é o centro gerador dos fluxos de 

29 «http://www.areal.org/areal/» acedido a 10 de Julho de 2017
30 PEREZ-Gomez, Alberto in SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Presente y Futuros: Arquitectura en las Ciudades, Op. 
cit., p. 277-278. Trad. «Es importante entender que trabajar en esos lugares implica una gran responsabilidad. 
No es suficiente encontrar o preservar el lugar, ya que sólo nombrarlo significaria su muerte. La cuestión es 
entender (...) que la historia es ficción, y tratarla como tal. Esto es especialmente importante para el desarrollo 
de programas apropiados».

13_High Line Park, 2015.
14_High Line Park, New York, 
2015. Projecto do atelier Diller 
Scofidio + Renfro.

CAMPANHÃ
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Campanhã, faz ainda mais sentido. 

Os espaços ferroviários resultam frequentemente em terrenos vazios 

adjacentes, devido à necessidade de espaços de serviço relacionados com as 

técnicas de transporte e de manobra. De facto, com a introdução de sistemas 

de alta velocidade para grandes distâncias, as centrais ferroviárias tendem 

a deslocar-se para espaços mais afastados do centro da cidade, nos quais 

o crescimento da construção seja possível e os acessos mais facilitados. 

Desta forma, abandona-se a ideia de “espaço teatral de chegada daquelas 

catedrais de transporte que eram no séc. XIX e transformam-se em pontos de 

intercâmbio entre modos de transporte de âmbito e escalas diferentes.”31 Este 

novo entendimento sobre as estações ferroviárias torna possível a atribuição 

de uma centralidade na cidade provocada pelo grande fluxo dos passageiros, 

e o consequente desenvolvimento de zonas de serviço, escritórios, habitação, 

associadas a este movimento, que muitas vezes aproveitam precisamente os 

terrenos baldios liberados ao uso ferroviário. 

É assim que vemos a intervenção em Campanhã como o impulsionador da 

reestruturação de toda a freguesia. O Terminal torna-se um artefacto urbano, 

aproveitando a função e os fluxos já existentes, acrescentando utilidades, 

colmatando necessidades locais e globais e valorizando novos espaços centrais. 

O compromisso com a forma da cidade volta a destacar-se: o projecto trata 

uma área difícil da cidade, uma zona traseira, abandonada, para transformá-la 

em espaço urbano de primeira categoria, frente de cidade.

Por este motivo devem ser consideradas estratégias de desenho bastante 

fortes. A integração de funções diversas, de infra-estruturas e edificação, são as 

intenções de projecto que permitem redesenhar a forma urbana de Campanhã. 

Para tal é necessário intervir no sentido de superar o fatal dualismo que separa 

a infra-estrutura da arquitectura e destacar o papel do espaço público, tão 

escasso como necessário, na integração do valor colectivo e cultural da zona.

Em suma, não se trata de procurar novas identidades, mas sim revelar a 

que já se encontra lá, escondida, interpretando aquilo que o terreno nos diz. 

“Podemos afirmar que cada terrain vague possui uma certa 

resistência à mudança, devido à sua história, memória e identidade. Se 

esta resistência é demasiado forte, significa que a ideia transformadora é 

demasiado débil.”32

31 BUSQUETS, Joan, in Idem, p. 284-285.
32 FIALOVÀ, Irena, in Idem, p. 273. Trad. «Podemos afirmar que cada terrain vague posee cierta resistencia 
al cambio, debido a su historia, memoria, e identidad. Si esta resistencia es demasiado fuerte, lo que en otras 
palabras significa que la idea transformadora es demasiado debil».

Intervir em Campanhã significa pensar na reconstrução da cidade a 

partir dos seus espaços abandonados. Como vimos até aqui, o exercício 

de reinterpretação da cidade a partir dos seus terrain vagues permite-nos 

enriquecer o âmbito da actuação da arquitectura urbana. Analisá-los faz-nos 

considerar processos menos convencionais que nos mostrem a essência da 

cidade tal como ela é: com toda a sua heterogeneidade. 

Assim, a nossa proposta é a de moderação no papel de actualização 

interna, coerência com a cidade existente e sensibilidade em mostrar algumas 

das qualidades da condição de terrain vague que o terreno nos revela, como 

expressão da sua história e identidade urbana.
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1.2 

M O V I M E N T O

ESPAÇO DE 
PERCURSO

É no jogo de relações entre matéria e vazio, que se revela a construção 

do espaço. Se por um lado o cheio dá forma ao vazio, por outro anula-o. 

Esta relação entre preenchimento e esvaziamento, acções indissociáveis, são 

a génese da dialética espacial. Mas na construção do espaço da cidade, esta 

simbiose não existe sem uma terceira dimensão: a da distância. Por um lado a 

distância física entre elementos, por outro, a distância temporal que implica a 

utilização do espaço. 

Toda a distância pressupõe movimento; todo o movimento provoca 

espaço.

É comum pensar-se que a arquitectura nasce apenas a  partir do momento 

em que o Homem se torna sedentário e tem a necessidade de construir para se 

estabelecer num determinado local. Contudo, analisar a primitiva separação 

da humanidade entre povos nómadas e sedentários, é perceber que, muito 

provavelmente, foi o nomadismo a dar vida à arquitectura. 

“Durante milhares de anos, quando ainda era impensável a construção 

física de um lugar simbólico, percorrer o espaço representou um meio 

estético através do qual era possível habitar o mundo.”33

O acto de caminhar tem a capacidade de produzir lugares. Antes de 

qualquer tipo de construção ou acção humana que modificasse o ambiente, 

caminhar foi a primeira atitude significativa capaz de transformar o território e 

habitar o mundo.  

33 CARERI, Franscesco, Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, Gustavo Gili,  1ª edição, São Paulo, 
2013, p. 63.

28_Ponte do Freixo, vista 
da Travessa do Pinheiro de 
Campanhã. 
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A origem da humanidade está fortemente ligada à ideia de movimento, 

é “uma história do caminhar, uma história de migrações dos povos e de 

intercâmbios culturais e religiosos ao longo de trajectos intercontinentais.”34

Antes da construção física ser sequer uma hipótese, percorrer o espaço 

reflectia os princípios da arquitectura, não como objecto no espaço mas como 

acção simbólica. O percurso é onde acontece a vida em comunidade, os pontos 

de partida e de chegada têm um interesse relativo, a acção do ir constitui a 

essência do espaço nómada.

“Antes do neolítico, o espaço era completamente desprovido daqueles 

sinais que começaram a sulcar a superfície da Terra com a agricultura e os 

assentamentos. A única arquitectura que perspassava o mundo paleolítico 

era o percurso, o primeiro sinal antrópico capaz de insinuar uma ordem 

artificial nos territórios do caos natural.”35

Mas o percurso não é apenas um acto criativo, é também um acto 

perceptivo. Através dele, o Homem não só foi capaz de escrever o território, 

como também foi capaz de lê-lo. 

Da actividade de caminhar através da paisagem deriva um primeiro 

mapeamento do espaço, assim como a atribuição de significados ao território. 

Na ausência de pontos de referência estáveis, o nómada desenvolveu a 

capacidade de construir continuamente o seu próprio mapa.

Num primeiro momento, o Homem instintivamente seguiu a lógica que 

observava nas migrações sazonais dos animais e serviu-se das pistas abertas 

por estes na vegetação. Mas é provável que a partir de um certo momento, 

os homens tenham começado a criar os seus próprios percursos e pistas, 

aprendendo métodos de organização e orientação, verificando referências 

geográficas na paisagem e, eventualmente, deixando as suas próprias marcas 

na paisagem como sinais de reconhecimento.

Na cultura aborígene australiana, existia uma ritual designado por 

walkabout. Traduzindo literalmente seria algo como “andar sobre” ou “andar 

em torno” e consistia num sistema de percursos realizados pelos homens 

australianos durante a adolescência, por um período de cerca de seis meses, 

que significaria uma transição espiritual de criança para adulto. 

Através deste ritual, as populações australianas mapearam todo o 

continente: cada montanha, cada rio, cada poço pertence a um conjunto de 

34 CARERI, Franscesco, Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, Op. cit., p. 44.
35 Idem, p.50.

29_Gravura rupestre, Bedolina, 
Val Camonica, cerca de 10.000 
a.C. de: Pallottini, Mariano. Alle 
origini della città europea. Roma, 
Quasar, 1985. Um dos primeiros 
mapas que representa um sistema 
de percursos que interligam os 
diversos elementos do território

ORIGENS
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histórias cantadas. “Cada via tem o seu próprio canto e o conjunto das vias dos 

cantos constitui uma rede de percursos errático-simbólicos que atravessam e 

descrevem o espaço como uma espécie de guia cantado.”36

De facto, é difícil hoje em dia imaginarmos como os homens da 

Antiguidade atravessavam longas distâncias, muitas vezes continentes inteiros 

sem a ajuda de mapas, estradas e sinais indicadores. E ainda assim existia 

um tráfego incrível de viajantes que continuamente percorria territórios 

desconhecidos e, aparentemente, sem elevada dificuldade.

“O espaço - que era para o homem primitivo um espaço empático, 

vivido e animado por presenças mágicas - começou a encontrar, no 

paleolítico, os primeiros elementos de ordem. Aquilo que era um espaço 

irracional e casual, baseado na concretude da experiência material, 

começou a transformar-se lentamente em espaço racional e geométrico, 

gerado pela abstracção do pensamento. Passou-se de um uso meramente 

utilitário, ligado à sobrevivência alimentar, a uma atribuição de 

significados místicos e sagrados ao espaço físico.”37

Se no mundo paleolítico, o percurso era o único tipo de arquitectura 

identificável e o “primeiro sinal antropológico capaz de insinuar uma ordem 

artificial nos territórios do caos natural”38, na era neolítica o Homem começou 

a criar os primeiros sinais de ordem territorial como forma de orientação.  

O vazio que até aí predominava o mundo natural começou a ser ocupado 

por um número de cheios que consistiram nos primeiros elementos artificiais 

do espaço: os menires. 

“As pedras que primeiramente emergiram do caos”39 ordenavam o 

espaço segundo duas direcções fixas vertical e horizontalmente: o sol e a 

linha do horizonte. A pedra estirada no solo horizontalmente era apenas um 

elemento comum sem ligações simbólicas, mas o acto de erguê-la representa 

a primeira grande transformação física da paisagem feita pelo Homem. O 

36 CARERI, Franscesco, Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, Op. cit., p. 44. «É bom recordar que 
em algumas das tradições mais antigas do mundo, deixar um rasto sobre a terra é considerado um acto grave, 
que não se pode cometer frivolamente. Cito as palavras de um aborígene australiano contemporâneo endereçadas 
a um antropólogo: ‘Quando eu tinha dezasseis anos, o meu pai ensinou-me a cantar alguns cantos que falavam 
da terra [...] um dia eu tinha ido pescar com o pai. Caminhando atrás dele, arrastava o meu arpão sobre a praia, 
deixando uma longa linha atrás de mim. Quando ele viu o que eu estava fazendo, disse-me para parar com aquilo. 
Explicou-me que fazer um sinal ou escavar a terra sem uma razão é fazer mal aos ossos das pessoas que desde 
sempre moraram ali.’ (White, Kenneth. “L’art de la terre”, Ligeia, nn. 11-12, p. 76, 1992)»
37 Idem, p.50
38 Idem, p.50
39 GIEDON, Sigfried, The Eternal Present. The Beginnings of the Art. A Contribution on Constancy and Change, 
Pantheon Books, Nova Iorque 1964, Cit. in. Idem, p.60. Segundo Giedion, o nascimento do primeiro volume no 
espaço representaria a petrificação vertical do primeiro raio solar e estaria ligado à simbologia dos menires, dos 
obeliscos e das pirâmides..

30_Templo de Amon-Rá, Karnak, 
Egipto, II milénio a.C.
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simbolismo  destes elementos relacionava-se com crenças, rituais sagrados e 

cultos da natureza, mas representa também um novo sistema de relações com 

a paisagem envolvente. A posição relativa ao Sol e ao território representa 

pontos de orientação mas também a intenção de atribuir importância ao 

lugar, fosse por serem lugares sagrados, lugares úteis para as actividades do 

quotidiano ou lugares relacionados com a morte. 

O menir era colocado lateralmente em relação ao percurso, muitas 

vezes eram vários, agrupados em fila, definindo uma direcção, um limite que 

separava o espaço de “ir” do espaço de “estar”.  Este princípio é o mesmo 

tipo de espaço presente nas primeiras arquitecturas do Egipto, mas desta vez 

representando percursos internos.

Uma das mais significativas construções egípcias é o templo de Amon-Rá 

em Karnak (Fig. 29), uma passagem por dentro de enormes fileiras de colunas 

paralelas. Esta é a primeira vez que o “espaço do ir” se materializa em espaço 

arquitectónico interno, formado por 134 colunas alinhadas em dezasseis filas 

que orientam percursos dentro da construção. Sigfried Giedon, historiador de 

arte e arquitectura nascido na Checoslováquia, considerou este templo como 

“a mais importante contribuição do Egipto para a história da arquitectura (...)  

Não é um lugar de contemplação para uma congregação de devotos nem um 

lugar de descanso; é simplesmente um local de passagem, o mais colossal que 

jamais se concebera.”40

Percebermos esta intenção é perceber o aparecimento dos princípios da 

arquitectura para além das construções puramente simbólicas.

Estudar a história do percurso enquanto prática arquitectónica implica 

perceber que a acção de caminhar se foi desvinculando de todo o ritualismo 

ao longo dos tempos para adoptar formas de arte cada vez mais autónomas. 

As vanguardas do séc. XX demonstraram isso através da história da cidade 

percorrida.

O movimento e a velocidade tinham-se afirmado como uma nova presença 

urbana, trazidos pela revolução industrial, inspirando a representação estética 

nas mais variadas áreas artísticas. 

“A cidade futurista era atravessada por fluxos de energia e por voragens 

de massas humanas, uma cidade que perdeu toda a possibilidade de visão 

estática e que é posta em acção pelas máquinas em velocidade, pelas luzes, 

40 GIEDON, Sigfried, The Eternal Present. The Beginnings of the Art. A Contribution on Constancy and Change, 
Pantheon Books, Nova Iorque 1964, Cit. in. CARERI, Franscesco, Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, 
Op. cit., p. 65. 

A ARTE DO 
MOVIMENTO

pelos ruídos, pelo multiplicar-se dos pontos de vista perspectivos e pela 

metamorfose contínua do espaço.”41

O Futurismo42, apesar de ser baseado numa leitura dos novos espaços 

urbanos, não entra no campo da acção directa nem reconhece a exploração 

sensorial destes mesmos espaços, como acção estética. De facto os futuristas 

não intervêm nos ambientes urbanos, as obras são expostas em locais isolados 

da realidade da cidade.

O movimento Dadá43 propôs uma série de excursões urbanas aos lugares 

banais da cidade, passando a representação do movimento para a prática 

no espaço urbano real. Esta foi uma atitude de crítica e um ataque frontal 

ao sistema da arte. Tristan Tzará, poeta romeno e um dos fundadores do 

Dadaísmo, declara inclusivamente que o movimento Dadá é “decididamente 

contra o futuro”, encontrando já no presente toda a espécie de universo 

possível.44

Assim, em 1921, os dadaístas inauguram a primeira destas visitas. Os 

membros do movimento encontram-se em frente à igreja de Saint-Julien-

le-Pauvre, em Paris, para percorrer uma zona intersticial da cidade, fora dos 

roteiros turísticos (Fig. 30 e 31). Tratava-se duma igreja abandonada, mal 

conhecida, circundada por um espaço que poderia ser classificado como um 

terrain vague, representado por todos os aspectos que o caracterizam, como 

vimos anteriormente neste mesmo estudo.

 Esta acção é vista como um ready-made urbano, por ser uma operação 

simbólica que atribui valor estético a um espaço vazio e não a um objecto. Ao 

contrário dos ready-made realizados até aqui, em vez dos artistas levarem um 

objecto banal ao espaço da arte, passaram a levar a própria arte (contida nas 

pessoas, nos corpos dos artistas), a lugares banais da cidade.

Estas operações ofereciam a possibilidade de agir sobre a cidade, mas a 

sua intervenção não pressupunha nenhuma operação material no local a ser 

descoberto. Na realidade não era deixado qualquer tipo de rasto físico, a não 

ser a documentação ligada à operação - panfletos, fotografias, filmes, artigos. O 

41  CARERI, Franscesco, Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, Op. cit., p. 74. Aqui faz-se referência 
ao livro Le mouvement, de Étienne-Jules Marey, de 1984, com os estudos cronofotográficos da locomoção humana 
realizados em 1886. São as fotos que teriam inspirado o Nu descendant un escalier, de Duchamp, e os intentos 
futuristas de representar o dinamismo nas pinturas de Balla e nas esculturas de Boccioni.
42 O Futurismo é uma das correntes da vanguarda moderna. Um movimento artístico e literário, que surgiu 
oficialmente em 20 de Fevereiro de 1909 com a publicação do Manifesto Futurista, pelo poeta italiano Filippo 
Marinetti, no jornal francês Le Figaro. Baseava-se fortemente na representação da velocidade e do movimento. 
43 O movimento Dadá, ou Dadaísmo, pertence também ao conjunto de correntes artística de vanguarda moderna. 
Surgiu em 1916 formado por um grupo de escritores, poetas e artistas liderados por Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans 
Arp. O nome sugere a génese non-sense deste movimento que se caracterizava precisamente pelo desafio à lógica e 
à postura racional, exaltando a espontaneidade.
44  CARERI, Franscesco, Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, Op. cit., p. 74. 
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tema da acção era simplesmente a visita em si, sem qualquer tipo de intenção 

subsequente. Tratava-se simplesmente da presença daquele grupo particular 

na cidade, lendo textos escolhidos ao acaso, entregando presentes a quem 

passava na rua, chamando a atenção dos habitantes.

O século XX continuou a ser marcado por diferentes formas de encarar 

o movimento na cidade. Três anos depois da primeira excursão dadaísta, 

assistimos às deambulações surrealistas que consistiam em intervenções 

semelhantes, mas em vez de serem realizadas em lugares previamente 

escolhidos da cidade, consistiam em percursos erráticos em vastos territórios 

naturais, vazios de construção. Foi, de facto, ao regressar de uma deambulação 

destas, em campo aberto numa cidade no centro de França, durante vários 

dias, que Andre Breton escreveu a introdução de Poisson soluble, que se 

tornaria o Primeiro Manifesto do Surrealismo, no qual se encontra a primeira 

definição do termo “surrealismo”.

“A deambulação é um chegar caminhando a um estado de hipnose, a 

uma desorientadora perda de controle, é um medium através do qual se 

entra em contacto com a parte inconsciente do território.”45

Desta forma, se a cidade que servia de palco para os fluxos e para a 

velocidade futurista foi transformada pelo movimento dadá num lugar para 

avistar o banal e o ridículo, os surrealistas foram em direcção a um projecto 

positivo, apoiando-se nas bases da recentemente descoberta psicanálise, 

negaram o dadaísmo, convictos de que além dos territórios “banais” estão os 

territórios do “inconsciente”.

O surrealismo utiliza o caminhar como forma de desvendar as zonas 

inconscientes da cidade, aquelas que escapam do projecto e que não são 

traduzíveis nas representações convencionais.

No início dos anos cinquenta, o movimento Internacional Situacionista 

introduz o conceito de “deriva” (dérive), reconhecendo no acto de perder-se 

na cidade uma possibilidade expressiva e uma atitude política de subversão do 

sistema capitalista do pós-guerra.

A deriva é a prática da errância urbana, uma acção colectiva, que 

“privilegia o lado lúdico do indivíduo e investiga os efeitos do ambiente 

urbano no estado psíquico e emocional dos seus utilizadores, a partir de um 

procedimento psicogeográfico”46. 

45  CARERI, Franscesco, Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, Op. cit., p. 80. 
46 CARERI, Franscesco, Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, Op. cit., p. 80

31_Panfletos distribuídos na 
acção dadaísta de Saint-Julien-
le-Pauvre, Paris, 14 de Abril 
de 1921

Os dizeres do panfleto 
distribuído a quem passava: 
“Os dadaístas, de passagem 
por Paris, querendo remediar 
a incompetência dos guias 
e de cicerones suspeitos, 
decidiram empreender uma 
série de visitas a alguns 
lugares escolhidos, em 
particular àqueles que não 
têm qualquer razão real de 
existir (...) Ainda não se 
perdeu o jogo, mas é preciso 
agir rápido. Participar dessa 
primeira visita é dar-se conta 
do progresso humano, das 
possíveis destruições e da 
necessidade de prosseguir 
com a nossa acção, que 
vocês procurarão encorajar 
por todos os meios.”

32_Foto colectiva em Saint-
Julien-le-Pauvre, Paris. A partir 
da esquerda: Jean Crotti, Georges 
D’Esparbès, André Breton, 
Georges Rigaud, Paul Éluard, 
Georges Ribemont-Dessaignes, 
Benjamin Péret, Théodore 
Fraenkel, Louis Aragon, Tristan 
Tzara e Phillippe Soupault.
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Partindo de um determinado lugar, o indivíduo ou o grupo de indivíduos 

lança-se à deriva seguindo uma rota indefinida, deixando que seja o próprio 

contexto urbano a levá-los, ao acaso. A “deriva contínua” seria a principal 

actividade desta sociedade proposta pelos situacionistas, sendo que a principal 

ocupação não produziria “nada além de encontros com outras pessoas e 

lugares, e ideias sobre como aumentar esses encontros - essas situações.”47

No entanto, quem deriva tem interesse em registar o seu percurso, criando 

um mapa que ilustre as anotações e decisões tomadas. Esses mapas ajudam 

a compreender os motivos que incentivam a escolha de um caminho em 

detrimento de outro; a opção de virar para uma direcção em vez de para outra; 

parar em determinada praça ou seguir em frente noutras; perceber, no fundo, 

por que razão a mente humana induz determinadas sensações provocadas pela 

própria cidade.

A psicogeografia defende que a cidade deve ser construída pelas vontades 

dos seus habitantes e não pelo pensamento racional do arquitecto ou urbanista 

que planeia cidades a partir do seu posto de trabalho, longe da realidade 

urbana. Os situacionistas insurgiram-se contra o pensamento racionalista e 

perceberam que não seria possível propor uma forma de cidade pré-definida 

porque essa forma deveria depender da vontade de cada um, individual e 

colectivamente. Qualquer construção dependeria da participação activa dos 

cidadãos, o que implicaria uma revolução da vida quotidiana.

“Foi nos dada a «máquina de habitar», onde muitas vezes nada é 

sacrificado às únicas partes verdadeiramente humanas da vida, à poesia e 

ao sonho. Há pior: para os nossos racionalistas intransigentes, um edifício 

residencial pode ser nada mais do que a imposição de quatro, dez, qualquer 

número de máquinas de habitar ligadas... O ambiente é esmagador: no 

fim do seu dia, o homem sai da sua fábrica de trabalhar para a sua fábrica 

de comer e dormir.”48

Os situacionistas acreditam, portanto, que a cidade deve ser vista como 

um todo, um espaço de liberdade política e social, e que os espaços devem 

ser construídos ou reconstruídos pelos seus habitantes. São eles que devem 

“definir os seus próprios ambientes pela selecção fluída e lúdica dos objectos, 

47 SADLER, Simon, The Situationist City, The MIT Press, London, 1999, p. 94
48 COLLE, Michel apud. Idem, p. 7. Trad. “We have been given the machine for living in, where very often nothing 
is sacrificed to the only truly human parts of life, to poetry and to dream. There is worse: for our intransigent 
rationalists, a residential building can be nothing other than the superimposition of four, ten, any number of linked 
machines for living in... The ambience is overwhelming: at the end of his day, man quits his factory for working in 
for his factory for eating and sleeping in.”

A DERIVA serviços e tecnologias, em vez de se submeterem à arquitectura monumental 

imposta pelo arquitecto”49

Isto fez com que os situacionistas rapidamente abandonassem a ideia de 

propor cidades reais e passaram à crítica contra o monopólio urbano, gerido 

por projectistas e defendessem uma construção colectiva das cidades.50

Um dos mais importantes nomes deste movimento é Guy Debord, escritor 

francês e fundador da Internacional Situacionista, que em 1957 cria o primeiro 

mapa psicogeográfico - La Guide Psychogéographique de Paris (Fig. 32). 

Concebido com um formato desdobrável para ser distribuído a turistas, é um 

mapa que não pretende orientar mas sim convidar as pessoas a perderem-se. 

A composição gráfica mostra Paris explodida em pedaços: uma cidade cuja 

unidade fora perdida e na qual reconhecemos apenas fragmentos da cidade 

histórica que flutuam num espaço vazio. Esses fragmentos representam 

diferentes unidades de ambiente, agrupadas com base na importância afectiva, 

construídos a partir de experiências subjectivas dos lugares.51 

 “É uma cidade na qual o vazio foi introduzido, com intermitências 

adequadas para o desejo, uma cidade feita para a mobilidade, uma 

experiência única através do desmembramento. 52

O turista deve seguir as setas que unem as diferentes unidades e que 

representam as hipóteses de todas as derivas possíveis. Aquilo que se encontra 

entre os “bairros flutuantes” é o território vazio das amnésias urbanas.

A analogia é precisamente essa, Paris é representado como um arquipélago 

formado por ilhas que estão imersas num mar vazio sulcado pela errância. A 

passagem de uma para a outra é feita à deriva desse mar.

Os Situacionistas basearam o seu trabalho em torno dos conceitos da 

“deriva” e da mobilidade, como se “procurassem cumprir com a mobilidade 

pura do impulso, nunca permitindo que as coisas tomassem forma, nunca 

deixando que algo se imobilizasse.”53 

Acreditamos, por isso, que este pensamento resulta numa utopia. Traduz-

se na “arte sem objecto”54, e consequentemente, na cidade como representação 

49 SADLER, Simon, The Situationist City, Op. cit., p. 38.
50 Disponível em «http://www.deriva.com.br/?product=internacional-situacionista-deriva-psicogeografia-e-
urbanismo-unitario», consultado a 8 de Agosto de 2017.
51 SADLER, Simon, The Situationist City, Op. cit., p. 61.
52 KAUFMANN, Vincent, Guy Debord: Revolution in the Service of Poetry, University of Minnesota Press, 
Minneapolis, London, 2006, p. 105. Trad. «It is a cit into which a void has been introduced, intervals suitable to 
desire, a city made over for mobility, an experience made singular through dismemberment». 
53 Idem, p.106. Trad. «(...) sought to comply with the pure mobility of impulse, never letting anything take 
shape, never allowing anything to become immobilized in a form».
54 Idem, p.106.
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crítica e não como realidade. As cidades situacionistas, embora surjam 

como alternativa à sociedade existente, devem ser “efémeras, sem futuro, 

passageiras”55, e por isso não têm intenção de ser construídas.  Nem mesmo 

quando a teoria da deriva adquire consistência arquitectónica, como é o caso 

da proposta de New Babylon, de 1969, de Constant, artista holandês e membro 

integrante do movimento situacionista, que defendeu o urbanismo unitário 

com base na psicogeografia (Fig. 33)

“O urbanismo unitário não reconhece fronteiras; visa formar um 

meio humano unitário no qual as separações, como trabalho/lazer ou 

público/privado, serão finalmente dissolvidas. “56

A ideia seria pensar na arquitectura como um meio entre o indivíduo e a 

sociedade e não como a arte do abrigo.57 New Babylon, baseado nos princípios 

nómadas, é a proposta de uma cidade rizomática, que se vai construindo pelas 

próprias pessoas a partir dos fluxos e movimentos gerados pelo dia a dia dos 

seus habitantes. É o lugar criado para um tipo de deriva extraordinariamente 

pura, “uma infinita cadeia de encontros entre mente, corpo, espaço e 

arquitectura.”58 

A deriva nas cidades tradicionais era feita atravessando ambientes 

relativamente fixos, na esperança constante de encontrar uma situação, mas 

em New Babylon essa passagem não precisava de ser percorrida: os seus 

habitantes poderiam reorganizar fisicamente a rua em que se encontravam. 

Constant propunha que inclusivamente os materiais e técnicas construtivas 

fossem definidos pelos seus utentes, gerando uma imagem de cidade 

semelhante a uma “grande favela”59.

 

“New Babylon é uma cidade lúdica, uma obra colectiva edificada 

pela criatividade arquitectónica de uma nova sociedade errante, de uma 

população que constrói e reconstrói infinitamente o seu próprio labirinto 

numa nova paisagem artificial.”60

Constant desenvolve esta ideia propondo desenhar uma cidade para povos 

55 SADLER, Simon. The Situationist City, Op. cit., p. 105.
56 DEBORD, Guy Cit in SADLER, Simon. The Situationist City, Op. cit., p. 25. Trad. «Unitary urbanism 
acknowledges no boundaries; it aims to form a unitary human milieu in which separations such as work/leisure 
or public/private will finally be dissolved».
57 SADLER, Simon. The Situationist City, Op. cit., p. 148
58 Idem, p. 141. Trad. «Life in New Babylon would be an endless chain of encounters between mind, body, space, 
and architecture. New Babylon was one vast site for an extraordinary pure sort of drift».
59 Idem, p. 141.
60 CARERI, Franscesco, Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, Op. cit., p.  101

33_Guy Debord - Guide 
psychogéographique de Paris 
1957
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nómadas, inspirado pela observação de acampamentos ciganos. Pode então 

dizer se que “projectar uma cidade para um povo nómada que nega a cidade é 

um contra-senso: New Babylon é um contra-senso”.61 

O resultado é uma mega-estrutura labiríntica, suspensa no ar, construída 

com base na linha sinuosa dos percursos nómadas. Assim, New Babylon é uma 

arquitectura concebida como espaço do ir, em detrimento do espaço de estar. 

Uma cidade que materializa o acto de caminhar como princípio fundador, que 

convida os seus cidadãos a perderem-se no espaço único da deriva contínua.

O espaço urbano que permite a deriva surge também nas reflexões 

de, Georges Bataille, escritor francês, através da sugestão um modelo de 

experiência espacial diferente. Para Bataille, o espaço do labirinto é o principal 

contribuinte para a forma da cidade contemporânea. “A estrutura espacial 

do labirinto é a de um corpo sem hierarquia, sem cabeça”62, no qual tudo é 

interior a si próprio, tudo o que acontece é por e para si mesmo, como uma 

espécie de sítio sem saída.

“Assim como a arquitectura é a organização de um lugar, a sua 

apropriação e domesticação permanente, o labirinto é o lugar onde 

alguém se perde.”63

O acto de perder-se implica uma difusão dos limites, uma incapacidade 

de os identificar e reconhecer as direcções segundo as quais se movem aqueles 

ao nosso redor, sendo impossível distinguir se estarão a “entrar” ou a “sair”. 

Bataille serve-se do exemplo do metro de Paris como a máxima expressão 

desta condição labiríntica da cidade moderna, a cidade da circulação e da 

mobilidade cega, interminável.

As teorias da deriva contudo, eram experiências nascidas num âmbito 

literário, assim como o fio condutor que uniu todas as experiências neste 

sentido. No final dos anos sessenta, foram os artistas interessados no espaço 

teatral das performances e dos happenings urbanos de derivação dadaísta, 

assim como os escultores interessados no espaço da arquitectura e da 

paisagem, que tiraram as consequências dessas pesquisas. 

De facto, este foi o início de uma atitude que levaria a arte para fora dos 

museus e das galerias, com o objectivo de reconquistar a experiência do espaço 

61 ARGAN, G. C., L’arte moderna 1770-1970, Firenze, Sansoni, 1970, p. 431, Cit. in., CARERI, Franscesco, 
Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, Op. cit., p.  104.
62 COSTA, Xavier in SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Presente y Futuros: Arquitectura en las Ciudades p.189. Sobre 
este assunto ver: BATAILLE, Georges, Le Labyrinthe, in Euvres complètes, Gallimard, Paris 1970.
63 Idem, p. 189.

34_Constant - Symbolische 
voorstelling van New Babylon 
(Representação simbólica de New 
Babylon), 1969

35_Constant, “New Babylon, 
overhead view”, do New Babylon 
Atlas, 1964, tinta sobre papel, 
Gemeentemuseum, The Hague
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vivido e as grandes dimensões da paisagem, através de acções que seriam 

definidas como land art.

Ao analisarmos o trabalho de Richard Long, escultor britânico e um dos 

mais importantes nomes da land art, percebemos com clareza a passagem 

do objecto artístico para a ausência de objecto. Isto é, para Long, a arte está 

contida na própria acção de caminhar, na realização de uma experiência como 

forma estética. 

Richard Long foi fortemente influenciado por Tony Smith, escultor norte-

americano, que em 1966 realizou uma viagem por New Jersey Turnpike, 

uma estrada em construção na periferia de Nova Iorque, sobre a qual fez um 

relato no qual reflecte sobre aquilo a que chama “fim da arte”. Smith revela o 

surgimento de um problema de fundo sobre a natureza estética do percurso, 

uma vez que a estrada constitui uma grande parte da paisagem artificial mas 

não pode ser considerada como obra de arte64. Esta experiência foi a origem 

da land art e da arte minimalista e questionou o valor da estrada, “se é ou não 

uma obra de arte; e se for, de que modo? Como objecto ou como experiência?”65

Influenciado por estas questões, pode dizer-se que Richard Long 

redescobriu no “caminhar” um acto primário de transformação simbólica 

do território. Em Walking a Line in Peru (Fig. 35), vemos um linha recta 

“esculpida” num terreno simplesmente pelo acto de caminhar pela relva. O 

resultado desta acção é um sinal que ficaria impresso apenas nas fotografias e 

que desapareceria com o crescimento natural da relva. 

A imagem contém uma força subtil: consiste da presença da ausência. 

É sem dúvida a ausência de corpo e objecto. Mas, por outro lado, é 

inequivocamente o resultado da acção do corpo, uma performance que resulta 

na arquitectura da paisagem. A base em que se desenvolve a obra de Richard 

Long é o acto de caminhar, o cenário em que se desenvolve é um espaço natural 

no qual a presença do artista contém em si todo o acto simbólico. O corpo não 

é só um instrumento perceptivo, como é também um instrumento de desenho: 

desenhar através do caminhar.

O movimento como forma de mapear o território foi um tema também 

abordado por Orlando Ribeiro, referência da geografia portuguesa do século 

XX. Foi através da fotografia que o geógrafo conseguiu “desenhar” o território 

português, que percorreu ao longo de 50 anos. As suas fotografias, que não 

pretendem ser mais do que um registo meramente documental, acabam por 

ser um olhar artístico sobre a paisagem, conjuntos de land art acidentais, 

64 CARERI, Franscesco, Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, Op. cit., p.  115. 
65 Idem, p. 115.

36_Richard Long, Walking a Line 
in Peru, 1972
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espelho das suas “deambulações”66 pelo país.

Talvez pareça despropositada esta tão densa reflexão sobre formas de arte 

geradas pelo acto de percorrer o terreno. O facto de não haver uma analogia 

directa com o terreno de intervenção pode tornar este estudo meramente 

abstracto, desfasado do seu propósito primário. Mas cremos que a solução 

para um terreno tão fracturado como este, é pensá-lo através da arte. Mais do 

que isso, é perceber que os movimentos que importam analisar, muitas vezes 

são mais semelhantes àqueles que geram obras de arte, do que aqueles que 

foram desenhados pelo urbanista. 

De facto, para Ignasi Solà-Morales “é necessário atender às continuidades, 

mas não às da cidade planificada, efectivas e legitimadas, mas sim aos fluxos, 

energias e ritmos estabelecidos pelo passar do tempo, pela gradual perda de 

definição dos limites. Uma arquitectura de diferença e descontinuidade, mais 

do que de singularidade do monumento público, pode confrontar a agressão da 

tecnologia, o universalismo telemático e o terror da homogeneidade.”67

“Nas cidades do novo mundo, a ciência nómada ou ambulante, 

a ciência dos fluxos, mostra a perspectiva de uma aproximação ao 

urbanismo que concede poder, no sentido em que relaciona a cidade com 

as experiências das pessoas que fazem a cidade.”68

Sabemos que a arquitectura é indissociável do conceito de cidade, mas 

“que a cidade seja só uma arquitectura pode ser uma afirmação muito mais 

problemática”69. A experiência urbana é composta por uma série de elementos 

essenciais ao entendimento do lugar, mas que, muitas vezes, escapam à prática 

arquitectónica. 

Assim, “falar de cidade é falar de fluxos, de movimentos, de mobilidades.”70 

Torna-se cada vez mais essencial nas metrópoles de hoje em dia, percebermos 

estes constituintes “invisíveis” do tecido urbano. As interconexões, o 

transporte, as comunicações, são elementos geradores de forma e desenho, 

capazes de transformar a imagem das cidades, como fomos capazes de 

perceber através do estudo do percurso ao longo do tempo.

66 Deambulações: Diálogos Fotográficos com Orlando Ribeiro, foi o título de uma exposição patente na 
Reitoria da Universidade de Lisboa entre Fevereiro e Março de 2012, sobre o trabalho de Orlando Ribeiro. Sobre 
este assunto consultar «https://www.publico.pt/2012/02/03/jornal/esta-fotografia-e-como-um-mapa-do-
territorio-23911879», acedido a 20 de Setembro de 2017
67 SOLÀ-MORALES, Ignasi de, apud. SASSEN, Saskia, Territorios, Op. cit., p. 19.
68 SCHAICK, Leon van  in SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Presente y Futuros: Arquitectura en las Ciudades p.173.
69 SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Presente y Futuros: Arquitectura en las Ciudades, Op. cit., p.10.
70 TELES, Paula, Os territórios sociais da mobilidade: um desafio para a área metropolitana do Porto, Lugar 
do Plano, Aveiro, 2003, p.23

MOBILIDADE COMO 
MATÉRIA DA CIDADE

37_Orlando Ribeiro, 1984. 
Colecção do Centro de Estudos 
Geográficos
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“Os elementos móveis de uma cidade, especialmente as pessoas e 

as suas actividades, são tão importantes como as suas partes físicas e 

imóveis.”71

O “movimento” foi caracterizado como umas das quatro grandes funções 

urbanas na época da elaboração da Carta de Atenas72 a cidade teria de 

prever zonas de transporte junto à habitação, ao trabalho e ao ócio. Foi um 

reconhecimento da importância do movimento na cidade, mas continuava a 

ter um tratamento separado, que tendia a ser deixado nas mãos dos peritos em 

transportes e a sua localização em zonas especializadas.

Nos anos 50 produziu-se a mudança conceptual fundamental quando 

surgiram as críticas à Carta de Atenas, por parte de alguns membros do 

Team 1073. A mobilidade passou a ser um elemento integrado no desenho e, 

em muitos casos, tema central das propostas urbanas. A partir dessa altura, 

o movimento passou a gerar formas urbanas e as redes, malhas, viadutos, 

começaram a ser figuras recorrentes na própria substância do projecto.

Enquanto os modernistas defendiam que a arquitectura poderia 

alterar a sociedade, as teorias situacionistas que se seguiram defendiam 

que a sociedade é que deveria mudar a arquitectura. Da mesma forma que o 

movimento moderno pensou poder evitar a revolução através da arquitectura, 

os situacionistas, pelo contrário, provocaram-na e utilizaram o ambiente 

urbano como agente indutor da participação e do combate contra a alienação e 

passividade.74

Vemos acontecer o Maio de 68 como o culminar desta teoria. 

Contrariamente ao pensamento moderno que afirmava que a rua deveria 

ser um lugar a abater, o situacionismo vê a rua como o espaço social por 

excelência. É o espaço da liberdade, usá-lo deve ser um acto de politização. 

A rua não serve apenas a função de chegar do ponto A ao ponto B mas é um 

espaço de uso da cidade, de cruzamentos físicos e ideológicos, de manifestação, 

é onde tudo deve acontecer. Até a revolução, sobretudo a revolução.

71 LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade, Edições 70, Lisboa, 2011, p. 9
72 Manifesto urbanístico resultante do IV Congresso Internacional de Arquitectura Moderna, realizado em Atenas 
em 1933
73 O grupo de arquitectos modernistas que em 1956 organizaram a décima edição dos CIAM - Congresso 
Internacional de Arquitectura Moderna - em Dubrovnik, designaram-se como Team 10. Estes jovens arquitectos, 
embora tenham emergido dos CIAM, destacaram-se pela reacção contra o formalismo burocrático dos debates. 
Depois da dissolução dos CIAM, em 1959, o grupo manteve-se gerando os seus próprios encontros e debates. Aldo 
van Eyck, Alison e Peter Smithson, Jaap Bakema, Georges Candilis; Giancarlo de Carlo, Shadrach Woods, foram 
alguns dos membros contituintes do grupo.
74 Internacional Situacionista - Deriva, Psicogeografia e Urbanismo Unitário disponível em «http://www.
deriva.com.br/?product=internacional-situacionista-deriva-psicogeografia-e-urbanismo-unitario», consultado a 8 
de Agosto de 2017

38_“Sous les pavés, la plage”. 
Slogan do Maio de 68
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O caminho permite-nos não só mover-nos no espaço, ir a lugares 

próximos ou distantes, mas também nos ajuda a recordar experiências 

vividas e a situar-nos numa comunidade75

Durante o resto do século XX a cidade evoluiu em função do transporte 

privado e das redes viárias - auto-estradas, vias de cintura, novos acessos 

- criadas para facilitar o uso do automóvel e para resolver os problemas das 

acessibilidades. A cidade cresceu e desenvolveu-se em direcção à periferia, 

impedindo em muitos casos que se impusessem sistemas coerentes entre os 

diversos espaços, acabando por se tornar numa sucessiva soma de fragmentos. 

Os caminhos-de-ferro anularam muitos atritos territoriais, permitindo a 

expansão do subúrbio operário e, definitivamente, opondo a cidade tradicional 

(a cidade dos lugares, carregada de símbolos e vivências), à cidade das relações, 

das continuidades e descontinuidades e das (inter)dependências assimétricas: 

ou seja, a cidade deixou de ser algo que se possa identificar a partir de certos 

limites. 

É nessa perspectiva que Ignasi Solà-Morales fala em territórios, como 

uma designação menos ambígua para descrever o lugar onde se partilham 

valores civis. O significado da palavra expressa uma noção de imprecisão que 

espelha da melhor forma a condição problemática que hoje abrange tanto a 

cidade como a arquitectura. 

O fim do século XX contempla constantes tentativas de aproximação 

a estratégias arquitectónicas cujo objectivo fundamental é o de permitir 

o trânsito e facilitar o intercâmbio entre redes distintas. A infra-estrutura 

passou de ser um elemento de serviço auto-suficiente para ser a evidência 

mais visível de uma cidade como rede. O aumento do parque automóvel 

mudou conceitos tradicionais de densidade e espaço público. A mobilidade 

e os acessos ganharam força e estatuto enquanto conceito público. Mas não 

falamos exclusivamente do campo convencional de meios de transporte - como 

estações ferroviárias, marítimas, aeroportos - mas também dos lugares onde se 

produzem cruzamentos de todo o tipo de intercâmbio e redes distributivas. Em 

oposição às cidades antigas e tradicionais, a cidade contemporânea é marcada 

pela era digital, tecnológica, das interconexões e das infra-estruturas massivas. 

Actualmente é impossível compreender a cidade contemporânea sem 

entender os seus movimentos e a sua conceptualização como “fluxos”. É 

necessário entendê-los como um meio e uma mensagem inseparáveis: 

75 NORBERG-SCHULZ, Christian - Existencia, Espacio y Arquitectura, Barcelona, Ed. Blume, 1975. p.156.

39_Lujiazui Roundabout, 
Shangai, China, 2017
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pensar na forma da rede e na forma do conteúdo como as duas caras de um 

único fenómeno distributivo pelo qual pessoas, bens, serviços e informações 

circulam incessantemente. Esse fenómeno não diz respeito apenas ao espaço 

“físico” mas também ao “virtual”. Falar de fluxos é falar de todas as circulações 

existentes, inclusive as de comunicação e as tecnológicas.

Para Álvaro Domingues, o aumento dramático da mobilidade, - física e 

informacional - alterou os modos de organização da sociedade sobre o espaço 

urbano, que anteriormente se encontravam dependentes da proximidade 

física e da aglomeração. “A perda de certos atritos territoriais - traduzida nos 

conceitos de espaço de fluxos ou espaço relacional  mobiliza lógicas muito 

diversas de territorialização, de especialização dos modos de organização 

social.”76

“Deslocando o seu corpo, construindo a sua casa, arroteando um 

campo, escrevendo uma carta, vestindo-se, pintando, conduzindo o seu 

automóvel, levantando uma ponte, poderíamos dizer - vivendo - o homem 

organiza o espaço que o cerca, criando formas, umas aparentemente 

estáticas, outras claramente dinâmicas.”77

A experiência urbana está cada vez mais sujeita aos fluxos e ao intercâmbio 

gerados pelo aumento da circulação de pessoas, veículos e informação. O ritmo 

destes fluxos muda o carácter e a função do espaço sobre o tempo. Como tal, 

“os espaços para o trânsito de pessoas e veículos são uma medida urbanística 

tão importante como os espaços urbanos estáticos tradicionais.”78

Os fluxos são características das cidades mas são também caracterizados 

por elas. As estruturas urbanas são mais do que composições geométricas. A 

percepção já não se relaciona apenas com o peão, mas com a nossa mobilidade 

intrínseca. A cidade é apreendida enquanto conduzimos ou quando saímos do 

metro. Os edifícios não estão colocados em relação a uma ordem espacial, mas 

também a redes invisíveis que os conectam.

Wim Nijenhuis79 defende que a mobilidade se converteu numa condição 

básica da orientação. Para os seus ocupantes, a cidade não é tanto uma 

estrutura estática de edifícios, mas sim uma experiência de trânsito entre 

espaços. Boa parte desta acção tem lugar ao mesmo nível e do ponto de vista 

do interior de um automóvel.

76 DOMINGUES, Álvaro - Nem lugar nem não-lugar: O site da Arrábida.Ensaio de análise hipertextual aplicado 
às neo-aglomerações urbanas, Porto, 2010, p. 1
77 TÁVORA, Fernando, Da Organização do Espaço, FAUP publicações, 7ª edição, Porto, 2007, p. 14
78 WALL, Alex in SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Presente y Futuros: Arquitectura en las Ciudades, Op. cit., p.159.
79 Urbanista e Crítico holandês.

40_Shibuya Crossing, Tóquio, 
Japão
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O correspondente espacial das unidades de trânsito rodoviário é a zona 

de circulação em si mesma. A paisagem de estrada é aquilo que vemos a 

partir de um veículo em movimento: espaços exteriores, edifícios e o próprio 

trânsito. Da mesma forma que a rede de ruas organiza a distribuição da cidade, 

a hierarquia das vias e dos espaços e serviços contíguos organizam os bairros 

das zonas exteriores à cidade - (as estradas, cruzamentos, áreas de descanso, 

ruas, estacionamentos e avenidas comerciais). Em vez de ser considerado um 

espaço residual ou marginal, a paisagem de estrada deveria ver-se como um 

lugar do intercâmbio aprazível e fluido entre a auto-estrada, a via arterial, ou a 

rua da cidade.

“A percepção já não se relaciona só com o peão. Relaciona-se com a 

nossa mobilidade intrínseca: descobrir coisas enquanto conduzimos ou 

quando saímos do metro.”80

A proposta de Alison e Peter Smithson para Hauptstadt, em Berlim, (Fig. 

40) desenvolve-se em volta do conceito de mobilidade e nas infra-estruturas 

como modeladores de espaço público. O concurso, realizado em 1958, tinha 

como objectivo a criação de uma área política, administrativa e comercial no 

coração de Berlim, totalmente devastado pela 2ª Guerra Mundial. 

O concurso ofereceu também a oportunidade de verificar o estado do 

pensamento sobre a cidade e o planeamento urbano, numa época efervescente 

de actividade cultural neste âmbito. A maioria dias 151 propostas submetidas 

(incluindo a de Le Corbusier, e dos vencedores Spengelin, Eggelin & 

Pempelfort) seguiam os princípios debatidos no congresso dos CIAM: planos 

de malha perfeitamente ortogonal e abstracta, com vias de trânsito separadas, 

edifícios dispersos e independentes do sistema de circulação, tratados como 

objectos isolados em zonas verdes, sem relação com o seu contexto: nem com 

o tecido urbano nem com a memória histórica da cidade. Em simultâneo, a 

ortodoxia dos CIAM começava a ser questionada por alguns arquitectos, de 

entre os quais Alison e Peter Smithson, que mais tarde integrariam o chamado 

Team 10. O concurso foi uma oportunidade de apresentar uma proposta que 

demonstrasse esse novo pensamento urbano, preocupado com a integração da 

mobilidade na cidade e na relação do espaço público com o tecido urbano e a 

rede infra-estrutural.81

80 SMETS, Marcel, La Periferia: Un Crecimiento Desestructurado Hacia Una Nueva Centralidad in Urbanisme 
Revista, nrº 9-10, Barcelona 1992
81 GARCIA, Rafael Guridi e RUIZ, Cristina Tartás, disponível em «http://eurau12.arq.up.pt/sites/default/
files/357.pdf» consultado a 20 de Agosto de 2017

41_Alison e Peter Smithson - 
Proposta para Haupstadt, Berlim, 
1958. 
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A proposta submetida pelo casal Smithson em colaboração com Peter 

Sigmond, parte da ideia de dois sistemas interligados e sobrepostos, baseados 

em duas geometrias diferentes. 

“A ideia predominante era dar direitos iguais de liberdade, de 

movimento e de acesso, ao automobilista e ao peão.”82

No piso térreo, preserva-se a memória das ruas existentes, restaurando-

as e complementando com novas vias previstas no plano urbano da cidade, 

maioritariamente seguindo uma lógica ortogonal e de baixa velocidade. O 

trânsito externo principal é feito em novas auto-estradas que são incluídas 

também no interior da cidade. Não se propõe muita construção nova, apenas 

os edifícios sobreviventes são preservados, como testemunhas do passado, e os 

espaços desertos são tratados como áreas verdes. 

Esta primeira camada é sobreposta por uma grelha bastante diferente, 

com um desenho mais orgânico, que não se assemelha nem ao existente 

nem ao ortogonal da plataforma inferior. O seu padrão assemelha-se a um 

pano elástico perfurado sob tensão, desenhando um espaço público contínuo 

para peões, elevada a dez metros do sistema viário no nível térreo. A rede é 

concebida não como uma praça, nem como uma série de praças conectadas, 

mas como uma verdadeira infra-estrutura pública suspensa: uma rede que se 

alarga e se densifica nas junções, onde são estabelecidas as ligações verticais 

entre os dois níveis. Embora seja designada para a circulação pedestre, Alison 

e Peter Smithson propõem a inserção de veículos eléctricos para solucionar as 

grandes distâncias envolvidas. 

Existe um nível intermédio onde estão localizadas as Piazettes (praças 

pequenas, em italiano), que conectam o piso térreo e a plataforma superior 

através de ligações verticais, como escadas.

O facto dos dois níveis terem malhas independentes, introduz um grande 

número de coincidências, sobreposições e cruzamentos. A plataforma tem um 

carácter de “infra-estrutura habitada”, com os seus edifícios, torres, ligações 

e acessos. Alison Smithon refere-se aos momentos de atravessamento  como 

uma espécie de Ponte Rialto, em Veneza, sendo que funciona como uma 

estrutura de circulação e permanência ao mesmo tempo.83

Os ideias do casal Smithson, apesar de continuarem a integrar uma 

82 SMITHSON, Alison and Peter. The Charged Void: Urbanism, The Monacelli Press, New York, 2005. p, 45, 
Trad. «The predominant idea is to give the motorist and the pedestrian equal rights to freedom of movement and 
freedom of access»
83 SMITHSON, Alison and Peter. The Charged Void: Urbanism, Op. cit., p. 45-63

42_Alison e Peter Smithson - 
Proposta para Haupstadt, Berlim, 
1958.(detalhe) 
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arquitectura funcionalista, começavam a introduzir noções importantes 

relativamente à integração do edifício com a cidade. A cidade deveria 

privilegiar o peão e a vida pública. Para tal era importante que os movimentos 

da cidade contaminassem os edifícios e vice-versa. Em “Golden Lake District” 

(Fig. 42), projecto de 1952, a ideia seria elevar a rua em altura nos diferentes 

pisos do edifício, transpondo-a para o edifício. 

Já no conjunto de edifícios do “The Economist”, de 1954, volta-se à ideia 

de criar um quarteirão, fazendo uma frente para a rua - ainda que descontínua 

- e um atravessamento no seu interior através de uma praça pública que 

trouxesse a cidade para dentro do edifício.

Em 1972, nos “Robin Hood Gardens” (Fig. 43) percebemos a intenção 

de criar áreas reconhecíveis para a vida pública. Alison e Peter Smithon não 

se limitam a criar blocos ortogonais, a implantação é quebrada na tentativa 

de criar ligações com a envolvente e de tornar o espaço verde um espaço com 

definição e carácter, em oposição aos antigos espaços verdes, sem identidade 

nem função.

A rua começava a ser vista não só como um espaço de circulação mas 

como o espaço social de excelência da cidade. Se os modernistas começavam 

a fundi-la com as suas construções, o Team 10 trouxe para a rua toda a vida 

social, incluindo a revolução, como vimos anteriormente.

43_“Street in the air” Alison e 
Peter Smithson - Golden Lake 
Project, 1952

44_Alison e Peter Smithson 
- Implantação de Robin Hood 
Gardens,1972
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No que diz respeito ao nosso território de análise, observamos que os 

fluxos em Campanhã são gerados pela rua, a estrada, as vias rápidas, e que, 

embora sejam elementos tão pouco comunicantes entre si, definem espaços 

de ir e constituem grande parte da paisagem artificial da cidade. Contudo, é 

preciso perceber a formas geradas pelos movimentos que não foram pensados, 

o desenho urbano gerado pelos fluxos das pessoas, pelo acto de caminhar, 

mesmo quando esse não foi um elemento programado pelo projectista. No 

fundo trata-se de olhar para Campanhã com a mesma sensibilidade com 

que analisámos obras de land art, e assim descobrir as soluções a partir dos 

movimentos que o próprio lugar já nos indica.

A rua enquanto espaço social de excelência é um conceito mais difícil de 

transpor para o terreno de intervenção, uma vez que o território de Campanhã 

carece, em grande parte, desse espaço público enquanto dinamizador da vida 

social, que os autores que vimos anteriormente tanto exaltaram. 

Apesar do território ser dinâmico e heterogéneo, podemos afirmar que, 

de uma forma geral, o ambiente rural foi transformado directamente num 

ambiente sub-urbano. Em muitos pontos de Campanhã, menos ou mais densos, 

a cidade pré-industrial passou directamente para uma cidade pós-industrial. 

As ruas que foram mantidas e aquelas que foram criadas seguem apenas uma 

função lógica de ligações fundamentais. Servem exclusivamente para conectar 

lugares e são, por isso, espaços de ir, de atravessar, da forma mais eficaz e directa 

possível. Não representam os espaços de estar nem convidam às vivências 

sociais que se desejam que integrem uma vida urbana de qualidade.  Cabe-nos 

hoje desenhar a etapa intermédia pela qual uma boa parte de Campanhã nunca 

teve oportunidade de passar. Porém, não interessa negar a cidade que já existe, a 

intenção não é contrariá-la, mas sim integrá-la. Tal como vimos a partir da obra 

do casal Smithson, a solução para um edifício público como este que propomos, 

deverá passar por construir uma reprodução daquilo que é a rua, contaminando 

a cidade e deixando-se contaminar por ela. “O edifício como rua”84, é a máxima 

que também aqui se aplica.

O que se pretende em Campanhã é adaptar a arquitectura do edificado e 

das vias como um filtro para os diferentes tipos de trânsito, que reconcilie as 

contradições entre as duas cidades simultâneas presentes no terreno: a cidade 

à escala dos automóveis e a cidade à escala dos peões. 

84 SMITHSON, Alison and Peter, The Charged Void: Urbanism, Op. cit., p. 45-63, Trad. «The building as the 
street».

CAMPANHÃ Trata-se de pensar a cidade, não sob o ponto de vista dos carros ou 

estradas, mas requalificar a infra-estrutura, - que se entende que deve incluir 

veículos - a paisagem de estrada e a dimensão social do trânsito, integrando 

todos estes elementos na vida urbana contemporânea. “O sistema de ruas, 

avenidas e estradas tem capacidade para uma variedade de usos muito maior 

- e um potencial ainda mais elevado como estruturas interactivas na gramática 

da construção da cidade.”85 

85 WALL, Alex in SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Presente y Futuros: Arquitectura en las Ciudades, Op. cit., p.165.
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“Independentemente daquilo que o espaço e o tempo signifiquem, o 

lugar e a ocasião significam mais. O espaço à imagem do homem é o lugar; 

e o tempo à imagem do homem é a ocasião.

Faz de cada lugar uma data de lugares, de cada casa e de cada cidade, 

pois uma casa não é mais que uma pequena cidade, e uma cidade não é 

mais que uma grande casa.86

Começámos por abordar os conceitos definidores da caracterização das 

cidades segundo uma perspectiva de análise espacial. Mas o espaço pode ser 

um termo demasiado abrangente e difuso para descrever a matéria da qual 

as cidades são feitas. Uma vez que estas são construções humanas, podemos 

concluir que, segundo a visão supracitada de Van Eyck, estaremos a falar, não 

de espaço, mas de lugares.

O lugar tem carácter, morfologia, definição, cheiro, cor. Por esse motivo 

conseguimos facilmente descrever como são os lugares nos quais nos 

encontramos, mas se formos questionados quanto aos espaços em que já 

estivemos, inevitavelmente falaremos de lugares, uma vez que só eles poderão 

construir memória.

Poderá dizer-se que o espaço é o objecto de trabalho dos arquitectos. No 

início do século XX, Alois Riegl, historiador de arte austríaco, situou o conceito 

de espaço como sendo a essência da arquitectura. Conceito que, até então, não 

era utilizado de maneira explícita.87

86 VAN EYCK, Aldo in HERTZBERGER, Herman, Lessons for Students in Architecture, 010 Publishers, 
Rotterdam. 1991, p. 193, Trad. «Whatever space and time mean, place and occasion mean more. For space in the 
image of man is place; and time in the image of man is occasion. Make of each a place, a bunch of places of each 
house and each city, for a house is a tiny city, a city a huge house».
87 MONTANER, Josep Maria, La modernidad superada, Ensayos sobre arquitectura contemporânea, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1997, p.29.

ESPAÇO vs LUGAR

55_Aqueduto na Rua Bonjóia, 
Campanhã

1.3 

I D E N T I D A D E
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Numa versão platónica, entende-se a concepção do espaço infinito como 

um continuum natural, receptáculo de tudo aquilo que existe. A chora de 

Platão usada para definir o espaço em Timeo, seria a noção de um espaço 

“eterno e indestrutível, abstracto e cósmico, que provém de uma posição a 

tudo o que existe”88.

Mas é Aristóteles que em A Física, considera o espaço a partir do conceito 

de lugar, referindo que “cada corpo ocupa um lugar específico, e que o lugar 

é uma propriedade básica e física dos corpos”89. Aristóteles fala-nos do limite 

como característica dos lugares. Enquanto o limite das coisas seria a sua 

própria forma, os lugares seriam o limite dos corpos: “assim como o recipiente 

é um lugar transportável, o lugar é um recipiente não transferível”90. 

Porém, o Movimento Moderno, já no século XX, foi um período que 

revelou pouca sensibilidade sobre a questão do lugar, uma vez que se 

acreditava que “todo o objecto arquitectónico surge sobre uma indiscutível 

autonomia”91 As vanguardas modernas enfatizaram o isolamento dos 

elementos fora do seu contexto. Vemos em Le Corbusier e na “metáfora do 

barco”92 que está presente numa boa parte da sua obra, -  como na capela de 

Ronchamp - que se fomentava esse tipo de arquitectura autónoma, que pode 

ancorar-se em qualquer parte, independentemente da envolvente.

Mas ao longo do Movimento Moderno, alguns dos seus percursores - como 

Lucio Costa, Arne Jacobsen e Josep Lluís Sert - começaram a revelar uma certa 

necessidade de se aproximar a uma arquitectura mais vernacular, apreendendo 

os detalhes técnicos tradicionais, como forma de superar a “insuficiência da 

linguagem e da tecnologia moderna”93

Mas só com a chegada da arquitectura organicista, desenvolvida na obra 

de arquitectos como Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto, é que se reintroduziu 

definitivamente a importância do lugar na relação com a arquitectura. Esta 

linguagem surgiu como um contraponto à arquitectura racionalista do Estilo 

Internacional, e apresentava formas baseadas na paisagem e na natureza 

envolvente, assim como a utilização de materiais tradicionais. 

Na Casa Kaufmann (Casa da Cascata, fig. 57), de Frank Lloyd Wright, 

88 MONTANER, Josep Maria, La modernidad superada, Ensayos sobre arquitectura contemporânea, Op. 
cit., p.30.
89 Idem, p.32.
90 Idem. p. 32. Sobre este tema ver A Física de Aristóteles publicada pela Editorial Gredos, Madrid, 1995. 
Consultar as Obras Completas, Editorial Aguilar, Madrid, 1971 ou ainda as edições comentadas como a inglesa: 
William Charlton (ed.), Aristotle. Physycs. Book I and II e Edward Hussey (ed.) Aristotle. Physycs. Books III and 
IV, Oxford University Press, Oxford, 1970. Pode consultar-se também a noção de “lugar” em José Ferrater Mora, 
Dicionário de filosofía, Ariel, Barcelona, 1994.
91 Idem. p. 32
92 Idem. p. 33
93 Idem. p.34

56_Capela de Ronchamp, França. 
- Le Corbusier. (1950-1954)

57_Fallingwater House, Frank 
Lloyd Wright (1931-39) 
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vemos implícita a necessidade de adaptação ao lugar, mas ao mesmo tempo 

a transformação do existente com a construção nova, num diálogo entre 

o natural e o construído. Wright recorre ao desenvolvimento tecnológico 

para desenhar grandes balanços sobrepostos e desfasados entre si a 

partir de uma estrutura em betão, que na época era um sinal de progresso 

construtivo, possibilitando uma integração mais apurada, destruindo a “caixa 

compartimentada convencional”94.

Já na obra de Alvar Aalto identificamos a influência do ambiente do seu 

país, a Finlândia, caracterizada pelas densas florestas que separam os centros 

urbanos, e onde consequentemente existe uma forte cultura construtiva 

tradicional em madeira. Segundo as palavras de Josep Maria Montaner, 

arquitecto catalão, Aalto era seduzido “pelo mundo da natureza viva como 

metáfora da arquitectura, entendida como configuradora da paisagem”95.

A recuperação da importância do lugar trouxe também a crítica à 

construção das cidades contemporâneas. A corrente racionalista, atingindo 

a sua máxima expressão com a Carta de Atenas, preconizava a omnipresença 

da arquitectura e a desconsideração pelas circunstâncias ecológicas, factores 

que serviram de base para o “urbanismo especulativo do capitalismo”96. Mas 

o novo olhar sobre a questão do lugar anunciava o início da recuperação da 

história e da memória: valores que o espaço do Estilo Internacional rejeitava.

“Os conceitos de espaço e de lugar (...) podem diferenciar-se 

claramente. O primeiro tem uma condição ideal, teórica, genérica e 

indefinida, e o segundo possui um carácter concreto, empírico, existencial, 

articulado e definido até aos detalhes.”97

Um exemplo paradigmático desta dicotomia espaço-lugar, é a Casa 

Malaparte (Fig. 59), em Capri, do arquitecto Adalberto Libera, que reflecte a 

evolução da arquitectura quanto à valorização do lugar. Se por um lado esta é 

uma obra inquestionavelmente modernista e autónoma, ao mesmo tempo ela 

é sensível às questões do seu contexto. É capaz de reinterpretar a “condição 

irrepetível do lugar” através de um espaço que é “ao mesmo tempo miradouro, 

teatro, nave e altar, uma obra que evoca o ritual e o lugar do sacrifício.”98. A 

94 MONTANER, Josep Maria, La modernidad superada, Ensayos sobre arquitectura contemporânea, Op. cit., 
p.36.
95 Idem, p.36.
96 Idem, p.37.
97 Idem, p.33, Trad. «Los conceptos de espacio y de lugar (...) pueden diferenciarse claramente. El primero tiene 
una condición ideal, teórica, genérica e indefinida, y el segundo posee un carácter concreto, empírico, existencial, 
articulado y definido hasta los detalles».
98 Idem, p.37.

58_Villa Mairea, Noormarkku, 
Finland, 1941
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59_Casa Malaparte, Punta 
Massullo, Capri - Adalberto 
Libera,1938-40.

amplitude programática deste volume que nasce das rochas a que se amarra, 

prova-nos que os seus limites são mais extensos do que o ténue limiar que é 

fim da construção em si. Pelo contrário, a casa estende-se e enquadra-se pela 

linha de horizonte, que é tanto o sinal de isolamento, de distância exterior, 

como o infinito que abriga e conforta a casa. 

“Deveríamos aprender a reconhecer que as coisas são elas próprias 

lugares e não que simplesmente pertencem a um lugar.”99

Esta relação entre o indivíduo e o Universo que Libera explora com a 

Casa Malaparte, é mais tarde recriada nas obras do escultor basco Eduardo 

Chillida. É exemplo disso o Elogio del Horizonte, em Gijón, Espanha (Fig. 

61). A escultura monolítica de betão assemelha-se, em alçado, a um pórtico de 

10 metros de altura, e em planta a uma elipse de 12 por 15 metros. Situada 

numa colina junto ao mar, a sua dimensão monumental é subtil. Estabelece 

uma ponte entre a escala do Homem e a escala da Terra e do Mar. Relaciona-

se com a imensidão da paisagem mas não é inalcansável porque debaixo dela 

conseguimos sentir o seu peso; quase como um templo que nos abriga mas 

que nos remete para a devoção de algo maior. É um refúgio construído pelo 

homem, com o material transformado pelo homem, mas é uma janela de 

portas abertas para o mundo. Trata-se precisamente de um elogio, como tal, 

uma criação do Homem, um artifício feito para enaltecer aquilo que se elogia, 

neste caso, o horizonte. 

Montaner parafraseia Martin Heidegger, filósofo alemão, dizendo 

que aquilo que a Casa Malaparte e a obra de Chillida têm em comum, é a 

capacidade de tornar um “sítio indeterminado num lugar irrepetível e singular; 

passaram a ser paisagens que devem a sua imagem característica à arquitectura 

e à escultura”100. Assim, o Elogio del Horizonte é uma escultura monolítica que 

converte uma porção de espaço em lugar. A obra envolve o espaço e é contida 

por ele; enfatiza a fronteira interior do mundo que criou, onde o homem que 

a contempla está situado, e a fronteira exterior, onde se enquadra o horizonte.

Esta relação com o horizonte conduz-nos ao pensamento de Maurice 

Merleau-Ponty que nos fala da experiência como aquilo que diferencia o 

conceito do espaço do conceito de lugar. Segundo ele “a estrutura ponto-

99 HEIDEGGER, Martin, The Heidegger Reader, Indiana University Press, Indiana, 2009, p.308. Trad. «We 
would have to learn to recognize that things themselves are places and do not merely belong to a place».
100 MONTANER, Josep Maria, La modernidad superada, Ensayos sobre arquitectura contemporânea, Op. 
cit., p.38. Sobre este assunto ver: HEIDEGGER, Martin, «Building, Dwelling, Thinking» in Poetry, Language, 
Thought, Trad. Albert Hofstadter, Harper Colophon Books, New York, 1971, p. 142.

60_Cenas do filme francês Le 
Mépris, de Jean-Luc Godard. 
1963
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horizonte é o fundamento do espaço e a consciência do lugar é sempre uma 

consciência posicional”101, o que nos demonstra que a caracterização do lugar 

se prende com a percepção do sujeito que apreende a realidade através dos 

meios sensoriais. 

Nas últimas décadas a ideia de lugar tem sido interpretada de diversas 

maneiras. A uma pequena escala entende-se como a qualidade do espaço 

interior que se define pela forma, textura, cor, luz. Numa escala mais alargada 

tem se interpretado como genius loci102: como capacidade para fazer sobressair 

as preexistências ambientais, como objectos reunidos no lugar, como 

articulação dos diferentes elementos urbanos, - praças, ruas, avenidas - em 

suma, como paisagem caracterizada. Uma relação mais profunda entenderia 

o conceito de lugar precisamente como a relação entre a pequena escala do 

espaço interior e a grande escala da implantação.103

Genius loci tornou-se uma expressão adoptada pela teoria da arquitectura 

para definir uma abordagem fenomenológica do ambiente e da interacção entre 

lugar e identidade. Tal como propõe Christian Norberg-Schulz, arquitecto 

norueguês, a expressão “genius loci” diz respeito, portanto, ao conjunto de 

características sócio-culturais, arquitectónicas, linguísticas, que definem um 

lugar, um ambiente, uma cidade. Indica o carácter do lugar.104

Um lugar estrutura-se a partir do meio envolvente, duma paisagem e duma 

ocupação humanizada. Pode subdividir-se, segundo Norberg-Schulz, em duas 

categorias – espaço e carácter. O espaço revela a estruturação tridimensional 

dos elementos que constituem o lugar e o carácter denota as suas propriedades 

mais compreensíveis. Estas duas categorias associadas revelam-nos o 

espaço vivido, o espaço habitado e identificado com um colectivo humano. A 

própria organização espacial do lugar põe certos limites à sua caracterização, 

o que torna os dois conceitos interdependentes. O espaço, para além da sua 

conotação com uma geometria tridimensional é, aqui, também entendido 

como campo perceptivo, os dois são definidores daquele que podemos chamar, 

segundo Norberg-Schulz, “espaço concreto”105

101 MERLEAU-PONTY, Maurice apud. MONTANER, Josep Maria, La Modernidad Superada, Op. cit.,  p.38. 
Sobre este assunto ver Fenomenologia da Percepção de Maurice Merleau-Ponty.
102 Genius loci é um termo latino que se baseia na antiga crença romana de que todo o ser independente tem o 
seu genius, ou espírito guardião. Refere-se ao “espírito do lugar”, o “Génio” dos “Lares” é o génio do lugar habitado 
e frequentado pelo Homem. 
103 MONTANER, Josep Maria, La Modernidad Superada, Op. cit., p.39. Sobre este assunto ver: DE LAS RIVAS, 
Juan Luís, El espacio como lugar. Sobre la naturaleza de la forma urbana, Universidad de Valladolid, Valladolid, 
1992. 
104 Sobre este assunto ver: NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci: Towards a Phenomenology of 
Architecture, Ed. Rizzoli, New York, 1984
105 NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, p.11.

61_Elogio del Horizonte, Gijón, 
Espanha. - Eduardo Chillida. 
1990

62_Eduardo Chillida junto à 
escultura. 1989
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O termo é também utilizado por Aldo Rossi106 quando este se refere à 

importância do lugar nas suas construções. O autor descreve a ligação entre 

o objecto e a sua envolvente como uma relação singular mas ao mesmo tempo 

universal. No mundo clássico a eleição do sítio para a construção de uma 

cidade estava intimamente associada à ideia de genius loci que se assumia que 

os lugares teriam, que seriam governados por uma divindade local. O conceito 

de locus esteve sempre presente nos tratados clássicos apesar de ter começado 

a ganhar um aspecto mais topográfico e funcional, do que propriamente 

espiritual.

Rossi usa o exemplo das praças renascentistas, nas quais “o lugar da 

arquitectura, a construção humana adquire um valor geral de lugar e memória, 

porque assim foi determinado em dado momento; mas esse momento é 

também a primeira e mais profunda noção que temos das praças de Itália 

e está, portanto, ligada à mesma noção de espaço que temos das cidades 

italianas.”107

São este tipo de noções que são vinculadas à nossa cultura histórica, à 

memória colectiva da imagem das cidades. A imagem urbana gerada pela 

sua arquitectura valoriza o território vivido e construído pelo Homem; uma 

construção que é tanto física como psicológica e que depende da sua situação 

temporal e histórica.

“A forma da cidade é sempre a forma de um tempo da cidade; e há 

muitos tempos na forma da cidade.”108

Sobre o tema da forma da cidade recorremos à análise do monumento 

enquanto objecto que se destaca da composição urbana mas que 

simultaneamente é a imagem do lugar. São, por norma, elementos carregados 

de uma pluralidade de funções que existem completamente independentes da 

sua forma, mas é nela que fica impressa a estrutura da cidade.

O monumento é, por definição, uma construção que tem a capacidade 

de perpetuar a memória de alguém ou de alguma coisa. Sob o ponto de vista 

da caracterização das cidades, estes são os elementos que permitem criar 

uma ligação entre o passado e o futuro, não esquecendo que as cidades são 

construídas por um passado experimentado no presente. Segundo este 

106 Em ROSSI, Aldo, La arquitectura de la Ciudad, Colécción Punto y Línea, 5ª edição, Gustavo Gili, Barcelona, 
1981, p.185.
107 ROSSI, Aldo, La arquitectura de la Ciudad, Op. cit., p.187.
108 Idem, p.104. Trad. «La forma de la ciudad siempre es la forma de un tiempo de la ciudad; hay muchos 
tiempos en la forma de la ciudad».

O MONUMENTO

raciocínio, Jean-Louis Déotte, filósofo francês contemporâneo, designa os 

monumentos como “faróis da memória”109. 

“Toda a história é história contemporânea, é passado visto através 

dos olhos do presente”110

Já Aldo Rossi serve-se do exemplo de Alhambra111, em Granada, Espanha, 

para expor a questão do tempo e da história na definição das cidades. Nos 

dias de hoje, este complexo palaciano já não alberga nem os reis mouros, nem 

os reis castelhanos, motivo para o qual foi construído. Mas se aceitarmos as 

classificações funcionalistas deveríamos declarar que essa é a principal função 

urbana de Granada. A constituição é de tal forma autónoma dentro da cidade 

que nada se lhe pode acrescentar, é uma experiência tão essencial que não se 

pode modificar, mas no entanto é uma parte insuprimível da cidade porque faz 

parte da sua constituição. Desta forma podemos acreditar que este elemento 

urbano é de tal forma persistente que se identifica como um monumento, 

permanecendo fisicamente na cidade. Esta persistência de que falamos é dada 

pelo valor com que se constituem estes elementos; pela sua história, arte e 

memória. 

Francesco Milizia, teórico de arquitectura italiano, disse, a respeito 

dos monumentos, que estes deveriam ser “dirigidos ao bem público, (...) 

significantes e expressivos, de estrutura simples, com inscrições claras e 

breves, para que ao mais ligeiro vislumbre surta o efeito para o qual foi 

construído”112.

Já no século XX, num período marcado pelo pós-guerra, Josep Lluís 

Sert, Fernand Léger e Sigfried Giedion, publicam os “Nine Point on 

Monumentality”113, como uma manifestação da necessidade de uma nova 

monumentalidade e da reformulação do monumento enquanto categoria 

dentro do campo da arquitectura moderna como uma forma de afirmação de 

poder. 

Também eles começam por definir o monumento como uma herança que 

109 Sobre este assunto ver Jean-Louis Déotte, Le musée, l’origine de l’esthétique, Editions L’Harmattan, Paris, 
1993
110 CROCE, Benedetto apud. Alberto Campo Baeza, La suspension del tiempo. Diario de un arquitecto, Fundación 
Arquia, Barcelona, 2017, p.13. Trad. «Toda historia es historia contemporánea, es pasado visto a través de los ojos 
del presente»
111 ROSSI, Aldo, La arquitectura de la Ciudad, Op. cit., p.101-102. Alhambra é um complexo palaciano e uma 
fortaleza, construído na sua maioria entre os séculos XIII e XIV. Tinha a função de alojar a corte de Granada e os 
monarcas da dinastia Nasrida, a última dinastia muçulmana presente na Península Ibérica, e é hoje um importante 
vestígio da arquitectura e arte islâmica e andaluza.
112 Idem, p.93. Sobre este assunto ver MILIZIA, Francesco, Principi di architectura civile, edição crítica a cargo 
de Giovanni Antolini Milán, 1832
113 Texto publicado em 1943
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liga o passado e o futuro, uma vez que representam e simbolizam os ideais e 

acções do presente. Mas acrescentam que o período de pós-guerra não permite 

a construção monumental, pois esta só é possível num período em que exista 

uma “consciência e cultura unificada”114. 

Contudo, ao mesmo tempo os monumentos são a expressão da força 

colectiva. As mudanças do pós-guerra na estrutura económica geral trazem 

a organização da vida social de novo à cidade e, por isso, as pessoas sentem 

a necessidade de ver preenchidas as suas vontades, desejos e orgulhos nas 

construções monumentais, e não que estas sejam apenas “carapaças vazias”115, 

como eram vistos os monumentos durante a época moderna. 

“A arquitectura monumental será algo mais do que o estritamente 

funcional. Terá reconquistado o seu valor lírico.”116

De facto, num período inicial, o Movimento Moderno recusa a ideia de 

monumento, cuja importância se desvalorizava já há décadas, precisamente 

pelo seu mau uso. Quer isto dizer que a falta de um propósito funcional 

tornou os edifícios vazios de significado, o que certamente não representava o 

sentimento colectivo da época, mas sim uma pseudo-monumentalidade117. 

Para além disso os modernistas conheciam a importância do urbanismo 

na concepção do monumento. Ou seja, este não deveria ser pensado como 

uma unidade isolada, teria de ser incorporado no esquema urbano, planeado 

em conjunto com as cidades e  integrando harmoniosamente todas as áreas: 

arquitectura, urbanismo, pintura, escultura, paisagismo. Para isso acontecer 

era importante a presença de espaços vazios nas cidades.

Sobre a degradação do monumento, Siegfried Giedion, crítico suíço, diz-

nos que foi o próprio usuário que “envenenou a grande herança monumental 

da humanidade”118. Começou a ser “rotina” o uso de determinadas formas que 

antes eram excepcionais, o que fez com que perdessem o seu sentido principal 

e se tornassem meros clichés. Toma como exemplo a Antiga Grécia, onde 

a monumentalidade era usada raramente, apenas para servir os deuses. A 

discriminação magistral e a disciplina dos Gregos em relação a essa questão, é 

talvez uma das razões da sua duradoura e perpétua influência, e o motivo pelo 

114 GIEDION, Sigfried; LÉGER, Fernand; SERT, Josep Lluis, Nine Points on Monumentality, Harvard 
Architecture Review, 1943, p. 1.
115 Idem, p. 1, trad. «Empty Shells».
116 Idem, p. 4, Trad. «Monumental architecture will be something more than strictly functional. It will have 
regained its lyrical value».
117 GIEDION, Sigfried, The need for a new monumentality, in New Architecture and City Planning, Ed. Paul 
Zucker, New York, 1944, p.550.
118 Idem, p.550.

qual não se enquadra na definição de pseudo-monumentalidade. Para Giedion 

esse termo aplica-se apenas a partir do período Napoleónico, que imitava os 

padrões de uma anterior classe dominante. 

“A receita é sempre a mesma: pegue em algumas cortinas de colunas 

e coloque-as na frente de qualquer edifício, seja qual for o propósito e as 

consequências a que isso possa levar.”119

Sert, Léger e Giedion assinalam ainda a importância do lugar, sendo 

que “a paisagem criada pelo Homem deve relacionar-se com a paisagem 

existente”120, assim como o uso de materiais e técnicas devem também ser o 

reflexo do tempo em que a construção se insere.

“Não há fronteiras entre a arquitectura e o planeamento urbano, 

assim como não as há entre a cidade e a região.”121

De facto, o modernismo concentrou-se na recuperação do valor do 

urbanismo, talvez porque “a necessidade de criar habitação para as classes 

mais carenciadas ensinou os arquitectos a exactidão do planeamento, que tinha 

sido perdida no século XIX”122. Nasceu uma consciência de que os edifícios não 

deveriam ser unidades isoladas, mas incorporadas em segmentos urbanos que 

compõe a cidade.

Segundo Giedion, a situação de todas as áreas artísticas no início do século 

XX era a da necessidade de uma página em branco. As vanguardas modernas 

nascem precisamente do ímpeto em voltar às referências mais primitivas, 

como se nada tivesse sido feito até aí; como acontece em certos períodos 

de crise nos quais “o Homem tem de viver em isolamento de forma a tomar 

consciência dos seus próprios sentimentos e pensamentos.”123

Nessa altura os arquitectos encontraram as linhas de uma nova expressão 

sem disfarces, não nos monumentos, mas sim nas fábricas, nos mercados. Com 

certeza existiria uma falta de esplendor em comparação com os edifícios dos 

períodos anteriores; agora eram nus e crus, mas eram verdadeiros e nada mais 

teria servido como ponto de partida para uma nova linguagem.

119 GIEDION, Sigfried, The need for a new monumentality, Op. cit., p.555, Trad. «The recipe is always the 
same: take some curtainf of columns and put them in front of any building, whatever its purpose and to whatever 
consequences it may lead».
120 GIEDION, Sigfried; LÉGER, Fernand; SERT, Josep Lluis, Nine Points on Monumentality, Op. cit., p. 4.
121 Idem, p. 4, Trad. «There are no frontiers between architecture and town planning, just as there are no 
frontiers between the city and the region».
122 GIEDION, Sigfried, The need for a new monumentality, Op. cit., 1944, p.552.
123 Idem, p.551.
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Impunha-se assim, uma mudança relativamente ao monumento enquanto 

conceito. Etimologicamente a palavra deriva do latim e significa “o que deve 

ser lembrado”. A “monumentalidade deriva da eterna necessidade das pessoas 

possuírem símbolos que revelem a sua própria vida, as suas próprias acções 

e as suas concepções sociais”124, e essa é, inevitavelmente, uma necessidade 

transversal a todas as épocas.

“Os novos monumentos, em vez de provocar em nós a lembrança do 

passado, parecem querer que nos esqueçamos do futuro.”125

O exercício feito por Robert Smithson126 em 1967 representa o fenómeno 

que começara a acontecer lentamente: a mudança do olhar dos arquitectos 

e do público em relação ao valor do território da cidade. Smithson 

percorre as margens do rio Passaic, em New Jersey, uma zona periférica e 

descaracterizada, fotografando objectos estranhos de uma típica paisagem 

industrial da periferia, explorando uma “terra que esqueceu o tempo”127. Em 

Dezembro de 1967 Smithson publica na revista Artforum um artigo intitulado 

“The Monuments of Passaic”, com o resultado desse percurso: o negativo de 

um mapa (Fig. 63) e vinte e quatro fotografias a preto e branco, convidando o 

público a juntar-se à experiência. Como se de um roteiro turístico recheado de 

monumentos se tratasse, Smithson lançava o desafio: “o que pode encontrar 

em Passaic que não pode encontrar em Paris, Londres ou Roma? Procure-o 

sozinho. Descubra o respiro imponente do Passaic River e os monumentos 

eternos nos seus diques encantados.”128

Robert Smithson define a viagem como uma “odisseia suburbana (...) 

que celebra como novos monumentos as presenças vivas de um espaço em 

dissolução, de um lugar que trinta anos depois será chamado não lugar.”129

O território retratado apresentava-se num estado primitivo de falta de 

identidade, e esta experiência permitiu que lhe fossem extraídos conceitos 

a partir dos dados sensíveis de percepção, com o intuito de lhe dar sentido. 

Sobre a percepção, Smithson diz-nos que esta “antecede a concepção quando 

124 Idem, p.553. Trad. «monumentality derives from the eternal need of the people to own symbols which reveal 
their inner life, their actions and their social conceptions».
125 SMITHSON, Robert in “Entropy and the New Monuments”, Revista Artforum, Juho de 1966 (republicado em 
CARERI, Franscesco, Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, Op. cit., p. 153.
126 Rober Smithson foi um artista norte-americano e um dos precursores da land-art. Nasceu em 1938 em 
Passaic, New Jersey, e morreu em 1973. 
127 CARERI, Franscesco, Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, Op. cit., p. 138. Sobre este assunto 
ver: SMITHSON, Robert, The Collected Writings, p.356
128 SMITHSON, Robert apud. CARERI, Franscesco, Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, Op. cit., 
p. 144.
129 Idem, p. 138

63_Negative Map Showing 
Region of the Monuments 
along the Passaic River. Robert 
Smithson, 1967

64_Tour of the Monuments of 
Passaic, New Jersey, EUA. Robert 
Smithson, 1967
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se trata de seleccionar ou de definir um sítio” e que para tal não devemos 

“impor mas expor um sítio”, sendo que são os “artistas que podem explorar os 

lugares desconhecidos melhor que ninguém”130. De facto, a descrição do autor 

não levanta considerações éticas ou ecológicas sobre a destruição do rio; o seu 

juízo é puramente estético, partindo de uma aceitação da realidade tal como se 

apresenta.  

O sentido derradeiro da excursão pelo rio Passaic é a busca por uma lugar 

no qual “não habitam presente, passado e futuro, mas diversas temporalidades 

suspensas, fora de história, (...) fragmentos de tempo, presentes no tempo 

actual dos subúrbios”131. Podemos reflectir sobre a periferia urbana como uma 

metáfora da periferia da sociedade, o lugar onde encontramos os resíduos 

do pensamento e da cultura. Smithson procura nesses resíduos uma nova 

natureza, num território em estado primitivo, desprovido de representação. 

Assim, o plano de reflexão geral torna Passaic no emblema da periferia do 

mundo ocidental.

O paradigma do conceito de monumento assumia, assim contornos cada 

vez mais distintos do seu entendimento clássico, cada vez mais ligado à cidade 

e às mutações urbanas que também tomavam conta do panorama social da 

época. 

No último quartel do século XX, Robert Venturi, Denise Scott Brown e 

Steven Izenour, utilizam a cidade de Las Vegas como exemplo para o estudo 

da forma das cidades fortemente marcadas pelo capitalismo, do ponto de 

vista do planeamento urbano mas também do simbolismo e iconografia da 

arquitectura.

Destruindo a ideia de que “os espaços grandes e altos criam 

automaticamente uma monumentalidade arquitectónica”132, Venturi, Scott 

Brown e Izenour destacam os espaços baixos como o novo paradigma 

da monumento em Las Vegas. “Substituímos o espaço monumental da 

Pennsylvania Station por um metro subterrâneo, e se a grande central terminal 

conserva o seu carácter monumental deve se principalmente à sua grandiosa 

conversão num veículo publicitário”133. O monumento pós-moderno é o 

“grande espaço comunitário destinado à multitude de indivíduos anónimos 

que não têm entre si conexões explícitas”134, como as estações ferroviárias, os 

130 SMITHSON, Robert apud. Franscesco, Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, Op. cit., p. 141.
131 Franscesco, Walkscapes: O Caminhar Como Prática Estética, Op. cit., p. 143.
132 VENTURI, Robert; IZENOUR, Steven; SCOTT BROWN, Denise, Learning From Las Vegas: The Forgotten 
Symbolism of Architectual Form, versão castelhana de Justo G. Beramendi, 1ª edição, 9ª tirada, GG, Barcelona 
2013, p. 76.
133 Idem, p.76.
134 Idem, p.76.

65_Monumentalidade 
Arquitectónica por Robert Venturi
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restaurantes, casinos, superfícies comerciais.

Os autores fazem uso da ironia para criticar uma arquitectura de fachada 

e de artificialidade que domina a linguagem urbana de Las Vegas, onde tudo 

parece excessivamente produzido, coma intenção de ser atraente do ponto 

de vista do capital. Assim, fazem uma proposta para a monumentalidade, 

segundo uma lógica cenográfica que observam nas ruas da cidade: os sinais, as 

luzes artificias, os neons. Propõe que, por cima de “um convencional edifício 

de apartamentos, perdido na berma da estrada”135, seja colocado um sinal de 

luzes intermitentes com a frase “I AM A MONUMENT”136, o que certamente o 

iria transformar automaticamente no monumento mediatizado, o monumento  

pós-moderno.

A interpretação desta proposta terá de ser feita com um certo 

distanciamento, para que se perceba a provocação com a devida ironia. 

Contudo, não poderemos deixar de pensar na condição do monumento no 

panorama arquitectónico contemporâneo. O que são, afinal, os monumentos 

do séc. XXI?

“A necessidade de uma expressão monumental na arte e na 

arquitectura existiu e resolveu-se sempre em todas as civilizações. A nossa 

não pode ser uma excepção”137

Sem o preconceito do monumento enquanto obra clássica, histórica, 

artificial, devemos olhar para o problema como a herança que o presente 

está a deixar na construção das nossas cidades. Em Learning from Las 

Vegas vemos expressa a ideia de que é o investimento financeiro que dita as 

regras da monumentalidade, e que esse já não se interessa pelo monumento 

tradicional138. 

De facto, sob esta perspectiva, poderemos deixar em aberto algumas 

reflexões pessoais sobre aquele que deverá ser o monumento contemporâneo. 

Com todo o avanço tecnológico do mundo global em que hoje vivemos, 

marcado pela velocidade de circulação de bens físicos e virtuais, cada vez 

maior, o investimento financeiro dirige-se à construção de mais e melhores 

meios de movimento. 

135 VINEGAR, Aron, I Am a Monument: On Learning From Las Vegas, The Mit Press, Cambridge, 2008, p. 94
136 Trad. “Eu Sou um Monumento”
137 GIEDION, Sigfried, in MONTANER, Josep Maria, La modernidad superada, Ensayos sobre arquitectura 
contemporânea, Op. cit., p.91.
138 VENTURI, Robert; IZENOUR, Steven; SCOTT BROWN, Denise, Learning From Las Vegas: The Forgotten 
Symbolism of Architectual Form, Op. cit., p.76. Trad. «nuestro dinero y nuestra pericia no van bien con ma 
monumentalidad tradicional».

66_Las VegWas, 1968

67_“I AM A MONUMENT”. 
desenho de Robert Venturi. 1977
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Falamos não só de sistemas de rede viária, mas também de meios de 

comunicação e de informação. O transporte - independentemente do conteúdo 

transportado - é, segundo a nossa perspectiva, a representação da cidade 

contemporânea, e o maior artifício da economia global.

Analogamente, o monumento do século XXI deverá ser a “infra-estrutura”, 

o mais genuíno e complexo elemento definidor das actuais paisagens e 

estruturas urbanas. 

Os espaços da cidade foram sendo configurados historicamente segundo 

uma lógica de movimento, um lógica que sugere um desprendimento das 

coisas e dos lugares a favor de permitir a mobilidade universal, a omnipresença 

dos significados, o intercâmbio global, sem travões, de bens e informações.

Há ainda a questão de que, com a introdução de sistemas de alta 

velocidade para grandes distâncias, as centrais ferroviárias tendem a deslocar-

se para espaços mais afastados do centro da cidade, nos quais o crescimento da 

construção seja possível e os acessos mais facilitados. Desta forma, abandona-

se a ideia de “espaço teatral de chegada daquelas catedrais de transporte que 

eram no séc. XIX e transformam-se em pontos de intercâmbio entre modos de 

transporte de âmbito e escalas diferentes.”139 Este novo entendimento sobre as 

estações ferroviárias torna possível a atribuição de uma centralidade na cidade 

provocada pelo grande fluxo dos passageiros, e o consequente desenvolvimento 

das zonas periféricas, de carácter indefinido, com a profunda necessidade da 

referida expressão monumental.

A estação de TGV, em Évora (Fig. 70), de Eduardo Souto de Moura, é 

inspirada na imagem do aqueduto da Água da Prata, que atravessa a cidade. 

A infra-estrutura hidráulica renascentista, hoje adquire um carácter histórico 

e monumental, e é a partir dessa referência que o arquitecto projecta a 

construção contemporânea. 

“No passado construíram-se aquedutos atravessando a paisagem 

para levar água às cidades, no presente, viadutos de auto-estradas 

passam por cima das curvas de nível, no futuro estas cidades estarão 

ligadas pela alta velocidade, sendo a Estação de Évora baseada no seu 

próprio aqueduto”140

Acreditamos que a construção - ou reconstrução - da identidade pode 

139 BUSQUETS, Joan, in SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Presente y Futuros: Arquitectura en las Ciudades, Op. 
cit., p. 284-285
140 SOUTO MOURA, Eduardo, disponível em «https://divisare.com/projects/221328-eduardo-souto-de-moura-
adriano-pimenta-new-intermodal-station-evora» consultado a 23 de Setembro de 2017

68_Pennsylvania Station, Nova 
Iorque, 1930

69_Grand Central Terminal, Nova 
Iorque, 1941
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começar precisamente por esses pontos de intercâmbio. A monumentalidade 

destas infra-estruturas, como fenómeno identitário, pode não ser mais do que 

o lugar capaz de gerar nas pessoas as memórias significativas que nos fazem 

sentir relacionados e representados por determinado lugar. 

E qual é o melhor lugar para criar memórias emotivas senão aqueles que 

são os maiores pontos de encontro, por excelência? O intercâmbio destas 

infra-estruturas não é apenas modal, mas também de experiências esporádicas 

ou quotidianas. Para uns, é o último ou o primeiro contacto que estabelecem 

com a cidade, para outros é uma rotina capaz de criar laços de identificação. A 

monumentalidade das estações intermodais já não é atribuída necessariamente 

através de construções magnificentes como as das grandes estações centrais do 

século XX, mas sim pelo fenómeno de relação temporal e social que é capaz de 

gerar nos seus utilizadores. 

Contudo, é essencial considerarmos o factor do tempo  na construção da 

identidade dos lugares. Afinal, o valor da monumentalidade reside na criação 

de memórias que pressupõem hábito. Não podemos esperar que o papel do 

arquitecto seja o de criar esse valor instantaneamente , mas sim que promova 

o desenvolvimento e crie as condições para que tal aconteça.

“Íamos ao Porto vestidos de domingo para ver os casarões antigos 

com ar de inteligentes. Os casarões inteligentes, quero dizer. Pareciam me 

sempre casas que meditavam, por serem monumentais, introspectivas. A 

monumentalidade não é da ordem do velho, é da ordem da maturidade, 

como se as coisas também soubessem depurar-se, bem diferente de não 

serem vivas.”141

 

Mas esta era tecnológica é também marcada pelo consumismo que 

caracteriza a nossa sociedade e consequentemente as nossas cidades, ou 

vice-versa. Sob esta perspectiva, Solà-Morales traz nos a ideia de mercado, 

enquanto cenário urbano de excelência no panorama actual.

Propõe a categoria de contentor para “referir-se a estes lugares nos quais 

se produz o intercâmbio de bens que constituem o consumo múltiplo das 

nossas sociedades altamente ritualizadas”142. Assim, o contentor pode ser um 

museu, um estádio, um centro comercial, um teatro, um parque temático, 

um edifício histórico, um centro turístico. Ou, sob uma perspectiva diferente 

mas ainda assim de interesse arquitectónico, podem ser os “contentores de 

141 HUGO MÃE, Valter, O Porto in Porto before Porto disponível em «https://issuu.com/pelouroculturacmp/
docs/portobeforeporto_11_low», acedido a 12 de Julho de 2017
142 SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Presente y Futuros: Arquitectura en las Ciudades, Op. cit., p. 20

CONTENTORES

70_Projecto para o Terminal TGV, 
Évora. Eduardo Souto Moura e 
Adriano Pimenta, 2007 
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transporte, cujo sistema modular é um dos grandes artifícios da economia 

global”143. Falamos de um “impressionante sistema, desenhado para integrar 

de forma eficiente os transportes de estrada, ferroviários, marítimos”144, que 

“preenchem um sonho histórico de uma espécie de democracia”145.

O termo “contentor” não surge ao acaso. São construções que visam 

conter um determinado espaço de representação, separado da realidade. 

“Existe uma separação física que nega a permeabilidade, a transposição, a 

transparência”146. São recintos que se pressupõe fechados - mesmo que sejam 

ao ar livre - produzindo artificialmente o clima, o controlo a organização, o 

espaço interior - tal como Venturi descrevia os  espaços de Las Vegas, sendo 

o casino o expoente máximo desta artificialidade. E de facto, o período Pós-

Moderno poderá ser visto como um exemplo significativo deste conceito; 

segundo Michael Sorkin, arquitecto americano, “o pós-modernismo, no 

esplendor das suas simulações, nas suas eviscerações de diferença e confusões 

geográficas, proporcionou um imenso desperdício de espaço. Os contentores 

parecem ser o meio para  consertá-lo”147.

O contentor representa a ideia de embalagem e, como tal, deve ser 

comunicativo. A sua imagem deve ser clara quanto à função do conteúdo; o 

invólucro exterior deve ser apropriado à mensagem que contém.

Os meios arquitectónicos que produzem estes lugares são múltiplos, 

variáveis e efémeros, mas estão sempre encerrados pela envolvente rígida do 

contentor. Assim, estamos perante uma problemática não só arquitectónica 

mas também cultural, uma vez que a noção de contenção promove uma cultura 

de segregação. Do ponto de vista do espaço político, essa pode ser uma cultura 

bastante perigosa, promovendo distâncias físicas, e consequentemente sociais 

e financeiras, contrariamente à cidade permeável e contígua, características 

que acreditamos serem necessárias para uma sociedade de progresso, impulsão 

e saúde urbana.

“A cidade deve ser a estufa, tanto do acidental quanto do premeditado, 

a área de experiências e o lugar de uma variedade infinita de formas 

consensuais.”148

143 SORKIN, Michael in Idem, p. 219.
144 Idem, p. 219.
145 Idem, p. 219.
146 SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Idem, p. 20.
147 SORKIN, Michael in Idem, p. 220.
148 Idem, p. 222, trad. «La ciudad debería ser el invernáculo tanto de lo accidental como de lo convenido, zona 
de experimentos y lugar de una infinita variedad de formas consensuales»

71_World Trade Center 
Transportaition Hub, Nova Iorque. 
Santiago Calatrava, 2016.
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  O contentor é o instrumento hermético que assegura que as coisas e as 

pessoas estão no devido lugar; desenhado de forma a guardar em si próprio 

determinadas funções, - preferencialmente mais do que uma - evitando que 

seja contaminado por funções exteriores. Assim, o contentor é sempre lugar, 

existe no lugar, mas divide-o em duas realidades distintas: a exterior e a 

interior. Constrói dois lugares que se podem transformar independentemente 

um do outro.

Mas hoje podemos repensar na noção de contentor, que deverá deixar 

de ser entendido como um contentor embalagem para ser um contentor 

referencial: que poderá ser tão transparente quanto possível e estar em relação 

directa com  a sua circunstância. O intercâmbio que se pressupõe que este tipo 

de edifícios contenha pode, e deve, ser prolongado para a vida urbana, sem 

deixar de ser o espaço que alberga uma multiplicidade de conteúdos.

Tomemos como exemplo o edifício da dupla suíça Herzog & de Meuron 

em Miami (Fig. 72). “Lincoln Road 1111” é o projecto para um parque de 

estacionamento, o programa mais emblemático no entendimento do conceito 

de contentor. A linguagem arquitectónica não traduz a noção de volume 

encerrado. Pelo contrário, ele é totalmente aberto e transparente, sendo 

definido quase exclusivamente pelos seus elementos estruturais de betão. 

Ao mesmo tempo é um edifício híbrido, contendo em si as mais diversas 

utilizações para além do propósito inicial (como habitação, comércio, espaços 

de lazer). Mais do que isso, os diferentes programas podem acontecer no 

mesmo espaço, e não em planos separados. O lugar onde se estacionam carros 

durante o dia, de noite pode ser transformado num espaço para eventos, 

desfiles de moda, conferências. Este é o contentor referencial: o edifício 

adaptável, capaz de albergar qualquer função.

72_Parque de Estacionamento 
1111 Lincoln Road, Miami. 
Herzog & de Meuron. 2008-2010. 



106 107

I D E N T I D A D E A  M A T É R I A  D A  C I D A D E

É natural que a arquitectura seja reflexo do seu tempo, mas seria falso 

dizer que a arquitectura se resume a esse reflexo, pois, nesse caso, estaríamos 

a colocar de parte todos os pensamentos que procuraram renunciar ao tempo 

em que vivem, colocando-se como mecanismos críticos do presente. 

A propósito da reflexão sobre a identidade dos lugares, recorremos à 

análise da ideia de cidade genérica, proposta pelo arquitecto holandês Rem 

Koolhaas. Numa cultura como a contemporânea, caracterizada por uma 

condição iconoclasta, genérica e consumista, o autor coloca em hipótese, 

o facto da cidade se estar a tornar “igual a todas as outras”149. Essa perda de 

identidade é sempre vista como algo negativo, mas Koolhaas debruça-se 

sobre o verdadeiro sentido desse fenómeno, e sobre se ele não terá as suas 

vantagens, ou mais ainda, se não será uma atitude deliberada e intencional, 

um “movimento consciente de distanciamento da diferença e aproximação da 

semelhança”150. 

“E se estivermos a assistir a um movimento de libertação global: 

«abaixo o ca-rácter!» O que resta se removermos a identidade? O 

Genérico?”151

Falar sobre a construção de identidade pode parecer paradoxal. Não 

conseguimos imaginar que o acto contemporâneo - feito por nós - contribua 

para a formação de uma identidade, uma vez que associamos o conceito à 

substância física, histórica e do contexto real. Mas “a identidade concebida 

como forma de partilhar o passado é uma proposta perdedora: não só 

existe proporcionalmente cada vez menos o que partilhar”, como “a história 

tem também uma ingrata meia-vida - quanto mais se abusa dela, menos 

significativa se torna”152. Acrescentando a este pensamento, a massa crescente 

de turistas, “uma avalanche que, na busca perpétua do «carácter», tritura as 

identidades bem-sucedidas”153, deparamo-nos com a cidade contemporânea, a 

cidade que tem tendência a tornar-se genérica, igual a todas as outras.

Koolhaas acrescenta ainda que aquela que julgamos ser a identidade de 

determinada cidade já é de tal forma apropriada por uma enorme quantidade 

de pessoas, que chega a tornar-se vazia, um cliché.

149 KOOLHAAS, Rem, A Cidade Genérica in Três Textos Sobre a Cidade, Gustavo Gili, 1ª ed., Barcelona, 2014, 
p. 31
150 Idem, p. 31
151 Idem, p. 31
152 Idem, p. 33
153 Idem, p. 33

73_Houston, EUA

74_Melbourne, Austrália

75_Seoul, Coreia do Sul

76_Pequim, China
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“Paris só se pode tornar mais parisiense - já está a caminho de se 

tornar hiper-Paris, uma caricatura polida. Há excepções: Londres - cuja 

única identidade é a falta de identidade clara - está perpetuamente a 

tornar-se cada vez menos Londres, mais aberta, menos estática.”154

O autor faz também uma crítica ao urbanismo e à sociologia, que, 

segundo ele, são incapazes de compreender o fenómeno da cidade genérica. 

Urbanisticamente é um caos que se espalha de forma sistemática mas cujo 

padrão é indecifrável pelo urbanismo, o que provoca um certo analfabetismo 

em relação à leitura da cidade. De forma semelhante, sobre a sociologia, 

Koolhaas sugere que é impossível classificar as cidades genéricas, mas que o 

valor destas seria, precisamente, o facto de serem inclassificáveis.

Koolhaas levanta ainda a questão da pertinência histórica, que pode 

ser relevante para reflectir sobre o valor do património na construção da 

identidade. O autor considera que a permanência de espaços considerados 

históricos nas cidades, um consenso que merece ser questionado, sendo 

que “uma cidade é um plano habitado do modo mais eficaz por pessoas e 

processos, e na maioria dos casos a presença da história apenas debilita o seu 

rendimento”155. 

O arquitecto holandês destaca o valor da ausência histórica como factor 

teórico de reflexão e afirma que as cidades passam por diferentes fases que 

são superadas e suplantadas ao longo do tempo e que serão, mais tarde, 

descobertas pelos arqueólogos nas suas escavações. A cidade é realizada em 

camadas. Contudo, ao construir a relação da cidade genérica com a História, 

não há uma ideia de superação de fases, mas de abandono. Não existem 

diferentes camadas, simplesmente diferentes espaços: “o arqueólogo (...) do 

século XX necessita de um número ilimitado de bilhetes de avião e não de uma 

pá”156.

Poderíamos dizer que a cidade-genérica de Rem Koolhaas é quase um 

manifesto da arquitectura contemporânea, ou um manual de instruções, 

carregado de ironia. Os edifícios síntese que expressam a ideia de cidade 

genérica seriam os aeroportos, cada vez mais abrangentes, estereotipados, 

facilmente reproduzíveis noutros lugares.  

Vimos, desta forma, como as cidades contemporâneas reflectem a crise 

económica, política, social que neste momento existe. Essa instabilidade e a 

154 KOOLHAAS, Rem, A Cidade Genérica in Três Textos Sobre a Cidade, Op. cit., p. 32-33
155 Idem, p. 62
156 Idem, p. 63

77_Turistas no Partenón, Atenas 
1998
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Mas agir no espaço, construí-lo, é certamente algo superior à 

comunicação, à venda ou à especulação económica. Como tal, esta reflexão 

sobre valores identitários acrescenta, à pratica projectual, uma consciência da 

reafirmação dos valores da arquitectura enquanto ferramenta operante de uma 

transformação espacial, que deve coexistir com a vontade colectiva, mas sem 

impor a vontade individual.

No que nos diz respeito, a interface de Campanhã deverá ser a conexão 

quase “metafísica” entre as memórias do passado e a construção do futuro, 

e assim ligar a identidade perdida a uma nova identidade. O carácter mais 

honesto que podemos conceder à intervenção, não é mais do que gerar 

possibilidades. Cabe aos indivíduos, utilizadores do equipamento e da cidade, 

continuarem a construir tudo o resto.

CAMPANHÃsua estrutura vai se modificando à escala das desigualdades que estão no 

centro destas crises: o crescente contraste entre classes sociais, a sociedade 

de consumo em oposição à sociedade da falta de poder de compra, o 

desaparecimento de alguns sectores económicos ao mesmo tempo que 

outros crescem de forma desgovernada, como o turismo. O crescimento 

desta actividade, em particular, reflecte-se na imagem da cidade provocando 

fenómenos como a gentrificação, a má gestão do património e uma distribuição 

urbana negligenciada. 

Jean-Louis Déotte, identificou um conceito característico da modernidade: 

a museificação157. A identidade das cidades é posta em causa, os centros 

transformam-se em verdadeiros parques temáticos, são apenas fachadas 

fictícias pensadas como monumentos e não como objectos funcionais. Torna-

se impossível praticar as funções para as quais a cidade deveria servir. 

“Efectivamente, o museu, com a sua aparente intenção de 

salvaguardar objectos de interesse artístico, histórico, antropológico, 

natural, etc., submete todos eles a um mesmo processo de exposição 

que conduz indissoluvelmente a uma operação de suspensão das suas 

características prévias. Os objectos de culto litúrgico, as pinturas dirigidas 

a comover a piedade dos crentes, as armas dos guerreiros, os artefactos 

da vida quotidiana desprenderam-se da sua substância cultural inicial 

(liturgia, piedade, luta, conforto) para converterem-se, basicamente, 

em imagens. Imagens que se convertem na base da história da arte, da 

experiência estética, da identidade nacional, da ideia de progresso, do 

cosmopolitismo, etc.”158 

A arquitectura não é excepção a este processo de exposição aqui 

identificado por Ignasi Solà-Morales. Retirados da sua circunstância e 

significado concreto, os edifícios, monumentos e ruínas deixam de ser objectos 

comuns e passam a ser objectos de museu. Isto provoca cidades inóspitas, que 

crescem em torno dos objectivos económicos e não dos interesses dos seus 

habitantes. 

157 Jean-Louis Déotte, Le musée, l’origine de l’esthétique, Editions L’Harmattan, Paris, 1993
158 SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Territórios, Op. cit., p. 197-98 trad. «Efectivamente, el museo, con su aparente 
intención de salvaguardar objectos de interés artístico, histórico, antropológico, natural, etc., los somete a 
todos ellos a un mismo proceso de exposición que conlleva indisolublemente una operación de suspensión de 
sus características previas. Los objectos de culto litúrgico, las pinturas dirigidas a conmover la piedad de los 
creyentes, las armas de los guerreros, los artefactos de la vida cotidiana se han desprendido de su sustancia 
cultural inicial (liturgia, piedad, lucha, confort) para convertirse, básicamente, en imágenes. Imágenes que se 
convierten en el soporte de la historia del arte, de la experiencia estética, de la identidad nacional, de la idea de 
progreso, del cosmopolitismo, etc.»
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O segundo momento desta dissertação apresenta 

o processo de aproximação ao objecto de estudo a 

partir da avaliação da sua circunstância. O capítulo 

estrutura-se em três pontos, partindo da escala 

mais abrangente para a mais particular. Primeiro, 

faz-se a contextualização da região de Campanhã 

e da sua expressão na cidade do Porto ao longo dos 

tempos; no segundo ponto coloca-se o foco na área 

de intervenção da proposta e faz-se um diagnóstico à 

luz dos temas dissertados no capítulo anterior; e por 

último apresenta-se o programa e o tema do projecto 

a desenvolver. 
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2.1 

T E R R I T Ó R I O
“Evoquemos uma região acidentada, encaixando dois pequenos e 

estreitos vales onde correm ribeiros que procuram o Douro.”159

Campanhã é, antes de mais, um vale: um espaço entre montanhas que vão 

do Pinheiro de Campanhã à Bonjóia e a São Roque e descem até ao Rio Douro 

(Fig. 92).  

O território hoje delimitado enquanto freguesia de Campanhã, insere-se 

no Concelho do Porto possuindo cerca de 8,13 km2 de área e cerca de 32 mil 

habitantes, actualmente. Situada na parte mais oriental da cidade do Porto, o 

Vale de Campanhã é limitado a sul pelo rio Douro e a nascente pelo Concelho 

vizinho de Gondomar. 

A formação do seu território foi resultante da acção de diversos agentes 

erosivos sobretudo pelos seus cursos de água mais importantes, os rios Tinto 

e Torto (Fig. 93) - que ainda hoje correm em alguns locais a céu aberto indo 

desaguar no Douro no Esteiro de Campanhã. 

O vale possui ainda a maior mancha verde contínua da cidade, com 

algumas áreas florestadas, apesar da freguesia ser também caracterizada pelo 

atravessamento de algumas das vias rodoviárias mais importantes da região

O território oriental da cidade em virtude do seu afastamento da zona 

central não possui grande documentação histórica anterior ao período 

Almadino da segunda metade de setecentos, sendo apenas caracterizado por 

um conjunto de quintas e pequenos aglomerados populacionais dispersos. Até 

meados do século XVIII o burgo portuense cresceu de forma orgânica com um 

casco primitivo bastante evidenciado geograficamente e uma estrutura urbana 

semi-radioconcêntrica confinado à cintura de muralha Gótica do século XIV.

159 MEIRELES, Miguel Ferreira, RODRIGUES, Agostinho B. Vieira, Campanhã: Estudos Monográficos,  Junta 
de Freguesia de Campanhã, Porto, 1992, p.21

VALE DE CAMPANHÃ

88_Freguesia de Campanhã
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89_Vista do Parque de São 
Roque, Campanhã.

Rico em recursos hídricos e com solo fértil aliado a uma posição geográfica 

estratégica, o Vale de Campanhã desde cedo foi motivo de atracção e fixação de 

populações. Ainda que não haja documentação que prove com rigor científico, 

sabe-se sobretudo por questões de toponímia que a ocupação deste território 

vem já desde os tempos imemoriais. A presença romana, por exemplo, ficou 

marcada pelo próprio nome - Campanhã160

Quando em 1120, D. Teresa de Leão, progenitora de D. Afonso Henriques 

doa o couto161 do Porto ao Bispo francês D. Hugo, os limites da área coutada 

são pela primeira vez estabelecidos. Na tentativa de identificação e localização 

dos sítios descritos na carta, foram enumerados topónimos que reconhecem 

e testemunham vestígios de uma ocupação do território referente ao período 

megalítico, com maior expressão na zona oriental do couto, como “Petras 

fixiles”; “Arca de Samigosa”; “Mamoa Petrosa”. 

A zona das “Antas”, que ainda hoje mantém o nome, é também exemplo 

disso e supõe um lugar onde se encontravam este tipo de monumentos 

megalíticos. Apesar de nunca ter sido comprovado arqueologicamente, o facto 

desta ser uma zona que se encontra no ponto mais alto e plano da freguesia, 

coincide com a tendência de implantação deste tipo de construções.

No entanto, temos de ter em consideração que a origem etimológica das 

palavras traz consigo opiniões diversas. No caso da palavra “Campanhã”, a sua 

microtoponímia guarda a marca da presença sucessiva de semitas (fenícios), 

latinos e germanos.

Em 1120, parte de Campanhã incorpora a área coutada do Porto.162 Dentro 

desta área, o bispo reúne direitos eclesiásticos e senhoriais, passando o burgo 

a ser administrado directamente pelo Clero. Assim, a ocupação primitiva do 

território começou, no século XII, a ser organizada politicamente.

A zona de Campanhã, - o limite oriental do termo velho da cidade - 

passava a gozar de todos os privilégios e honras concedidos aos habitantes do 

burgo do Porto. Ficaria este local dividido em duas partes: a área ocidental, 

mais próxima do centro e dentro dos limites da cerca velha; e a parte oriental,  

pertencente ao monarca, fora dos limites do couto do Porto. Em 1195, o Bispo 

D. Martinho Rodrigues aplica o sistema de impostos em toda a vasta área não 

160 Supõe-se que a palavra Campanhã venha de Villa Campaniana. Campanos eram os Romanos e todos aqueles 
que tinham sido romanizados.
161 Couto é a propriedade tornada imune por documento régio. 
162 No século XII são demarcados três coutos conhecidos: o couto do Porto (confirmado e ampliado por D. Afonso 
Henriques ao Bispo D. Peculiar em 1138), o de Rio Tinto (1141) e o de Gondomar (1143). Face aos limites orientais 
obscuros e incertos que nos são dados do couto do Porto surge: desde Luenda à fonte de Conari, ao Fojal Lobal, 
Pedras Fixas (Antas de Cima), Monte Loseneiro (Monte da Estação), Arca de Samigosa (Lameira), Mamoa Pedrosa 
(Antas de Baixo), Penhas de Regueira (Presa de Contumil). - MEIRELES, Miguel Ferreira, RODRIGUES, Agostinho 
B. Vieira, Campanhã: Estudos Monográficos,  Op. cit., p. 39

ORIGENS

OCUPAÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO 

DO TERRITÓRIO
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coutada de Campanhã, chamando-lhe “Reguengo de Campanhã e Luenda”. 

Isto demonstra que na própria Sé Portucalense existia preocupação com os 

limites e insistência na demarcação de termos163. 

Dentro dos limites do novo couto do Porto, verificou-se a inclusão de zonas 

de antiga ocupação humana, comprovada pela existência de três importantes 

castros: Cale (no Morro da Sé, que terá dado origem ao núcleo urbano do Porto, 

em afirmação e consolidação no período medieval), um possível aglomerado 

em Cristelo (Massarelos) e Noeda (em Campanhã)164. Todos eles, em conjunto 

com outros castros fora da zona coutada (como o castro de Gondomar, Monte 

Castro, Castelo de Gaia e Oliveira do Douro), denotavam um gesto de domínio 

e apropriação territorial por estarem em zonas sobranceiras ao rio Douro e em 

conjunto formavam uma rede de referências estratégicas e pontos defensivos 

desta zona do vale do Douro.

A definição da zona coutada abrangendo estes dois núcleos castrejos 

parece ter algum significado. Primeiro, como centro urbano, político e 

religioso, de importância reafirmada no período suevo, mas que já na altura 

da romanização teria sido um importante ponto estratégico na fronteira da 

província da Galécia; segundo, Noeda, que possivelmente consagraria um 

sítio com alguma distinção estratégica, defensiva e económica, uma vez que se 

encontrava num contexto eminentemente rural, mas que se reconstruía desde 

há séculos, reforçando a sua importância, pois mesmo durante a Alta Idade 

Média tinha funções defensivas e organizadoras das populações, e não apenas 

de referência espacial165

As vias e estradas, provavelmente já usadas antes da romanização, 

são determinantes para o entendimento  das deslocações territoriais e dos 

movimentos interpessoais entre aglomerados. No século XV, a Igreja de 

Santa Maria de Campanhã possuía uma albergaria, o que indica que por ali 

existiam caminhos. Este dado é de extrema importância uma vez que sugere 

a existência de uma provável ligação para o interior em direcção a Trás-os 

-Montes e ao Alto Douro. Em particular, importará saber a estrada que ligava 

a Braga, um “itinerário principal que teria estação no sopé do Castro de 

Cale (...) em direcção a Bracara Augusta”, e a estrada que ligava a Trás-os-

Montes, “cujo traçado terá permanecido ao longo de séculos, aparecendo-

163 «Está assim definido, em fins do século XII, o quadro institucional de Campanhã até ao século XIX: entre 
o Couto (partilhado pelo Bispo e o Cabido) e a terra do “senhor-rei” ou reguengo, o equilíbrio parecerá sempre 
instável.» in MEIRELES, Miguel Ferreira, RODRIGUES, Agostinho B. Vieira, Campanhã: Estudos Monográficos,  
Op. cit., p. 39.
164 Na Idade do Ferro, as populações parecem privilegiar o cimo dos montes, sendo bem verosímil a ocupação do 
Castro de Noeda, dominando a confluência dos rios Tinto e Torto com o Douro, e possivelmente em articulação com 
outros castros próximos, como Gondomar, Oliveira do Douro e o Morro da Sé, in Idem, p. 18.
165 Idem, p. 22.

90_Esteiro de Campanhã, onde 
desaguam os rios Tinto e Torto. 
Postal de 1910

91_Demarcação das áreas 
coutadas, segundo Rogério de 
Azevedo (A, B e C)
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nos documentado na Idade Média e coincidindo já com o traçado da actual 

Estrada de Valongo. Seria esse caminho antigo, possivelmente já utilizado 

pelos romanos, limite das «villae» ou grandes propriedades agrícolas que 

existiam em Campanhã.”166

No século XVIII, depois do terramoto de Lisboa em 1755, os inquéritos 

realizados aos párocos por todo o país indicavam que Campanhã mantinha os 

seus limites medievais e tinha 2169 moradores, para 758 fogos167. 

Na transição do século XVIII para o século XIX, é nítida a aglomeração 

capitalista em Campanhã, ligada à aristocracia e aos negócios da cidade do 

Porto. Este fenómeno devia-se não só ao interesse especulativo pelo solo, mas 

também à possibilidade de expandir as quintas na periferia portuense.

Pelo facto de Campanhã ser uma zona de terrenos muito férteis e com 

muitas linhas de água, a base da economia da sua população foi desde muito 

cedo a agricultura e a pesca, não só no rio Douro mas também nos rios Tinto e 

Torto. A actividade agrícola foi sempre bastante intensa de modo a abastecer 

essencialmente a população do centro da cidade, enquanto os cursos de água 

foram servindo de vias de comunicação para o transporte de pessoas e bens. 

Campanhã foi também zona de instalação de actividades transformadoras, 

principalmente a moagem de cereais.

A paisagem rural de Campanhã era, portanto, caracterizada pela presença 

de várias casas de campo das famílias mais abastadas do Porto. O território era 

marcado por este tipo de imóveis, os mais comuns eram solares ou palacetes, 

de grande valor arquitectónico, que normalmente estavam associados às 

quintas que lhes davam o nome, como é o caso da Quinta do Freixo, a Quinta 

de Sacais, a Quinta de Villar de Allen ou a Quinta de Vila Meã, (hoje em dia 

conhecida como Quinta do Mitra). É de destacar a importância desta última 

Quinta, que se encontra na área de actuação do projecto a realizar e que será, 

finalmente, objecto de intervenção, após décadas de abandono e degradação.

Deste forma, o cunho rural do território e da paisagem de Campanhã 

permanece até ao século XIX, e a população estrutura-se numa hierarquia 

encabeçada pelos donos abastados de vastas propriedades, regida pela 

forte presença religiosa. Contudo, é nesse século que o panorama muda 

drasticamente.

Depois de ter sido uma das frentes de defesa da cidade nos conflitos da 

guerra civil e dos eventos do Cerco do Porto, tendo sofrido graves perdas 

166 MEIRELES, Miguel Ferreira, RODRIGUES, Agostinho B. Vieira, Campanhã: Estudos Monográficos,  Op. 
cit., p.  24.
167 Idem, p. 78.

92_Gravura do Palácio o Freixo 
e do edifício da Companhia de 
Moagens Harmonia, 1930
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93_Quinta de Vila Meã, actual 
Quinta do Mitra. A fonte na 
imagem hoje situa-se nos jardins 
do Palácio de Cristal, também 
no Porto.
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materiais, foi a 28 de Junho de 1833 que Campanhã passou a Concelho. A 

tomada de posse das novas autoridades foi feita no lugar de Noeda168, uma 

celebração com enorme significado uma vez que, séculos antes, havia existido 

naquele lugar um núcleo de povoamento castrejo, o que parece ter sido uma 

escolha propositada, eleger o “berço” de Campanhã como sítio de oficialização 

da sua independência jurídica.

O Concelho de Campanhã, ainda que recente, apresentava, já em 1835, 

uma grande dinâmica de urbanização. Porém, as suas receitas restringiam-se 

apenas a foros, licenças e vendas. O futuro do concelho estava comprometido 

devido à insuficiência de recursos materiais e humanos. Assim, em 1836, 

altura em que a Comissão encarregada da divisão administrativa do Reino 

sugere extinguir pequenos concelhos considerados inviáveis, Campanhã 

deixou o título de concelho e voltou a ser uma das freguesias do concelho do 

Porto. Ainda assim, os seus limites continuavam a ser maiores do que aquilo 

que são actualmente, e só em 1841 é que Campanhã é reduzida a ocidente com 

o aparecimento da Freguesia do Bonfim.

Estas duas freguesias, assim como a freguesia de Santo Ildefonso, 

Cedofeita e Massarelos, foram aquelas que, a partir do século XIX, estiveram 

mais ligadas ao desenvolvimento industrial e que, por isso, sofreram mais com 

os efeitos da pós-industrialização. As freguesias periféricas que, ao longo da 

industrialização - e algumas até aos meados do século XX - se mantiveram com 

fortes traços rurais, são as que se destacam na pós-industrialização.  

O território de Campanhã conhece, efectivamente, um período de 

desenvolvimento industrial e crescimento demográfico exponencial, ao longo 

de toda a sua extensão. A industrialização começou no século XIX e estendeu-

se até ao século XX, apesar de neste último século já se sentir sobretudo uma 

pós-industrialização. 

Este processo trouxe consigo a implementação de inúmeras unidades 

fabris e armazéns, o que exigiu grandes espaços vagos e uma quantidade 

significativa de trabalhadores e trabalhadoras (na zona Oriental da cidade 

fixou-se uma importante indústria de tecelagem e de fiação, o que requeria a 

mão-de-obra feminina)

A propagação da actividade industrial em Campanhã introduziu grandes 

alterações na ocupação do território, modificando a sua morfologia, os seus 

usos e, consequentemente a sua paisagem. Começaram a aparecer actividades 

paralelas àquelas relacionadas com a indústria, como é o caso de casas de 

168 MEIRELES, Miguel Ferreira, RODRIGUES, Agostinho B. Vieira, Campanhã: Estudos Monográficos,  Op. 
cit., p. 101
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pastos, tabernas, hospedarias, arrendamento de pequenos espaços para 

particulares, distribuição de refeições junto dos operários das fábricas. A Rua 

São Roque da Lameira, por exemplo, apresenta este carácter terciário aliado às 

indústrias vizinhas169.

A forte migração das populações rurais para os centros urbanos - ou, 

neste caso, para as zonas periféricas - em busca de trabalho nas actividades 

industriais trouxe consigo a rápida necessidade de alojamento para uma 

grande quantidade de pessoas. Consequentemente assiste-se, nessa altura, 

a uma crise de habitação na cidade do Porto, com especial expressão nas 

freguesias do Bonfim e Campanhã, com a proliferação das ilhas - conjuntos de 

habitações plurifamiliares de condições precárias, muitos dos quais subsistem 

ainda nos dias de hoje (nas Antas, em S. Victor, no Freixo, junto à Rua de 

Justino Teixeira, ou entre Miraflor e Padre António Vieira, por exemplo).170

A construção da linha férrea do Douro e Minho e a implantação da estação 

terminal em Campanhã171, no lugar do Pinheiro, inaugurada em 1875, tiveram 

um forte impacto neste conjunto de transformações, reforçando a fixação de 

pessoas e actividades na sua envolvente próxima. 

Em 1881 surge o Plano de Melhoramentos da Cidade do Porto, da autoria 

do Presidente José Corrêa de Barros, no qual se traçavam as principais 

directivas urbanísticas para a década de 80 do séc XIX, tendo sempre como 

objectivo a expansão da cidade para oriente, gerida pela revolução dos meios 

de transporte inerentes à construção da ponte ferroviária D. Maria Pia em 

1878. Podemos afirmar que em termos urbanísticos a partir desta década se 

verificaram algumas operações fundamentais de transformação de paisagem 

urbana como a urbanização da Quinta do Fragoeiro, o loteamento do Campo 

do Cime e da Quinta do Reimão, assim como a conclusão de vários novos 

arruamentos (por exemplo a rua Pinto Bessa, rua do Heroísmo, rua Nova da 

169 “Ainda no final do século XIX, os operários oriundos dos mais variados centros urbanos vizinhos do Porto, 
como Gondomar, Maia, Valongo, Matosinhos, deslocavam-se para o seu trabalho atrás do som dos apitos que 
marcavam a vida fabril, que a maioria ainda não estava habituada (população fortemente ligada à agricultura). 
Só mais tarde, de Gondomar a São Lázaro é que começaram a surgir as camionetas (para a fábrica “Luxuoso”, 
“Coelho”, “Sarim”, etc... Actual “Gondomarense”). Os troleicarros chegaram à cidade em 1959, o que permitiu que 
as carreiras também aumentassem tanto dentro do espaço urbano como fora dele, como é o caso dos concelhos 
limítrofes de Gondomar, Gaia e Valongo. Quanto ao carro eléctrico, visível em imagens da Rua São Roque da 
Lameira, mais especificamente em frente ao Matadouro, começaram a facilitar a circulação das pessoas no 
interior da cidade, percorrendo diversos trajectos, como pela: Estação de Campanhã, Rua Pinto Bessa, Rua 
do Heroísmo, Praça da Liberdade, Rua São Roque da Lameira, como já tinha referido. Até ao final dos anos 
quarenta, mais precisamente até 1948, quando os carros de bois foram proibidos de transitar na cidade, parte 
da circulação de produtos e da ligação comercial entre espaços rurais e a cidade era assegurada pelos carreiros, 
que transportavam em carros de bois o trigo e o milho que chegavam ao Porto de comboio.” - MAIA, Rui Leandro 
Alves da Costa - O Sentido das Diferenças: migrantes e naturais: observação de percursos de vida no Bonfim, FCG, 
Lisboa, 2003, p. 176 - 177.
170 RIO FERNANDES, José - Campanhã e Gondomar, a leste do desenvolvimento”, in O Tripeiro, série VII, ano 
XV, número 8, Agosto de 1996, p. 227.
171 Inicialmente chamada “Estação do Pinheiro”, só mais tarde mudou o nome para “Estação de Campanhã” 

96_Estação de Campanhã no 
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Estação, rua Barros Lima, rua de Justino Teixeira, entre outras).172

Entre as unidades industriais que se destacaram em Campanhã, surge, 

tardiamente, o Matadouro Municipal Portuense, construído e inaugurado 

em 1932. Este pode não se enquadrar na situação das pequenas fábricas de 

Campanhã, mas sim nas grandes indústrias que se iam desenvolvendo, até 

porque a sua posição face à linha do caminho-de-ferro permitia uma boa 

produtividade e facilidade na distribuição de carnes. O Matadouro manteve 

actividade até à década de 80 do século XX.

Conclui-se assim que, ainda no século XX, Campanhã se apresentava com 

um carácter dominantemente rural, onde a industrialização se destacava, do 

ponto de vista simbólico ganhando cada vez mais peso, mas que, contudo, se 

mostrava desenquadrada do local onde se implantava.173

“Pelos caminhos-de-ferro que tinham aberto a Península, rompiam 

cada dia, descendo da França e da Alemanha, (...) torrentes de coisas novas, 

ideias, sistemas, estéticas, formas, sentimentos, interesses humanitários 

[...] Cada manhã trazia a sua revelação, como um sol que fosse novo.”174

A construção da Estação de Comboios e da linha de caminhos-de-ferro, 

em 1875 e da ponte ferroviária D. Maria Pia em 1878, ajudou a consolidar uma 

nova frente urbana, gerando uma série de obras, a uma escala totalmente nova 

até então, com um traçado oitocentista que renovava a imagem da cidade. Mas 

se por um lado a Estação veio dinamizar a cidade nos finais do século XIX, 

alterando os modos rurais característicos das periferias, por outro, a parte 

oriental que a linha de caminhos-de-ferro divide, ficou deixada à margem deste 

crescimento, com um cenário completamente diferente. Do lado ocidental 

abriram-se novas ruas, arranjaram-se espaços públicos e renovou-se a imagem 

da cidade, em contraste com o desinvestimento do outro lado da linha, onde 

continuavam a surgir cada vez mais unidades fabris e grandes edifícios de 

armazéns, coexistindo com alguns conjuntos de exploração agrícola.

É paradoxal que, trazendo consigo o crescimento económico, esta infra-

estrutura se implante no espaço como uma barreira que impede esse mesmo 

172 MEIRELES, Miguel Ferreira, RODRIGUES, Agostinho B. Vieira, Campanhã: Estudos Monográficos,  Op. 
cit., p.   156
173 “Seria esta a paisagem da área oriental da cidade no fim do século XIX, em que a par de construções fabris de 
Campanhã, nos suaves terrenos de xisto, se espraia com características claramente bucólicas a área de Azevedo, 
que, com algumas casas rurais e incipientes fabriquetas, mais se identifica com as terras de Gondomar.” in Idem, 
p. 175.
174 Eça de Queiroz, por ocasião da morte de Antero Quental (1891) in PACHECO, Hélder; MAGALHÃES, José; 
FIGUEIREDO, José Valle de - Campanhã e os 140 anos da Estação de Caminhos-de-Ferro, O progresso da Foz, 
Porto 2016, p. 25
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desenvolvimento do lado mais oriental da freguesia.

“Também urbanisticamente esta diferença E-W vai ser bem  marcada 

e territorialmente alargada, na medida em que as expansões se fazem 

no lado ocidental sobretudo com recurso a vias amplas e rectilíneas (...) 

por vezes arborizadas e associadas a um claro predomínio da vivenda 

como modelo construtivo; para leste, em contrapartida, a urbanização 

promovida pelos proprietários das antigas quintas vai privilegiar 

a coalescência entre os edifícios e, nalgumas situações, uma intensa 

densificação do construído, que se vai associar muitas das vezes a uma 

ocupação por residência de baixo custo.”175

Houve, de facto, um fraco investimento na adaptação infra-estrutural na 

zona oriental e os dois lados divididos pela linha férrea desenvolveram-se de 

formas distintas. A oriente aconteceria um choque entre as escalas das novas 

edificações e funções que iriam albergar, e a rede preexistente de caminhos e 

propriedades rurais:

“De uma forma particularmente marcada a leste, foi sobre uma matriz 

de base rural que se deu um processo de rápida transformação, sem que 

tenha havido o necessário acompanhamento infra-estrutural e urbanístico 

que pudesse acompanhar e “amortecer” a significativa alteração formal e 

funcional.”176

Podemos, assim, afirmar que o processo de pós-industrialização do lado 

oriental da linha foi sentido de modo particularmente conflituoso. Assistiu-

se a um cruzamento complexo de artefactos e escalas industriais com a 

circunstância preexistente secular, que vai sendo recortada, reorganizada, 

repartida, e o território sofre mutações que alteram a paisagem e os 

significados que unificavam as suas componentes. 

A primeira vez que se revelaram preocupações acerca do crescimento da 

cidade e a necessidade de planeamento prévio para combater a má organização 

do espaço foi em 1932, quando Ezequiel de Campos177 escreve o “Prólogo ao 

Plano da Cidade do Porto”. 

Tendo em conta a vocação mercantil e industrial da cidade, Ezequiel de 

Campos “apela a necessidade de uma melhoria das vias de comunicação e de 

uma organização funcional, referindo a freguesia de Campanhã como um bom 

175 RIO FERNANDES, José - Campanhã e Gondomar, a leste do desenvolvimento”, in O Tripeiro, Op. cit., p. 228.
176 Idem, p. 228.
177 Ezequiel de Campos (1874-1965) engenheiro, político, professor, economista e pensador. Desenvolveu 
trabalhos de investigação teórica e prática nos domínios da hidráulica e da electrificação. Elaborou, ainda, diversos 
projectos para  a cidade do Porto, como é o caso do “Prólogo ao Plano da Cidade do Porto” em 1932

PLANEAMENTO

98_Ponte D. Maria Pia Postal 
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exemplo da dispersão da indústria e residência operária”.178

A deficiência das vias em Campanhã é também apontada no documento, 

destacando os acessos a partir de Gondomar pela Rua do Freixo e a partir de 

Penafiel pela Rua de S. Roque da Lameira, que Ezequiel de Campos considera 

bastante precários, como, de resto, são ainda hoje.

Como possíveis acessos a construir, Ezequiel de Campos propõe uma 

via que “de Valbom e Gondomar, subindo da marginal de Campanhã, às 

Fontainhas para atingir principalmente a Rua Alexandre Herculano” e 

outra “De Penafiel à Avenida Camilo e ao Campo 24 de Agosto”179. Para 

descongestionar o trânsito à cota baixa, sugere a construção de uma marginal 

desde Campanhã até à Foz, obra que mais tarde foi efectivamente empreendida 

e corresponde, na zona de Campanhã,  à Avenida Paiva Couceiro.

Em 1952, com o “Plano Regulador”, Antão de Almeida Garrett180, tendo 

por base o trabalho do seu antecessor Ezequiel de Campos, apresenta a 

concepção de cidade dos e para os países que sofreram graves mazelas no pós-

guerra. A partir deste modelo propôs o prolongamento da Avenida Fernão de 

Magalhães até à Estrada da Circunvalação, empreendimento responsável pela 

expansão que cobriu toda a área de cota mais elevada da freguesia na década 

de 60 (Cruz, Antas, Contumil)181.

De extrema importância é a proposta de construção de uma nova travessia 

ferroviária, preconizando o aproveitamento da ponte D. Maria Pia para 

trânsito rodoviário. De facto, já Ezequiel de Campos, 40 anos antes, tinha 

referido a necessidade de uma nova ponte, mas só se iniciou a sua construção 

nesta altura182.

Robert Auzelle183 em 1962 retoma algumas das concepções anteriores, 

continuando as pequenas construções e reiterando o zoneamento sugerido 

pelos seus antecessores.

Um dos aspectos mais analisado por Robert Auzelle é a questão do tráfego 

que, na sua proposta final, incluía a Ponte da Arrábida do lado ocidental e 

uma outra do lado Oriental (posteriormente denominada “Ponte do Freixo”), 

formando um cinturão de circulação interna da cidade (futura VCI) que apenas 

178 MEIRELES, Miguel Ferreira, RODRIGUES, Agostinho B. Vieira, Campanhã: Estudos Monográficos, Op. cit., 
p.  178
179 CAMPOS, Ezequiel de, Prólogo ao Plano da Cidade do Porto, 1932, p. 28 in Idem, p. 178.
180 Antão de Almeida Garrett (1896-1961), engenheiro civil, oficial de artilharia, urbanista e professor, publicou 
diversas obras sobre o urbanismo e desenvolveu trabalhos na área da engenharia civil e urbanismo,.
181 MEIRELES, Miguel Ferreira, RODRIGUES, Agostinho B. Vieira, Campanhã: Estudos Monográficos,  Op. cit., 
p. 181
182 CAMPOS, Ezequiel de, Prólogo ao Plano da Cidade do Porto, 1932, in Idem, p. 178
183 Robert Auzelle (1913-1983), arquitecto, professor e urbanista francês. Ao longo do seu percurso desenvolveu 
diversos trabalhos ligados ao urbanismo, como foi o caso da reconstrução da Bretanha. Em Portugal destacam-se o 
“Plano Director da Cidade do Porto” e o Plano de Aveiro.
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viria a ser concluído já na década de 90. O plano de Almeida Garrett já previa 

estas duas pontes. Tratou-se, portanto, de um plano operativo que propusesse 

a adaptação da cidade ao automóvel, definindo áreas para equipamentos 

públicos e que elaborasse planos de pormenor a fim de incentivar a iniciativa 

pública, a habitação social e privada e o progresso do sector terciário.184

Já em 1987, apresenta-se o “Plano Geral de Urbanização”, que procurou 

oferecer melhor qualidade de vida à população portuense através da 

construção de uma série de equipamentos. O plano propõe a implementação de 

um pólo cultural do Palácio do Freixo, onde se considera indispensável haver 

obras hidráulicas na foz dos rios Tinto e Torto; a instalação de um quartel 

de Bombeiros Municipais na Rua São Roque da Lameira; e a intenção de 

preservar os espaços verdes existentes, como é o caso do Parque de São Roque; 

e ainda a possibilidade de criar um Parque Verde Oriental para a Cidade do 

Porto, que envolve as áreas dos rios já mencionados. Segundo este plano, e 

ainda na Freguesa de Campanhã, as zonas industriais localizam-se ao longo da 

linha ferroviária, destacando os lugares da Corujeira e Contumil.185 

Outra proposta deste “Plano Geral de Urbanização”, e que veio a ser 

concretizada, é a construção do 3º troço da Via de Cintura Interna (VCI) que 

liga a Ponte do Freixo à auto-estrada Porto-Braga. Esta mega infra-estrutura 

de circulação, - cujo traçado já havia sido lançado no Plano Director da 

cidade do Porto de Robert Auzelle, nos anos 60 - que em determinadas partes 

se encontra em viaduto, não é utilizada, maioritariamente, para o acesso ao 

interior da cidade, tornando-se, para a freguesia de Campanhã, à semelhança 

dos caminhos-de-ferro, numa barreira física e visual neste território. 

A VCI viria a alterar consideravelmente a morfologia e as dinâmicas 

dos lugares por onde passaria. O seu percurso, vindo do Amial e das Antas, 

passando por Campanhã, prolongar-se-ia até Vila Nova de Gaia, pela nova 

ponte do Freixo186

As linhas férreas foram sofrendo alargamentos desde 1875 até ao século 

XX, contribuindo também para a mutação do território. A linha do Minho teve 

sucessivas adições alargando a faixa por onde passava, e o último alargamento 

deu-se cm a construção da linha do Metro do Porto, no início dos anos 2000.

No início da década de 90 do século XX, é concretizado o Plano Estratégico 

do Vale de Campanhã que previa oferecer à zona oriental do Porto - Antas/

184 MEIRELES, Miguel Ferreira, RODRIGUES, Agostinho B. Vieira, Campanhã: Estudos Monográficos, Op. cit., 
p.  185
185 MEIRELES, Miguel Ferreira, RODRIGUES, Agostinho B. Vieira, Campanhã: Estudos Monográficos, Op. cit., 
p.  187
186 A ponte do Freixo foi inaugurada em 1995
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Campanhã - uma nova centralidade assegurada pela Ponte do Freixo. Na 

edição de Agosto de 1996 de “O Tripeiro”, o plano é publicado com a legenda 

“No Porto, a leste, uma revolução urbanística parece estar em curso” (Fig. 84). 

Acreditava-se que este plano seria uma oportunidade de transformar uma 

cidade que se encontrava “a leste do desenvolvimento”187 devido a todas as 

intervenções levadas a cabo até então:

“Todavia, verifica-se que os últimos anos têm conduzido a uma 

situação de reforço da influência do Porto e de outros municípios da AMP 

e de alteração radical da forma e dos conteúdos sócio-económicos dos 

espaços, sem contrapartidas directas na melhoria da qualidade de vida da 

generalidade da população e com efeitos perversos ao nível da diminuição 

dos nexos de vizinhança e solidariedade e das perdas na identificação das 

pessoas com o «seu» território.

Através de um conjunto de projectos (...) será possível o aproveitamento 

de uma rara oportunidade de equilíbrio (não homogeneizante) do Grande 

Porto, com inequívoca vantagem para todas as partes envolvidas e, 

designadamente, para as populações residentes do lado oriental.”188

Contudo, este Plano nunca viria a ser concluído e no seu lugar não tardou 

a aparecer o Plano de Pormenor das Antas (PPA), que era bastante semelhante 

ao estudo urbanístico desenvolvido previamente.

No final dos anos 90189, a Câmara Municipal do Porto convida Manuel 

Salgado para auxiliar Manuel de Solà-Morales na elaboração do futuro Plano 

de Pormenor das Antas. Mais tarde o atelier RISCO fica responsável por todo o 

plano, perante a indisponibilidade do arquitecto catalão.

Já em 2000, o Futebol Clube do Porto (FCP), propõe a Manuel Salgado 

e à sua equipa a construção do novo estádio do clube, o Estádio do Dragão, 

para o Europeu de Futebol de 2004 - uma vez que o antigo Estádio das Antas 

não cumpria os requisitos exigidos pela FIFA e pela UEFA. Em 2004, o atelier 

RISCO concretiza também a Estação de Metro das Antas, o Interface de 

Transportes e o Nó do Mercado Abastecedor.

O PPA reforçou a necessidade “de reabilitação da zona oriental do Porto, 

criando uma nova área central que reequilibrasse a cidade e estabelecesse 

pontes com a periferia”, seguindo um modelo semelhante ao implementado 

187 Referência ao título do artigo de José Rio Fernandes, «Campanhã e Gondomar, a leste do desenvolvimento», 
Op. cit.
188 RIO FERNANDES, José, Campanhã e Gondomar, a leste do desenvolvimento, Op. cit, p234 
189 Junho de 1999. SALGADO, Manuel, O Projecto Urbano das Antas, Civilização Editora, Porto, 2005, p.13
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em Lisboa com a Expo’98.190

O projecto apresentado revela uma preocupação com os elementos 

de ruptura urbana, como a linha ferroviária e a VCI, e através do desenho 

procurou soluções que permitissem atenuar o impacto que este tipo de infra-

estruturas viárias introduzem na cidade. A criação do Parque de Salgueiros (ou 

Parque das Antas), sob a VCI e a proposta do pavilhão multiusos, são exemplos 

que mostram a intenção do plano em querer dar à auto-estrada um carácter 

mais urbano.191

Apesar disso, devido a razões técnicas e políticas, o pavilhão multiusos e as 

passagens sobre a VCI não foram concretizadas (o pavilhão multiusos foi mais 

tarde executado mas com um desenho e implantação diferente do previsto no 

PPA). 

Por outro lado, a maior parte do PPA foi cumprido com sucesso: a Alameda 

das Antas apresentou-se com uma dimensão generosa, no prolongamento da 

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra; o Estádio do Dragão e da sua 

respectiva estação de metro; todo o arranjo exterior da envolvente do estádio 

que oferece como uma plataforma que funciona como um percurso circular, 

tentando ocultar por baixo desta todas as vias, túneis e outras infra-estruturas 

que, sendo necessárias, tiram partido da forte pendente do local. 

No geral, conclui-se que o PPA serviu como um impulsionador na criação 

de uma nova centralidade uma vez que permitiu estabelecer novas articulações 

na zona oriental da cidade, ligando tecidos muito distintos, proporcionando 

novas acessibilidades e uma concentração de equipamentos que valorizam 

toda esta área.

Contudo, numa análise mais crítica e pessoal, acreditamos que a maior 

parte dos problemas iniciais da zona Oriental se mantiveram, mesmo após a 

intervenção do Plano das Antas.

 Apesar dos esforços e da criação de novos pólos de atracção ao local, o 

desenho não gerou espaços urbanos de qualidade. Efectivamente os acessos 

melhoraram, facilitando as ligações entre os dois lados da cidade. Mas tudo 

aquilo que foi feito, permitiu apenas que os veículos motorizados percorressem 

Campanhã de forma mais rápida, mais eficaz, melhor. Mas não se produziram 

espaços de estar que valorizassem a zona oriental quanto à sua identidade e 

qualidade de vida. 

Um dos exemplos mais gritantes dessa discrepância de escalas viárias é 

a construção da Alameda 25 de Abril e respectivo viaduto. Esta foi uma das 

190 SALGADO, Manuel, O Projecto Urbano das Antas, Op. cit., p.14.
191 Idem, p.53

105_Viaduto e Alameda 25 de 
Abril em construção
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últimas intervenções urbanas de grande impacto no território e na paisagem, 

que liga a antiga Praça das Flores à Praça da Corujeira e aos ramais de ligação 

com o nó da Bonjóia. A sua escala monumental, desajustada ao fluxo local 

e à velocidade de rodagem, produziu um poderoso efeito secundário: o da 

implementação de um enorme talude artificial que cortou a rua de Godim e a 

sua continuidade. Ainda hoje expectante, tendo lançado um fortíssimo traçado 

urbano à espera de loteamentos e construções, é mais um bloqueio na fluidez 

da dinâmica de Campanhã, na sua matriz de herança rural. As visíveis marcas 

de travessias pedonais, feitas em más condições, são prova do obstáculo que é 

o desenho desta Alameda e do viaduto.

Nesse sentido, torna-se pertinente, na parte prática desta dissertação, 

reflectir sobre possíveis soluções que ajudem a resolver este desequilíbrio que 

continua a existir, embora tirando partido daquilo que já está concretizado.

Podemos assim concluir que falar sobre os contrastes existentes na 

cidade aquando do processo de industrialização, não é muito diferente do 

que falar dos problemas de hoje em dia. Tal como acontecia no séc. XIX, 

hoje ainda vemos estas diferenças entre oriente e ocidente acontecerem, 

inclusivamente a uma escala mais alargada, abrangendo toda a cidade do Porto 

- sendo Campanhã o extremo oriental, a sua posição é seguramente a menos 

valorizada. A análise a uma escala mais próxima mantém-se igualmente actual. 

A linha férrea continua a ser uma barreira intransponível, um obstáculo que 

dificulta o crescimento e a evolução social, cultural, económica, que se verifica 

na própria imagem urbana.

Actuais são também os problemas económicos e de habitação gerados 

pelo processo de industrialização. As “ilhas” (assim como outros conjuntos 

habitacionais de “recurso”) continuam a existir, com toda a sua falta de 

condições e salubridade e hoje Campanhã é a freguesia do Porto com mais 

bairros e habitação social. 

Em relação ao sistema viário, apesar da abertura de novos e largos acessos 

(como o Viaduto e a Avenida 25 de Abril e a Alameda das Antas), os principais 

pontos de acesso à cidade e que reúnem maior fluxo de trânsito continuam a 

ser vias fora de escala, “íngremes, estreitas e tortuosas”192, como já Ezequiel 

de Campos as caracterizava há mais de 80 anos. Ruas que demonstram que, 

na realidade, as recentes intervenções viárias não têm sabido dar resposta 

aos verdadeiros problemas e não são capazes de apresentar alternativas aos 

acessos mais precários e conflituosos da cidade.

192  MEIRELES, Miguel Ferreira, RODRIGUES, Agostinho B. Vieira, Campanhã: Estudos Monográficos,  Op. 
cit., p. 178

PANORAMA ACTUAL

106_Ilha na Rua de São Vitor, 
2011
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Do ponto de vista urbano o contraste entre o rural e o industrial continua 

a ser uma realidade presente, indicador de que o processo de industrialização 

teve consequências que nunca chegaram a ser superadas.

Ora, este processo não foi exclusivo de Campanhã. Outras zonas da cidade, 

como por exemplo Lordelo do Ouro, apresentaram um desenvolvimento muito 

semelhante, com génese numa estrutura rural e posteriormente com a fixação 

de várias indústrias. No entanto, a sua evolução passou pela fixação de outras 

actividades económicas que acompanharam o processo e o desenvolvimento 

urbanístico foi mais sustentado.

Então, porque não teve Campanhã a mesma evolução? Uma das causas 

poderá estar precisamente na construção dos caminhos-de-ferro e das pesadas 

infra-estruturas pesadas que se implantaram posteriormente ao longo dos 

séculos XIX, XX e XXI. Se analisarmos a implantação da linha férrea na cidade 

do Porto em 1875, reparamos que ela corta esta zona limite da cidade, de 

norte até sul. Desde essa altura que Campanhã tem sido objecto de imposição 

de infra-estruturas agressivas como esta, que interceptam o território sem 

a preocupação de repor ou criar condições de urbanidade que lhe permitam 

atenuar as cicatrizes criadas. A única excepção acontece precisamente na zona 

localizada a poente da estação de Campanhã.

No fim do século XIX, por volta de 1889, dá-se início à construção da 

estrada da circunvalação que, como o próprio nome indica, circunscreve 

a cidade para fins de cobrança de taxas sobre os produtos que entram na 

cidade. Curiosamente, na zona de Campanhã esta barreira (fosso com 2 a 3 

metros de profundidade) deixa parte da freguesia fora dos limites da cidade, 

provavelmente para evitar o acidente orográfico que é o Vale de Campanhã. 

Já no século XX é construída uma nova via de distribuição da cidade, a Via 

de Cintura Interna, uma infra-estrutura de tal modo violenta que foi capaz de 

sobrepor-se à força territorial da linha férrea. Por último, e já em 2011, uma 

nova via rápida volta a interceptar o território de Campanhã, desta vez a A43, 

radial de Gondomar (Fig. 110).

Campanhã foi alvo de um crescimento assimétrico, em prol do 

melhoramento das condições de mobilidade da cidade do Porto. Cabe agora, 

às gerações presentes, projectar Campanhã com o intuito de reconstruir e 

reinventar as relações territoriais perdidas, em nome do desenvolvimento 

económico e da coesão social.

107_Marcação das principais 
infra-estruturas de mobilidade no 
território de Campanhã
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2.2 

L U G A R
O lado oriental da cidade do Porto em geral, e de Campanhã em particular, 

tem sido, nas últimas décadas, alvo de uma atenção cada vez maior. Por 

um lado, pela óbvia necessidade de reduzir o contraste urbano entre zona 

Este e Leste, e por outro, a expansão urbana e o inevitável crescimento 

da cidade evidencia o potencial único deste território. A proximidade e 

complementaridade relativamente ao centro da cidade, a existência de 

importantes infra-estruturas de mobilidade, uma frente de rio de elevado 

potencial, valores ambientais e patrimoniais de importância significativa e 

uma disponibilidade de terreno já rara no território do município, reúnem as 

condições para que esta zona seja alvo de muita especulação.

Embora o desenvolvimento seja lento, têm sido tomadas algumas medidas 

que indicam que o panorama já está a mudar no sentido de construir uma 

cidade mais coerente. Entre elas, é de destacar a proposta de reabilitação para 

o antigo Matadouro Municipal193, na Rua de S. Roque da Lameira, que será 

transformado num espaço empresarial de cultura e coesão social, e que será, 

assim, um pólo de desenvolvimento da zona de Campanhã. 

Recentemente foi também apresentada a Operação de Reabilitação 

Urbana da ARU de Campanhã-Estação, que prevê uma profunda operação de 

reconversão num prazo de dez anos.194

Pensar a cidade como um organismo vivo, que cresce neste preciso 

momento, torna-se uma obrigação, uma necessidade eminente para construir 

as memórias do futuro, evitando os erros que prenderam Campanhã a um 

passado mal resolvido.

Uma das medidas feitas neste sentido, foi o concurso de concepção para a 

elaboração do projecto do Terminal Intermodal de Campanhã (TIC), lançado 

pela Câmara do Porto em Agosto de 2016.

 

193 O projecto preliminar, da autoria do gabinete de arquitectura Garcia e Albuquerque, foi apresentado na 
Trienal de Milão, em Abril de 2016 e encontra-se actualmente em concurso para adjudicação da obra. Sobre este 
assunto consultar «http://www.porto.pt/noticias/cmp-vai-lancar-o-concurso-que-tornara-matadouro-em-polo-
de-desenvolvimento-de-campanha-e-do-bonfim» acedido a 10 de Agosto de 2017
194 A ARU de Campanhã foi delimitada em junho de 2015 e tem uma área de 143 ha. Sobre este assunto consultar 
«http://www.porto.pt/noticias/operacao-de-reabilitacao-de-campanha-estacao-investe-75-m-em-10-anos», 
acedido a 10 de Agosto de 2017

108_Terrano de Intervenção, 
Campanhã, Porto
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LINHA INACTIVA DE LIGAÇÃO CAMPANHÃ - ALFÂNDEGA

O área disponível para a intervenção eminente, situa-se na freguesia 

de Campanhã, junto à linha de comboio, precisamente do lado nascente. O 

terreno é um estreito corredor, limitado a sul pela Rua do Freixo, estendendo-

se sempre junto à via férrea, pela Rua do Pinheiro de Campanhã,  limitado a 

nascente pela zona adjacente à rua e à fábrica Ceres onde actualmente existe 

um parque de estacionamento ilegal e caótico, passando pelo Largo Padre José 

de Oliveira, seguindo para norte limitado pela Rua da Bonjóia e pelo ramal de 

acesso ao nó da Bonjóia, sendo este o troço de maior largura. O limite norte 

acontece num beco gerado pela sobreposição da Via de Cintura Interna com a 

linha ferroviária, adjacente ao nó da Bonjóia.

A zona definida para a implantação do Terminal propriamente dito, é a 

parcela mais larga,  limitada a sul pela Rua da Bonjóia, a poente pelo feixe de 

linhas ferroviárias e a norte/nascente pelo ramo de acesso ao nó da Bonjóia 

da VCI. Esta foi a parcela designada, não só por ser a de maior dimensão, mas 

também devido à proximidade com a passagem pedonal subterrânea norte, 

que está actualmente inactiva mas que se prevê que recomece a funcionar (Fig. 

113). 

Apesar da intervenção a executar de imediato estar restringida a 

estes limites, toda a área a nascente, adjacente ao terreno de intervenção, é 

considerada área de enquadramento urbano, o que pressupõe a requalificação 

de passeios, espaço público e a indicação de uma proposta de reestruturação 

urbana futura.

Acessos aos túneis pedonais
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110_Passagem subterrânea 
pedonal Norte

No limite norte do terreno está implantada a ruína da casa da Quinta de 

Vila Meã, o resistente vestígio de uma antiga quinta senhorial que relembra o 

valor patrimonial deste esquecido lugar.

A origem da quinta de Vila Meã, bem como a família a ela ligada, os 

Vieiras, é bastante remota, sendo que o primeiro foral passado à quinta é de 

1473. 

Em 1758, o lugar de Vila Meã tinha sete vizinhos ou fogos. Em 1884, “já 

depois de muitas mutilações, a Quinta compunha-se de Casal de Baixo e Casal 

de Cima este já desaparecido), que eram a Casa Nobre, Capela, Jardim, Pomar 

e Lago, casas para caseiros, e de mais 25 propriedades que iam de Godim ao 

Fojo (Praça das Flores), Lameira, Corujeira, do Monte Escoural até Bonjóia. 

Possuía ainda um parque todo murado e para recreio, que ficava localizado 

para os lados da Estação de Campanhã e a linha do caminho de ferro até à 

Ponte de Contumil, eram terrenos que lhe pertenciam.”195 O Casal de Cima que 

englobaria estes terrenos foi destruído aquando das obras de construção da 

linha.

A posição da casa, no centro do Vale de Campanhã, confere-lhe ainda uma 

forte visibilidade e proeminência, reflectindo a importância e prestigio que 

encerrava como grande propriedade agrícola.

Em 1866, a quinta deixa de estar na posse da família Vieira, sendo vendida 

ao Comendador José Joaquim Pereira de Lima. A quinta continuou a pertencer 

aos herdeiros do Comendador até à década de 20, altura em que foi vendida a 

uma família de apelido Mitra, e por isso, ainda hoje é essa a designação mais 

conhecida da quinta.

Meio século depois, em 1971, a Quinta do Mitra passou a pertencer à 

Câmara Municipal do Porto que aí instalou um bairro de casas pré-fabricadas 

(Fig. 115), num total de 120 fogos, que albergaram famílias até 1995, aquando 

das obras da Via de Cintura Interna. Também a casa da Quinta foi ocupada por 

várias famílias, nos dois pisos.

195 SILVA, Fernando J. Moreira da, “Quinta de Vila Meã”, in O Tripeiro, Série Nova, Ano VII (2), Fev. 1989, 
pp.45-46

QUINTA DO MITRA
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A ocupação da linha férrea, que foi sendo continuamente aumentada 

desde a sua construção até aos anos 2000, resultaram na demolição dos 

edifícios anexos à casa e da eira; hoje o muro de suporte do conjunto passa 

a poucos metros da casa, no seu topo Sudoeste, deixando poucos vestígios da 

configuração original do conjunto edificado.

A evolução do sistema rodoviário do Porto conduziu à construção da VCI, 

nos anos 90 do séc. XX. O terceiro tramo incluía a passagem por Campanhã 

e os terrenos de Vila Meã foram escolhidos precisamente para a passagem do 

grande viaduto e para a localização de um grande nó de acesso local. A escolha 

destes terrenos poderá ter a ver com a proximidade relativamente à Estação 

de Campanhã e com a área livre, facilmente expropriável e passível de ser 

ocupada com vias deste calibre.

Este artefacto urbano foi aquele que mais significativamente afectou a 

Quinta que hoje se encontra “entalada” entre uma linha de caminhos-de-

ferro e um viaduto sustentado por pilares, a oito metros do chão, a uma cota 

superior à cota de cobertura da casa. 

De facto, o acesso à Quinta faz-se hoje através de um inóspito troço 

sobrante, sobreposto pelo viaduto. O nó de ligação da VCI a Campanhã 

instalou-se nos terrenos que sobravam, entre a rua de Vila Meã e a rua 

da Bonjóia, com um desenho viário que muito se destaca dos elementos 

preexistentes. A rua de acesso à Quinta, antiga rua de Vila Meã, é hoje a 

rua do Dr. Maurício Esteves Pereira Pinto e foi totalmente esquartejada e 

o seu traçado é quase irreconhecível. Termina num beco, sendo aí feito o 

atravessamento para o outro lado da linha, por um passadiço aéreo metálico, 

que é o limite norte do terreno da actual intervenção a desenvolver.

Hoje em dia a casa da Quinta do Mitra é gerida pela Junta de Freguesia de 

Campanhã que cedeu, desde 2011, o piso térreo da Casa e os terrenos anexos à 

associação Movimento Terra Solta, para seu usufruto enquanto entidade sem 

fins lucrativos, de apoio às populações desfavorecidas do local. A associação é 

composta por trabalhadores voluntários e graças ao seu trabalho foi possível 

limpar os terrenos, que eram autênticos depósitos de entulho até então, e 

restaurar lenta e pontualmente uma parte do edifício. A associação promove 

um conjunto de actividades sobretudo ligadas ao âmbito da agricultura, 

consolidando a Quinta Pedagógica do Mitra, que se encontra em crescimento, 

juntando um número cada vez maior de pessoas nas suas actividades.

111_Quinta do Mitra, 2017.

112_Vista aérea do área de 
intervenção. Casas pré-fabricadas 
no terreno da Quinta do Mitra. 
Década de 80.
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Presume-se, então, que aquele que é hoje o espaço abandonado destinado 

à construção do TIC, fosse, até ao século XIX, parte dos terrenos desta 

abastada quinta.

Desde o século XIX, quando se conheceram as primeiras grandes 

transformações trazidas pela industrialização, o ritmo de  crescimento da 

população aumentou e com ela a disseminação das actividades do sector 

industrial e da habitação precária. As maiores alterações do território e da 

paisagem deram-se no século XX, o que veio inevitavelmente “engolir” a Casa 

e a Quinta de Vila Meã - quase provocando o seu desaparecimento. 

Os terrenos da Quinta, divididos pela linha férrea, foram alvo da 

implantação de unidades fabris e grandes armazéns. A área localizada a poente 

foi a primeira a ser vendida e urbanizada; mais tarde são vendidos os terrenos 

a sudoeste, os mais altos da Quinta, situados no seguimento da já existente 

rua do Monte da Estação, que rapidamente são urbanizados e onde são 

construídas habitações unifamiliares e bairros cooperativos; por fim, instala-se 

a nascente a fábrica de tripa seca, de Agustín de La Llave Braco, acessível pela 

travessa da Bonjóia, na subida para o Monte da Corujeira, que se transformou 

em duas extensas plataformas onde se distribuíam os edifícios da fábrica, hoje 

em ruínas.

113_ Fotografias Aéreas do 
Terreno. 1939-40
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ALAMEDA 25 DE ABRIL

PRAÇA DA CORUJEIRA

QUINTA DA BONJÓIA

PRAÇA DA ESTAÇÃO

Após a reflexão sobre a ausência urbana, realizada anteriormente nesta 

dissertação, foi feito um estudo de cheios e vazios na área de intervenção e 

respectiva envolvente.

A partir daqui foi possível perceber a mancha de diferentes espaços vazios 

que compõe a região, e entender a sua génese: aqueles que já foram ocupados 

mas que, pelos fenómenos de desindustrialização, foram abandonados; 

aqueles que correspondiam a território rural e são hoje espaços sobrantes das 

múltiplas intervenções ao longo da História, ou inclusivamente aqueles que 

foram planeados e desenhados como espaço livre.

Observamos que os vazios indefinidos são claramente associados às 

infra-estruturas viárias e ferroviárias. São aquilo que sobrou das intervenções 

agressivas e pouco atentas à envolvente, como vemos nos espaços intersticiais 

adjacentes à VCI, à Alameda  25 de Abril e à linha ferroviária. Mas ao assinalar 

também as praças e alamedas, vemos como mesmo os vazios programados 

podem ser espaços de ruptura. A alameda 25 de Abril gerou um vazio sem 

qualquer tipo de utilidade, completamente fora de escala comparativamente à 

Praça da Corujeira ou a praça em frente à Estação de Comboios. Curiosamente, 

a Feira da Vandoma, que recentemente se passou a realizar na Alameda 25 de 

Abril, não acontece na zona vazia e ajardinada, - o que até poderia conceder 

alguma função ao espaço - mas sim na estrada, obrigando ao corte do trânsito 

todas as semanas.

A análise torna ainda perceptível a diferença entre os “cheios” presentes 

nos dois lados da linha de comboio. No lado ocidental existe uma densidade 

muito forte, com um desenho capaz de gerar espaços com diferentes 

hierarquias. Isso não acontece do lado oriental, onde vemos uma dispersão da 

mancha construída, sem qualquer tipo de planeamento ou regra.

Importa estudar o vazio urbano segundo as suas diferentes escalas e 

dinâmicas, para, por um lado, perceber de que forma poderemos relacionar 

os diferentes espaços, e por outro, saber distinguir aqueles que continuam a 

fazer sentido como espaço vazio daqueles que, pelo contrário, deveriam ser 

preenchidos com construção.

Contudo, a análise do terreno de projecto sob o conceito de terrain 

vague pode tornar-se ambígua. Como vimos, este tipo de espaços significam 

a liberdade e o desafogamento da vida caótica da cidade, essenciais para 

o sujeito urbano que vê neles uma identificação e um refúgio. No entanto, 

com base na análise territorial feita, percebemos que estes fragmentos 

provocam a marginalização e degradação da zona, contribuindo para que esta 

AUSÊNCIA

114_Análise de cheios e vazios. 
Planta 1:10 000

Vazios Projectados
Vazios Não-projectados

Cheios

100 m
80

60
40

20
0

100
50

0
150

200
250



156 157

L U G A R A  C I R C U N S T Â N C I A

ROTUNDA DO FREIXO

RUA DO FREIXO

ESTRADA DA CIRCUNVALAÇÃO

A43: RADIAL DE GONDOMAR

RUA PINTO BESSA

VCI

NÓ DA BONJÓIA

VIADUTO 25 DE ABRIL

RUA SÃO ROQUE DA LAMEIRA

freguesia se caracterize como uma periferia, segregada do resto da cidade, o 

que impossibilita a sua evolução e crescimento económico, social, cultural. 

Ainda assim, o estudo dos terrain vagues mostra-nos que pode ser um erro 

simplesmente homogeneizar a cidade, envolver a área de intervenção no 

restante desenho da cidade, tratando-a por igual, ignorando que a ferida 

urbana com que nos deparamos é já uma cicatriz, um sector com memória e 

identidade, ainda que marginalizada. A estratégia urbana a aplicar não pode 

ser a mesma usada noutros pontos desta ou de outras cidade, ainda que possa 

ser baseada nas mesmas iniciativas .

Nesta perspectiva, a abordagem projectual deve estar relacionada com 

a análise de fluxos e das forças presentes neste “terreno vago”, partindo de 

observações relativas à natureza do lugar e às apropriações espontâneas 

já existentes, mas mantendo o carácter de mobilidade, impermanência e, 

sobretudo, de alternativa ao espaço da cidade, de modo a constituir-se como 

um pólo gerador - quem sabe até contagiante para a própria cidade - de 

diversidade de formas e de vidas urbanas.

A intenção, por mais contraditória que possa parecer, é propor um 

projecto que cumpra o importante papel urbano de um terrain vague, mas que 

não possa ser considerado como um, por ser construído, desenhado e planeado 

com um propósito específico.

Como tal, foi necessário um diagnóstico profundo relativamente aos 

movimentos que se geram em Campanhã. Começou-se pelo estudo do sistema 

viário. É necessário perceber que estamos perante uma das zonas de maior 

e mais importantes fluxos de circulação rodoviária. Apesar de vermos com 

desagrado os resultados da construção das grandes infra-estruturas que 

tornam isso possível, não podemos ignorá-las. De facto esse seria um grande 

erro. Analisar as circulações deste terreno é fundamental para percebermos, 

por um lado, de que forma podemos melhorar o tráfego daquele que é um dos 

pontos principais de acesso à cidade, mas também repensar na estratégia de 

trânsito local, precária e comprometida actualmente face à atenção dada às 

vias de circulação rápida.

De seguida, analisámos as forças e fluxos pedonais que acontecem de 

forma sistemática apesar da falta de locais convenientes para o efeito. Só deste 

modo será possível projectar um sistema de percursos pedonais e cicláveis que 

façam sentido no local, que solucionem as necessidades existentes, e assim 

devolver a urbanidade a esta zona.

Falamos da ausência daquele que é talvez o elemento basilar da 

MOVIMENTO

115_Análise de movimentos. 
Planta 1:10 000
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constituição de uma cidade: a rua. Como vimos anteriormente, Campanhã 

passou de um território pré-industrial para um território pós-industrial. O 

nosso papel, hoje, é construir a etapa que foi ignorada - a cidade que deveria 

ter sido pensada durante o próprio processo de industrialização. Para isso, 

seguiu-se a análise dos obstáculos que geram a fractura e a descontinuidade 

urbana: as barreiras físicas, visuais e topográficas.

Uma vez que o programa a desenvolver neste terreno é precisamente um 

programa relacionado com a intermobilidade, torna-se essencial que este seja 

um diagnóstico cuidado, que resulte numa promoção dos diferentes meios de 

circulação de forma a que todos funcionem uns com uns outros e uns pelos 

outros.

A análise do terreno relativamente aos seus usos, - lugares históricos, 

espaços culturais, indústria e serviços públicos (como escolas, estações de 

transporte e serviços administrativos) - serviu como base de uma proposta que 

pretende devolver a identidade a esta zona esquecida da cidade. 

A marcação das indústrias e das quintas, enquanto lugares históricos, 

prova que o terreno continua a ser marcado por estas duas realidade. O sector 

industrial ainda faz parte da caracterização da região e, portanto, deve ser 

assumido e integrado na requalificação urbana. O carácter rural preservado, 

por exemplo, no Parque de São Roque ou na Quinta da Bonjóia deve ser 

igualmente interligado com outros serviços. Deve ser ainda considerado 

o potencial de outras zonas verdes e antigas Quintas que actualmente se 

encontram devolutas, e tentar relacioná-las entre si. Destacamos ainda a 

escassez de espaços ligados à cultura, o que certamente contribui para a falta 

de identidade local.

Assim, o lugar onde acontecerá a nova intervenção é uma mancha 

expectante e a imagem da degradação urbana e abandono social da zona 

oriental da cidade. O terreno esvai-se numa dispersão morfológica e 

topográfica, sem funções nem relações clarificadas, tornando-se num local 

imperceptível, no qual os diversos elementos urbanos, paisagísticos e infra-

estruturais se fragmentam de modo desordenado e sem relação lógica ou 

visível. 

O diagnóstico realizado torna mas fácil perceber a forma como poderemos 

intervir num lugar como este, devolvendo Campanhã à cidade, e a cidade a 

Campanhã.

IDENTIDADE

Espaços Históricos
Serviços
Indústria
Cultura
Rio Tinto

116_Análise da Identidade. 
Planta 1:10 000
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2.3 

P R O G R A M A

O concurso para a elaboração do Terminal Intermodal de Campanhã 

(TIC), promovido pela Câmara Municipal do Porto, a 2 de Agosto de 2016, 

consistia na concepção de um projecto que estava suspenso há mais de uma 

década, desde a elaboração do Masterplan da Gare Intermodal de Campanhã196 

(Fig. 122), e propunha-se assim a sua conclusão. 

O objectivo seria complementar os serviços já existentes - comboios 

e metro - com um terminal rodoviário e parque de estacionamento, numa 

solução de conjunto que integrasse todos os meios de transporte e facilitasse 

a rápida transição entre eles. A intenção seria favorecer a intermobilidade 

com a construção de uma plataforma que representasse um dos principais 

nós da rede de transporte público, enquanto “interface estratégico de um 

anel de contorno da cidade do Porto, mas também o único potencial interface 

de 1º nível da região Norte, apenas equiparável ao Aeroporto Francisco Sá 

Carneiro”197.

O projecto deveria ainda contemplar a requalificação da Quinta de Vila 

Meã como edifício de apoio ao próprio TIC e aos serviços de acção social da 

Junta de Freguesia de Campanhã.

196 Iniciado em 2003 este projecto deu lugar a algumas transformações na Estação de Campanhã como o arranjo 
dos cais de embarque e desembarque, da passagem inferior que lhes permite acesso, as escadas rolantes e elevadores, 
o espaço público defronte, incluindo a praça de táxis; assim como a integração com a interface do Metro do Porto e 
até a construção de uma residência de estudantes na Rua do Monte da Estação.
197 Peças do procedimento do concurso, programa preliminar, p. 5, disponível em «http://www.gopcmp-em.pt/
assets/misc/img/terminal_intermodal_campanha/pe%C3%A7as_procedimento/Programa%20Preliminar.pdf», 
consultado a 18 de Setembro de 2017

117_Vista aérea da estação de 
Campanhã, 1960
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Em simultâneo previa-se um projecto de integração urbana da envolvente 

próxima, incluindo tratamento de arruamentos, passeios e arranjos 

paisagísticos, que garantissem uma inserção adequada do equipamento no 

local, bem como a requalificação das circulações pedonais, rodoviárias e 

cicláveis.

Uma vez que o Plano Director Municipal se encontrava em fase de revisão, 

pedia-se uma análise de enquadramento urbanístico, que contextualizasse o 

equipamento numa área da cidade mais alargada, considerando hipóteses de 

evolução futura da zona, tendo em conta o previsível impacto do equipamento 

na estrutura urbana envolvente.

O projecto do TIC constitui uma acção estruturante para um território 

urbano alargado, designadamente para todo o vale de Campanhã, que se 

pretende mitigar o efeito barreira que tem vindo a isolar parte do território 

oriental da cidade há décadas.

 “O projecto será o principal catalisador para a estruturação desta 

área, permitindo a requalificação dos tecidos urbanos adjacentes, a 

melhoria global das condições de acessibilidade e mobilidade da população, 

e o reforço da integração dos diversos núcleos urbanos adjacentes. 

Pretende-se que seja um factor de promoção das mobilidades suaves e 

do transporte público, minimizando o impacto do automóvel no espaço 

urbano, e potenciando a melhoria da qualidade ambiental.”198

O Terminal Intermodal de Campanhã é a proposta de um complemento 

à oferta de transportes já existentes no local, de forma a que o seu conjunto 

formasse a Interface de Campanhã . Para além da estação ferroviária, - 

incluindo o terminal Douro e Minho - e a estação de metro, existiam já 

paragens de autocarros ligeiros, praça de táxis, estacionamento automóvel 

subterrâneo, duas passagens pedonais inferiores199, um edifício de escritórios e 

uma residência universitária.

A principal componente deste novo projecto destinar-se-ia ao Terminal 

Rodoviário, para serviços urbanos, interurbanos e nacionais. Teria também 

a particularidade de garantir uma franca articulação com as estruturas já 

existentes no local, nomeadamente a passagem pedonal inferior de acesso 

ao comboio e metro, assim como com as outras infra-estruturas a construir, 

198 Peças do procedimento, programa preliminar, pág. 11-12 http://www.gopcmp-em.pt/assets/misc/img/
terminal_intermodal_campanha/pe%C3%A7as_procedimento/Programa%20Preliminar.pdf
199 Uma das passagens pedonais, a norte, encontrava-se inacabada  e estava prevista a sua conclusão em fase de 
obra, permitindo a ligação entre o TIC e o edificado existente.

118_ Terreno de Intervenção, 
2017

119_ Masterplan da Gare 
Intermodal de Campanhã.Só o 
plano para o lado ocidental da 
linha é que foi construído.
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nomeadamente o Parque de Estacionamento Automóvel a Nascente.

Entre os requisitos necessários para a elaboração do projecto, destacam-

se, ao nível da mobilidade rodoviária, o reperfilamento dos arruamentos 

tendo em vista o aumento do volume do tráfego, criando condições para 

uma correcta interligação com o Nó da Bonjóia e com a Rua do Freixo; um 

estudo detalhado das circulações internas no Terminal Rodoviário; a criação 

de boas condições de acesso ao parque de estacionamento automóvel, e a 

compatibilização da solução viária com a manutenção de acessos de veículos 

pesados de mercadorias à fábrica da Ceres. 

Em relação aos requisitos ao nível da mobilidade pedonal e ciclável, 

pedia-se sobretudo a criação de percursos adequados aos principais fluxos, 

nomeadamente de e para a passagem pedonal inferior norte; a criação de 

boas condições de acessibilidade em todos os trajectos pedonais; a garantia de 

uma boa articulação entre os novos percursos e os arruamentos da envolvente 

próxima e definição de percursos afectos às bicicletas dentro do perímetro de 

intervenção e em interligação com a futura ecopista Oriental200 (Fig. 123)

O apuramento das necessidades do TIC contou com três factores distintos, 

mas complementares: a capacidade logística para o modo de transporte a que 

se destina, tendo em conta o número de veículos e tempo de permanência 

no espaço; a atenção a passageiros e visitantes, garantindo as condições de 

segurança, conforto, funcionalidade e informação para os passageiros que 

acedem e usufruem do espaço; e a garantia de boas condições de trabalho aos 

trabalhadores afectos ao Terminal, nomeadamente os motoristas. Transversais 

a estes três factores, são também consideradas as necessidades de integração a 

nível funcional e infra-estrutural com os outros modos a operar na Interface de 

Campanhã.

De uma forma sintética, pretendia-se que o Terminal adoptasse um 

sistema de funcionamento em que os autocarros entrassem numa zona de 

espera, e só avançassem para a zona de embarque de passageiros após ser dada 

autorização para esse efeito, para que houvesse uma racionalização do espaço 

disponível tanto para motoristas como para passageiros. Desta forma reduzia-

se o número de cais de embarque e respectivos acessos, e o espaço libertado 

poderia ser empregue nas áreas de suporte ao tempo de espera dos passageiros. 

Para os motoristas, a paragem dos autocarros numa zona de serviço, permite-

lhes prepararem-se para a viagem longe dos olhos dos passageiros.

200 A ecopista Oriental está prevista no PDM como um percurso que se iniciaria no bairro do Lagarteiro/ Parque 
urbano oriental e seguiria pela Quinta da Bonjóia, Quinta do Mitra, rua Pinheiro de Campanhã, espaço canal 
existente da antiga linha ferroviária de ligação à Alfândega do Porto e marginal do rio Douro, promovendo a rede de 
mobilidade suave da cidade. 

120_Parque Oriental da Cidade, 
Porto, 2017.
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ZONA DE PARAGEM 
P A R A  T R I N T A 
A U T O C A R R O S 
SEM PASSAGEIROS

1560 M2
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AUTOMÁTICAS

A T M S
10 M2
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20 M2
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100 M2

W C
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E 
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15 M2

ARMAZÉM 
VOLUMES 
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15 M2
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DE 
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15 M2

APOIO 
AO 

CLIENTE
26 M2

SALA 
DE 
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20 M2

SALA 
DE 
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20 M2

SANITÁRIOS
E 
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65 M2
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DESCANSO 

DE 
MOTORISTAS

36 M2
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MOTORISTAS

20 M2

SALA 
DE 

SEGU-
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20 M2

SALA 
DE 
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20 M2
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ZÉM

15 M2
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TRANSFORMAÇÃO

60 M2

ECOCENTRO
20 M2

SALA DE 
BASTIDO-

RES

16 M2

QUADRO 
ELÉTRICO

16 M2

Assim, a zona de espera deveria ter a capacidade para albergar no mínimo 

30 autocarros, tendo em conta a facilidade de entrada e saída para a zona de 

embarque de passageiros, não obrigando a manobras complexas. Tratando-se 

de uma zona de serviço, deveria conter casas de banho e zona de descanso. 

Ainda fora da zona pública deveria ser projectada uma estação de serviço, 

para pequenas manutenções tais como limpezas de interiores e carroçaria, 

abastecimento de combustível e outros, com capacidade para um autocarro.

Para a zona de embarque de passageiros a indicação era a de que 

deveriam ser considerados quatro cais de embarque, com capacidade para 

a permanência de oito autocarros em simultâneo. Os lugares destinados aos 

embarques deveriam estar em zona coberta e organizados de modo a que não 

fosse necessária a realização de manobras para a saída dos veículos.

Deveriam ser considerados pontos de paragem destinados a autocarros 

ligeiros urbanos, denominados de Paragens de Toque, que estivessem 

próximas dos restantes pontos de paragem de autocarros de médio e longo 

curso, de modo a evitar tempos e distâncias de transbordo excessivas.

Sendo garantida e desejável a acessibilidade ao Terminal por modos ditos 

“suaves”, deveria ser assegurada uma pequena zona de parqueamento de 

bicicletas com capacidade para 100 veículos. Junto a esta zona, deveria ainda 

ser considerado um ponto de “Bike & Ride” de bicicletas de aluguer, onde seria 

criada uma estação de serviço com sistema de enchimento de pneus com ar 

comprimido, bancada de suporte à preparação ou fim de viagem, banco de 

espera e zona de cacifos para depósito de capacetes e outros haveres.

Considerando a falta de lugares de estacionamento de longa duração do 

lado nascente da Estação e tendo em conta o acréscimo de oferta de serviços 

proporcionado pelo futuro Terminal, seria necessário garantir uma solução de 

estacionamento com recurso a um parque com cerca de 250 lugares. Para além 

de ser necessário considerar algum estacionamento também nos arruamentos 

a tratar, seria de ter em conta uma zona de “Kiss & Ride”, ou seja uma zona de 

paragem de curta duração, para entrada e largada de passageiros, num local 

próximo aos acessos do Terminal e com capacidade mínima para a paragem 

simultânea de três carros.

O espaço destinado aos passageiros e visitantes deveria considerar, 

como centro do programa, zonas cobertas de embarque e desembarque com 

área suficiente para albergar uma quantidade elevada de utilizadores que se 

prevê que a estação venha a albergar. Para além disso, deveria contar com 

um conjunto de serviços de apoio ao passageiro, mas também com os espaços 121_Organigrama Programático
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que suportam todo o sistema técnico de prestação do serviço de transporte, 

nomeadamente zonas administrativas e áreas para trabalhadores. 

Observemos a figura 124, que nos mostra de forma mais clara a 

descriminação de todos os espaços exigidos e respectivas áreas, bem como a 

relação entre cada um deles.

Importa perceber que um terminal intermodal significa precisamente 

um local destinado à mudança de meio/modo de transporte. Mas este tipo 

de interfaces são também um ponto de partida e de chegada para muitos 

passageiros. Por esse motivo, exige-se uma plena integração com a zona da 

cidade onde se inserem, igualmente ao nível da infra-estrutura e da informação 

ao passageiro tanto no acolhimento para a preparação da viagem, como na 

entrega à cidade.

Considera-se que as interfaces constituem, por regra, elementos urbanos 

singulares e estruturantes para os territórios onde se inserem. No caso do 

TIC esta constatação reveste-se de particular importância, uma vez que a 

sua implantação acontece precisamente do lado nascente da linha, uma área 

da cidade com grandes carências na sua estrutura urbana, mas com grande 

potencial de transformação. 

Assim, o concurso público de concepção do TIC representou a 

oportunidade ideal para devolver, num único momento, a humanidade a 

este lugar. Aquilo que hoje é claramente uma traseira, - não só da estação, 

mas da cidade - uma zona indefinida e caracterizada pela soma de “restos” 

que sobraram dos sucessivos golpes urbanos, será mais uma frente digna da 

Estação e uma porta de entrada na cidade. Acresce ainda o facto de se esperar 

que este equipamento seja uma referência e um elemento catalisador do 

desenvolvimento urbano sustentável da zona de Campanhã.

122_Via de Cintura Interna, vista 
do Viaduto 25 de Abril, 2017.
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O terceiro e último momento desta dissertação 

apresenta a proposta desenvolvida pela equipa 

candidata ao Concurso de Concepção do Terminal 

Intermodal de Campanhã, como o resultado de 

um método e processo de trabalho. A intervenção 

no terreno é descrita à luz dos conceitos que 

estruturaram a componente teórica do trabalho. O 

projecto é, portanto, o fruto da reflexão dos capítulos 

anteriores: um argumento traduzido em desenho.
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123_O Muro. Travessa Pinheiro 
de Campanhã, 2017
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Este é o projecto de um muro, que nunca é indiferente à sua circunstância. 

Define limites mas promove a transgressão. Quer articular diferentes espaços. 

Tudo se amarra a ele, tudo se gera a partir dele, este muro está para a cidade 

como o edificado em geral. Não quer ser mais do que isso.

Acreditamos que o muro permite um espaçamento, uma vez que, da 

sua intersecção com a topografia, resulta um lugar que podemos usar. A sua 

essência evidencia-se na ocupação do que resulta da sua presença.

O limite que gera tem origem num propósito de separação, uma vez que 

surge para delimitar o espaço da linha férrea, o que do ponto de vista urbano é 

extremamente fracturante entre dois lados da mesma cidade.

De facto, muro enquanto obstáculo, relacionado com falta de planeamento 

e com descontinuidades é a expressão máxima do elemento gerador de espaços 

intersticiais da cidade, estudados anteriormente. O tema do muro é uma 

constante na análise urbana de Campanhã. Os espaços vazios e degradados 

presentes na área de intervenção são sempre associados à escassez de acessos, 

à dificuldade de atravessamento, à incoerência de escalas e ao contacto 

desproporcionado dos diferentes elementos que compõe o tecido urbano. 

Se considerarmos que realidade é transformação, percebemos que o tempo 

permitiu uma nova interpretação desse conceito, uma revisão de propósitos 

e uma inversão de resultados. Cabe à arquitectura, enquanto disciplina, a 

integração e transformação do espaço urbano.

Integrar o que tradicionalmente conhecemos como o “lado de trás” 

da Estação de Campanhã, conferindo-lhe uma nova frente a Nascente, é a 

intenção que propomos. Valorizar o limite existente é partir do real para o 

transformar, e é precisamente esse o campo que queremos abordar.

Trata-se então de desenhar o novo Terminal Intermodal de Campanhã 

partindo do que de si já existe. Integrar o que neste momento tem um papel 

separador, é o mote da proposta.

O confronto entre as diferentes variantes de projecto, tais como o 

programa, a orientação, a topografia, os arruamentos, assim como toda a 

realidade envolvente, determina uma forma gerada pelo novo limite desenhado 

pelo muro. Uma linha que pelo seu desenho quer propor um edifício, sem 

nunca perder continuidade, pois é precisamente essa característica que 

promove a inversão necessária entre o que foi e aquilo que é.

Mas se tentarmos perceber o espaçamento deste muro, rapidamente se 

depreendem diferentes níveis de experiência. O que podemos determinar como 

entrada, acontece no momento de maior tensão da sua forma. É o ponto de 

AUSÊNCIA

124_Esquiço do Projecto
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encontro entre todos os caminhos articulados nesta interface. O momento em 

que entramos no muro é onde surge o lugar para o programa se desenvolver, o 

que pressupõe um certo movimento ou sucessão de acontecimentos.

Esta ideia de atravessamento interessa-nos principalmente para 

demonstrar a sua capacidade de transgressão, mas ao mesmo tempo o sentido 

de adentramento, isto é, podemos usar o muro como dimensão, como lugar, 

como espaço. Só aí é que se realiza em plenitude a transformação.

Sabermos ver no muro o seu espaço em potência, é saber olhar o espaço 

sem fetiche, sem preconceito, e é precisamente o que a zona de intervenção 

parece necessitar no decorrer dos tempos. Campanhã pode tirar partido da sua 

maior fractura urbana. E do nosso ponto de vista, a resposta já lá está.

A solução começa, por isso, por consolidar um sistema viário que, segundo 

uma lógica de hierarquia de escalas e funções, seja capaz de devolver a 

urbanidade aos diferentes espaços, precisamente através da sua articulação. 

Este é sobretudo um projecto de e para a mobilidade, e acreditamos que é 

precisamente através do movimento que Campanhã deverá ser requalificada. 

É necessário devolver às pessoas espaços confortáveis e adequados aos 

diferentes meios de transporte mas também é preciso regular cuidadosamente 

o contacto com as diferentes escalas e velocidades de rodagem, uma vez que 

nos encontramos numa área de entrada e saída da cidade.

Uma vez que o projecto foi desenvolvido no contexto de um concurso 

de ideias, com as suas condicionantes orçamentais, a intenção foi manter a 

maioria dos eixos existentes, por questões de logística e custos de obra, mas 

reperfilá-los, atribuindo-lhes o porte necessário em cada caso.

O perfil do acesso ao nó da Bonjóia foi ajustado e o percurso pedonal da 

rua que o sucede foi completamente retirado. Por se ligar a uma via rápida, 

este assume-se como um percurso exclusivamente automóvel e de trânsito 

significativamente rápido. O porte das ruas vai diminuindo gradualmente a 

partir deste acesso para que a velocidade de entrada na cidade seja controlada 

e faseada, também com recurso a semáforos e sinais de trânsito adequados. A 

ligação pedonal à actual Quinta do Mitra e à zona Norte do terreno, é integrada 

no novo edifício proposto e transforma-se num percurso público exclusivo a 

peões, relacionado com novas zonas verdes que servem o percurso e criam 

uma barreira visual e sonora, afastando-se da actual confusão automóvel.

A rua da Bonjóia é reperfilada para que tenha a escala adequada à sua 

importância neste sector da cidade. Este é o principal eixo que faz a ligação 

MOVIMENTO

125_Vistas do Projecto. 
Perspectiva exterior da entrada 
do edifício.
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Nascente-Poente, passando por baixo da VCI e unindo a freguesia à estação 

de comboio e ao resto da cidade. É, portanto, uma rua de acessos essenciais e 

com um fluxo intenso de automóveis, peões e transportes colectivos urbanos. 

Uma vez que o seu redesenho total não é possível, devido ao espaço reduzido 

e limitado pelas construções existentes, o foco foi dado ao momento de maior 

conflito: o troço entre o ramal de acesso ao nó da Bonjóia e a rua Pinheiro 

de Campanhã. Aqui, uma passagem que era estreita, irregular e feita entre 

muros demasiado altos, ganha um traçado mais regular, mais amplo, capaz de 

suportar o cruzamento de diferentes velocidades e meios de transporte. 

Para além disso, são lhe associadas infra-estruturas urbanas necessárias, 

como paragens de autocarro e lugares de estacionamento nos locais de maior 

desafogo. A rua Pinheiro de Campanhã, actualmente, é constituída por duas 

faixas de rodagem e duas de estacionamento, uma de cada lado, e um passeio 

pedonal bastante irregular, estreito e incapaz de satisfazer acessibilidades e os 

fluxos que tem e se espera que tenha esta zona. Assim sendo, redesenhou-se 

o arruamento, afastando-o, quando possível, do limite da linha de comboio e 

os passeios foram aumentados para uma escala mais satisfatória, reduzindo o 

porte da faixa automóvel. Eliminou-se o estacionamento no sentido Sul-Norte, 

mantendo o do sentido Norte-Sul apenas no momento de afastamento da rua 

face à linha de comboio. Desta forma assegurou-se um perfil confortável para 

os peões mas também para a circulação automóvel exigida, até pela presença 

de equipamentos como a Escola Profissional do Centro Juvenil de Campanhã e 

a Fábrica de Moagem Ceres.

A ligeira deslocação da rua, permite desenhar um espaço verde de acesso à 

passagem pedonal inferior Sul da estação de comboios de Campanhã, com zona 

de estacionamento e drop-offs, e por outro lado um parque de estacionamento 

que “esconde” os carros através de uma ligeira diferença de cotas, dando 

destaque às zonas verdes e espaço público criado.

Esta passagem subterrânea é, actualmente, a única que liga pedonalmente 

o lado Nascente ao lado Poente da estação. Porém, como se prevê a activação 

do túnel Norte, existente mas inacabado, prevê-se que o túnel Sul se torne 

mais secundário. Isto porque a passagem subterrânea Norte cumpre a mesma 

função, talvez melhor, uma vez que liga directamente também à estação de 

metro de Campanhã e aos cais das linhas de comboio do Minho e Braga, e se 

encontra melhor relacionado com a proposta do novo edifício do Terminal 

Rodoviário.

Propõe-se ainda a criação de uma ciclovia que, tal como prevê o Plano 

126_Vista do Projecto. 
Perspectiva do interior de um 
autocarro, à chegada aos cais de 
desembarque.
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Director Municipal, passe pela antiga linha de comboio que unia a estação de 

Campanhã à Alfândega do Porto. Esta ciclovia passa por cima da rua do Freixo 

e segue em direcção a Norte, em regime de via partilhada, pela rua Pinheiro 

de Campanhã, de seguida por uma nova via criada onde hoje é apenas uma 

passagem pedonal de acesso a habitações, a Nascente do campo Ruy Navega, e 

segue em direcção a Nascente pela rua da Bonjóia.

Este novo arruamento prevê a partilha de circulação de peões, bicicletas e 

de automóveis que circulam no sentido Sul-Norte facilitando o escoamento da 

Rua Pinheiro de Campanhã, que actualmente não tem saída.

Estas duas ruas, em conjunto com a Rua da Bonjóia, e tendo em conta a 

prevista deslocalização do campo Ruy Navega, formam um quarteirão que se 

propõe que seja tratado como espaço público: uma praça com dois momentos 

distintos. O primeiro, a Nascente, tratado como uma massa arbórea bastante 

densa e o segundo, a Poente, com um carácter de maior permanência e 

que se relaciona directamente com o novo edificado proposto e com a 

Escola Profissional do Centro Juvenil de Campanhã. Pretende-se que estes 

equipamentos confiram sentido a todo este espaço público ao mesmo tempo 

que usufruem dele.

De facto, o tratamento paisagístico, é um dos pontos de união da proposta 

geral de intervenção, inclusivamente pensando no posterior desenvolvimento 

da freguesia, cuja estratégia deverá ser a de criar zonas verdes de qualidade 

que se relacionem entre si unificando esta zona tão desfragmentada.

Sabemos que Campanhã é, actualmente, um lugar de passagem por 

excelência, mas é precisamente através das infra-estruturas modais, por mais 

paradoxal que possa parecer, que poderemos começar a vê-la também como 

um espaço de permanência.

Circulação Pedonal

Circulação Rodoviária

Circulação Automóvel

Circulação de Bicicletas

127_Esquema de Circulações
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Quando pensamos numa intervenção arquitectónica rapidamente 

imaginamos uma transformação. No entanto, esse ímpeto de mudança não 

tem que ser uma ruptura com o que existe. Acreditamos que o arquitecto, 

quando é solicitado a intervir no espaço público, não deve sobrepor a vontade 

criadora aos verdadeiros valores que observa. Não se trata aqui de uma postura 

conservadora face à transformação. Pelo contrário, trata-se de garantir que o 

sentido de transformação não se traduz numa imediata anulação do existente, 

sem que se interpretem os valores de determinado lugar. 

Perante isto, torna-se evidente que faz parte da disciplina da arquitectura, 

a necessidade de criar as possibilidades para o hábito. O sentido da 

transformação deve obedecer a essa necessidade dos indivíduos e não a um 

virtuosismo de autor. 

Assim, a recuperação da “identidade perdida” de Campanhã não se 

encerra na requalificação de uma área limitada, muito menos na implantação 

de um novo edifício. Se a identidade pressupõe a construção de memórias, o 

que a nossa proposta sugere é o recomeço de um processo que acontecerá ao 

longo dos próximos anos. 

Mas a integração da zona oriental do Porto na caracterização da cidade 

como um todo, deverá, sem dúvida, nascer a partir daquilo que de si já existe. 

Sabemos que a identificação dos lugares é acima de tudo um fenómeno social, 

muito mais ligado à construção de usos e relações interpessoais, do que a 

construções físicas. Assim, o papel do arquitecto não é desenhar a identidade, 

mas saber criar as condições para que ela aconteça. Acreditamos, por isso, que 

Campanhã é mais do que uma estação de comboios, ou nós de acesso a vias 

rápidas, como sugere o entendimento geral e desinformado. É necessário saber 

tirar partido do núcleo intermodal que já existe, redireccionando-o para a 

escala da cidade, de maneira a promover a permanência, mais do que a simples 

passagem, como acontece actualmente. Estaremos assim a proporcionar o 

desenvolvimento de Campanhã a partir dos transportes: a partir daquilo que 

ela é. E, na nossa opinião, o direito à cidade passa sobretudo por garantir boas 

condições de mobilidade e acessos para que, a partir daí tudo possa nascer: a 

habitação, o trabalho, o lazer, e por fim, a identidade. 

Contudo, como vimos anteriormente, até ao processo de industrialização 

esta foi uma zona predominantemente rural e, de facto, continua a ser o solo 

mais fértil da cidade201. A mancha verde está tão presente no território que é, 

201 Como exemplo, foi recentemente inaugurada a maior horta municipal do Porto, a Horta da Oliveira, com 4200 
m2, in «http://www.gopcmp-em.pt/noticias-gop/campanha-tem-a-maior-horta-municipal-do-porto», acedido a 22 
de Setembro de 2017.

IDENTIDADE

128_Vista do Projecto. 
Perspectiva da entrada do 
edifício
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sem dúvida, um elemento de caracterização da imagem de Campanhã. Mas 

acreditamos que actualmente as infra-estruturas viárias são elementos de tal 

forma segregadores, que impossibilitam o bom uso dos espaços verdes que 

existem, tornando-os até bastante marginalizados, como é o caso do Parque 

Oriental da Cidade. Por um lado isto acontece devido à distância relativamente 

ao centro da cidade. Sendo esta uma freguesia periférica - o Parque Oriental 

está localizado já fora dos limites da estrada da Circunvalação - o fluxo de 

utilizadores é obviamente menor. 

Porém, temos a consciência que essa não é a única justificação para o 

visível abandono, até porque o Parque Ocidental da Cidade é igualmente 

distante do centro e nem por isso deixa de ser um fenómeno de grande sucesso. 

E não nos parece, tão pouco, que o desenho do Parque seja o motivo, uma vez 

que acreditamos que este esteja bem resolvido do ponto de vista urbano e 

paisagístico202. De facto, não podemos negar que a circunstância da freguesia 

não reúne as condições necessárias para atrair a dinâmica social que este tipo 

de espaços verdes pressupõe. Mas, recentemente, têm-se observado esforços203 

para unir as diferentes áreas arborizadas, com o sentido de transformar 

Campanhã no “grande pulmão” da cidade. 

A nossa perspectiva é que, para que isso aconteça com sucesso, e dado o 

actual mau uso dos parques e quintas existentes, não basta criar áreas verdes 

isoladas, ainda que sejam espaços de qualidade. A estratégia tem de ser 

planeada em conjunto com um forte esquema de acessos (cicláveis, pedonais, 

viários, metropolitanos), e com a construção de equipamentos pontuais que, 

por um lado, ordenem o desenho urbano, e por outro, promovam actividade e 

a vida destes espaços.

202 Com efeito, o autor do Parque Oriental da Cidade, Arq.º Sidónio Pardal, é o mesmo do projecto do Parque 
Ocidental, o que não justifica o contraste entre um e outro.
203 O PDM prevê a ligação do terreno destinado ao Terminal Intermodal à Quinta da Bonjóia, e a ligação desta 
ao parque Oriental da Cidade, transformando esta zona numa densa mancha verde, servida com ciclovias. De facto, 
o projecto vencedor do concurso propõe a construção de um enorme parque, sendo que o programa se desenvolve 
sobretudo ao nível subterrâneo, o que reforça a estratégia do PDM.

129_Vista do Projecto. 
Perspectiva do Interior.
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É nessa lógica que surge a implantação do novo edifício do Terminal 

Intermodal de Campanhã. O volume nasce da estratégia viária e da criação de 

novos espaços públicos, arborizados ou não, como o elemento que os organiza 

e dinamiza. Assim, coloca-se estrategicamente virando costas ao nó da Bonjóia 

e à rua de acesso a este, trazendo todo o programa rodoviário e automóvel para 

esta zona, que oferece melhores acessos, mas que se pretende longe do público. 

Deste modo, o edifício vira a sua frente para a rua da Bonjóia, redesenhada, 

ampla e com um porte capaz de suportar o programa exigido. O volume cria 

relações urbanas francas com a envolvente próxima e com os edifícios de 

excepção, como é o caso do Centro Juvenil, e ajuda a definir o espaço público, 

criando diferentes momentos de estar. 

A distribuição programática do edifício foi feita de maneira a ser o mais 

clara possível para o utilizador, sendo organizada em três pisos.  

A entrada principal do edifício acontece no piso térreo (cota +60) junto à 

saída/entrada da passagem pedonal inferior Norte, tendo em conta o objectivo 

de unir este pólo aos restantes edifícios da Interface de Campanhã.

Entra-se no edifício por uma praça coberta, que funciona como ponto 

de distribuição dos diferentes eixos e funções do Terminal, e a maior parte 

da área pública desenvolve-se toda neste piso, que é o ponto de encontro 

por excelência: serviços como bilheteira, sala de espera, e cafetaria estão 

todos interligados, dispostos de forma a que o contacto visual com os cais de 

embarque e desembarque seja sempre possível. 

Do lado oposto, no extremo Sul, surge a loja que, devido ao programa 

mais abrangente, se pretende que tenha também contacto directo com a rua. 

Junto ao túnel encontra-se o bike center e o estacionamento de bicicletas, para 

facilitar e promover ao máximo a transição de meios de transporte.

O acesso aos cais de embarque e desembarque, ainda no mesmo piso, 

pode ser feito a partir do interior do edifício, ou directamente a partir da praça 

coberta. Esta transição é desenhada com a marcação de uma viga que assinala 

a diferença de pé direito dos dois espaços. A área de embarque e desembarque 

é exterior mas coberta, de pé direito duplo de forma a ser capaz de abrigar 

a altura máxima dos autocarros. É uma zona com oito cais, que se pretende 

ampla, com espaços de passagem e de espera.

Os autocarros acedem a partir da via procedente do nó da Bonjóia e 

circulam no terminal sempre em zonas exteriores descobertas, excepto na 

zona de embarque e desembarque de passageiros, parcialmente coberta. O 

circuito respeita o esquema funcional pretendido, existindo assim uma zona de 
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paragem dos autocarros, sombreada por árvores, longe do público, onde estes 

aguardam até seguirem para os cais. A saída é feita do lado oposto do recinto, a 

sul, junto ao edifício, para impedir constrangimentos na circulação. O volume 

Norte do edifício tem um programa sobretudo técnico e é onde se encontra 

a estação de serviço dos autocarros, com oficina, zona de estar de motoristas 

e balneários. É também nesta zona que se situam os pontos de paragem de 

veículos da REFER204, o respectivo drop-off, e armazém, já no piso superior. 

O antigo acesso da REFER é deslocalizado, passa a ser feito no mesmo ponto 

que os autocarros, e a ligação à linha de comboio é feita através de um monta-

cargas.

O piso superior (cota +63), é destinado à área administrativa, organizada 

num mezzanine que se debruça sobre o piso térreo. É aqui que se encontram 

os gabinetes, salas de gestão, de reunião e espaço de secretariado.

O volume mantém a altura do muro de contenção da linha férrea (cota 

+67), num gesto que permite ser imperceptível para quem está do lado 

ocidental da linha, com a intenção de não acrescentar ainda mais ruído visual 

do que aquele que já existe. Mas, devido ao acentuado declive topográfico do 

terreno onde está implantado, no lado oriental o edifício ganha uma escala 

adequada a este tipo de equipamento. Assim, a sua presença faz-se sentir, não 

só do ponto de vista simbólico mas sobretudo como elemento que organiza 

uma nova hierarquia de espaços, requalificando toda a área envolvente. 

204 O programa exigia que se mantivesse o acesso para os veículos da Rede Ferroviária Nacional (REFER), que 
existe actualmente.  Ainda que o acesso pudesse ser deslocado, teria de ser garantida a ligação à linha férrea (cota 67)

3

3

2
2

1

4

5

6

7

8

LEGENDA_1. Sala de Reunião do Staff _2. Instalação Sanitária _3. Gabinete _4. Secretariado _5. Sala de Gestão da Manutenção _6. Sala de Gestão da Operação _7. Sala de Reunião dos Motoristas_8. Armazém REFER _9. Átrio 



193

A  P R O P O S T A

9

10

11
12

13

14

14

15

16

18
17

19

Zonas de Serviço

Zonas  Públicas

AXONOMETRIAS DO 
PROJECTO

PLANTA PISO -1 (COTA +56,7). 
ESCALA 1:500

100 m
80

60
40

20
0

100
50

0
150

200
250

LEGENDA_10. Área Técnica _11. Sala do Quadro Eléctrico _12. Armazém _13. Bastidores _14. Balneário Staff _15. 
Armazém de Equipamentos e Produtos de Limpeza _16. Átrio de Serviço_17. Posto de Transformação _18. Sala dos 
Operacionais de Limpeza _19. Sala dos Operacionais e SegurançaPLANTA PISO 1 (COTA +63). ESCALA 1:500

100 m
80

60
40

20
0

100
50

0
150

200
250

O piso inferior do edifício, (cota +56.70), é reservado sobretudo ao 

estacionamento. Esta zona tem a vantagem de usufruir de um grande 

pátio ajardinado, que, por um lado, ventila um espaço convencionalmente 

enclausurado, e por outro ajuda a desenhar o circuito dos autocarros no piso 

superior, criando uma barreira visual e uma cortina verde que separa o público 

do estacionamento de autocarros. 

O acesso ao parqueamento automóvel é feito pelo ramal procedente do nó 

da Bonjóia, na intenção de desobstruir a frente do edifício do fluxo automóvel. 

A partir do estacionamento, o público acede verticalmente ao interior do 

edifício, ou directamente à zona de embarque e desembarque de passageiros. 

No piso -1 existem ainda algumas áreas destinadas aos serviços, bem como 

algumas áreas técnicas, como por exemplo, a zona de cargas e descargas que 

serve a cafetaria e o restante edifício principal.
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QUINTA DO MITRAPretende-se que o edifício seja um espaço dedicado às trocas intermodais 

mas que não seja encerrado nessa condição, como acontece nos aeroportos 

da cidade genérica, descritos por Rem Koolhaas como espaços que, “ao 

tornarem-se cada vez maiores, equipados com mais serviços não associados 

às viagens, estão em vias de substituir a cidade.”205 Pelo contrário, o Terminal 

Intermodal de Campanhã tenciona impulsionar a vida citadina, contribuindo 

para a dinamização dos espaços adjacentes à implantação, ao mesmo tempo 

que se serve daquilo que se encontra na sua envolvente.

Como tal, para além de cumprir a função que o programa exige, o Terminal 

Rodoviário é também uma interface aberta à cidade, de uso livre, gerador de 

novos acessos e espaços. É criado um percurso que nasce da praça coberta, 

em rampa, sobe até um mezzanine que se encontra sobre a zona dos cais de 

embarque de autocarros e segue por um percurso exterior, relacionado com 

novos espaços públicos ajardinados, até à nova e reabilitada Quinta do Mitra.

A reabilitação da Quinta do Mitra passa sobretudo pela atribuição de um 

programa que atraia utilizadores, que dê sentido ao espaço público criado e 

que revitalize este edifício, negligenciado ao longo do tempos e asfixiado 

pelas pesadas infra-estruturas envolventes. A Quinta divide-se em dois pisos, 

o primeiro com um carácter muito mais público, com uma galeria aberta a 

exposições, sala de leitura, cafetaria e um espaço polivalente que é também a 

entrada. No piso superior propõe-se um espaço essencialmente de trabalho: 

com mesas individuais, boxes para reuniões, um espaço aberto de co-working 

e auditório. Prevê-se ainda uma cafetaria que se abre para a restante proposta. 

Para além da entrada criada pelo novo percurso, mantém-se também a entrada 

actual da Quinta, de maneira a promover a continuidade da circulação na 

zona. Onde é hoje um espaço “morto” debaixo da VCI, prevê-se uma zona de 

estacionamento.

205 KOOLHAAS, Rem, Três Textos Sobre a Cidade, Op. cit., p. 40.PERFIS DA PROPOSTA. ESCALA 1:500
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Este foi o desenvolvimento de um exercício de arquitectura que procurou 

aliar a investigação teórica à experiência da prática projectual. 

O contexto do concurso permitiu que a abordagem ao projecto fosse 

feita de uma forma complexa, nunca antes explorada ao longo do percurso 

de formação. Por um lado, pelos contornos de um enunciado que pressupôs 

realmente a sua construção: a necessidade de responder a um lugar e a um 

programa concretos, para um cliente específico, com um orçamento definido. 

Por outro lado, pelo facto de promover o contacto com outros profissionais 

e o trabalho em equipa, fundamental à disciplina. Mas o facto de adaptar o 

tema a um trabalho académico individual foi um desafio que não pôde ser 

tomado com leviandade.

Assim, a estratégia incidiu sobretudo na exploração dos conceitos 

suscitados pelo projecto e pelo lugar, mas que, no fundo, tinham sido 

fundamentais no processo projectual, ainda que não tivessem sido tão 

aprofundados. 

É certo que a reflexão adveio posteriormente à realização da proposta, 

como síntese da base conceptual e intencional do projecto. Contudo, o 

interesse por estes temas foram uma constante ao longo dos anos de formação 

académica e esta foi uma oportunidade para pensá-los a partir de uma 

proposta que estabelece a ligação com o mundo de trabalho, e que com certeza 

serão continuamente revisitados daqui em diante, naquele que se espera que 

seja um futuro de prática de arquitectura.

Pensar a arquitectura supõe algo maior do que a forma dela, o resultado 

final. Supõe até mais do que o processo que se enfrenta ou o modo como se 

cria. Não pondo de parte estas frentes, importantes para o pensamento do 

espaço, tentámos abordar aquilo que antecede o acto criativo, como o projecto 

nasce e se constrói, na perspectiva de adoptar uma postura crítica face ao 

exercício da arquitectura, perante este projecto e perante todos aqueles que 

daqui advêm.

Em suma, evitámos encarar a arquitectura como um objecto isolado, 

recorrendo ao estudo da sua relação com a cidade, num diálogo gerado por 

várias interpretações e argumentos. Deste modo foi possível lançar um novo 

entendimento sobre a cidade e sobre Campanhã, sendo que a intervenção 

apresentada é a síntese dessa reflexão.

Desta forma, a dissertação pôde cumprir o seu papel de ponte que une 

o percurso académico feito até aqui, e o mundo de trabalho para o qual nos 

estamos a preparar, que é, com certeza, o seu mais sincero propósito.

130_Vista do Projecto. 
Perspectiva do cais de embarque 
e desembarque.
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