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A presente dissertação aprofunda um conjunto de temas que se reconhecem como es-

senciais à realidade dos territórios periféricos e dos espaços pós-industriais, num apelo 

à construção duma posição cívica de consciencialização para a história recente da cida-

de do Porto e da salvaguarda da sua memória industrial. Este é o pretexto de desenvol-

vimento de uma estratégia para um eixo prioritário de regeneração urbana, que não só 

se remata no caso prático da antiga fábrica do Cobre, em Contumil, mas que reflecte e 

fornece pistas sobre a intervenção nos diversos espaços de articulação intermunicipal.

De carácter interrogativo e expectante, o terreno onde jaz a antiga Companhia Portu-

guesa do Cobre é o caso que nos mergulha no desafio de reabilitar uma faixa, adjacente 

aos caminhos ferroviários, de continuidade entre estruturas industriais, coincidentes 

com um território difuso e golpeado pelas grandes infra-estruturas.

A estratégia geral desenvolvida para o continuum, interpretado no tempo e no espaço, 

está apoiada na definição de pontos críticos de acção, identificados ao longo do eixo. 

Em conjugação com as noções conceptuais desenvolvidas, objectiva-se a operaciona-

lização do objecto de estudo, a várias escalas, e a implementação duma ideologia de 

valorização da memória colectiva enquanto valor identitário e transversal e impulso 

regenerador das dinâmicas urbanas. 

Decorrente da leitura do potencial conjunto de qualificação, a proposta para os terrenos 

da antiga Companhia Portuguesa do Cobre configura um laboratório experimental, 

que põe em prática os princípios aprofundados e evidencia um resultado demonstrati-

vo das aprendizagens e referências absorvidas, no campo patrimonial, programático e 

urbanístico.

Resumo
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This investigation focuses on urban key subjects regarding the city outskirts and post-in-

dustrial spaces, endorsing a civic position of consciousness about the recent history of 

the city of Porto and the preservation of industrial memory. This circumstance frames 

the strategy development of a priority axis of urban regeneration that leads to the prac-

tical case of an old copper factory in Contumil and provides important guidelines on 

handling inter-municipal articulation areas.

Studying this specific brownfield  - where the former Companhia Portuguesa do Cobre 

is placed - triggered the challenge of rehabilitating the priority axis, concurrent to the 

railroad tracks, as a strip of continuity between industrial structures, located in a dif-

fused territory struck by major infrastructures.

Interpreted in time and space, the continuum main strategy defines several critical 

points of action, identified along the axis. Combined with the conceptual notions de-

veloped, this thesis aims to operationalize the case study at various scales and to propel 

an ideology of valorization of the collective memory as an identity and a regenerative 

impulse of urban dynamics.

The intervention proposal for the former Companhia Portuguesa do Cobre site pursues 

its role as part of a potential qualification cluster and sets up an experimental laborato-

ry, which implements the discussed principles and shows a demonstrative result of the 

lessons and references absorbed in the patrimonial, programmatic and urbanistic fields.

Abstract
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Notas introdutórias

Objectivo e objecto

De que modo a salvaguarda da ruína industrial pode protagonizar e valorizar o processo de regeneração 

urbana de uma área deficitária? A presente dissertação reflecte sobre um conjunto de espaços industriais 

abandonados, definidores dum continuum de estruturas fabris, que atravessa a freguesia de Campanhã, desde 

a zona de Contumil (a Norte) até ao Freixo (a Sul). Assim, localizado na zona oriental do Porto, pretende-se 

avaliar este eixo que acompanha, em parte, uma charneira administrativa entre Porto e Gondomar (mais 

concretamente, separa as freguesias de Campanhã e Rio Tinto) e o modo como o mesmo se relaciona com 

a envolvente, no sentido de mitigar uma aparente ‘fronteira’ e desenvolver um programa de espaço público 

coerente que articule as pré-existências industriais com as necessidades actuais. A ‘memória’ é a força motriz 

para a regeneração urbana duma área que carece de um rumo com premissas qualificadoras de índole urba-

nística e pública.

Actualmente em estado de ruína, a antiga Companhia Portuguesa do Cobre (CPC), situada na freguesia 

de Campanhã, no Porto, trata-se de um grande equipamento industrial que, outrora lugar de uma intensa 

actividade fabril de produção de metais (alumínio, cobre e latão), marca a história, evolução e crescimento 

da cidade. Porém, o edifício enuncia diversas problemáticas: sujeito ao abandono, o seu posicionamento 

geográfico e a área de implantação que ocupa determinam a sua importância como um ponto cirúrgico de 

intervenção. A localização da fábrica na chamada ‘zona oriental’ da cidade - expressão que, normalmente, 

nos remete para um certo ‘preconceito’ relativo a uma área preterida no Porto - levanta questões que mere-

cem uma reflexão sobre os desafios que se colocam à intervenção neste ‘ponto de charneira’. Por estabelecer 

confrontos, a Noroeste, com um forte aparato ferroviário, a sudeste, com a Estrada da Circunvalação, e, a 

Nordeste, com um centro comercial, não só a identificação da envolvente que lhe é imediatamente adjacente 

dita a pertinência deste trabalho, incidente sobre a análise e operacionalização dum eixo industrial, eviden-

ciado pela permanência dum conjunto de antigas fábricas. Estas, mesmo ocupando áreas morfologicamente 

variáveis (já que se enquadram num eixo que se estende ao longo de, aproximadamente, 4 km), mantêm a 

mesma posição contígua aos caminhos-de-ferro e replicam problemas semelhantes àqueles que podem ser 

enunciados no caso da CPC. 

Através duma perspectiva mais abrangente, é clara a falta de investimento nesta área, bem como o desfasa-

mento entre a fábrica e o restante edificado, dado o predomínio da construção habitacional na sua envolvente. 

Latente a esta faixa geográfica e subjacente ao desenvolvimento deste trabalho teórico-prático, surge, ainda, a 

abordagem à dicotomia entre os conceitos de periferia e centro. A reflexão sobre estas questões concretiza uma 

estratégia geral para o eixo industrial - definido enquanto continuum conceptual de acções em pontos críticos 

seleccionados - cujo remate resulta numa proposta urbanística para a Companhia. Através da concepção 

dum programa funcional, potencia-se uma intervenção com efeitos de regeneração dos tecidos, numa visão 

que incorpora os temas que concernem à conservação, à reabilitação e à intervenção num grande complexo 

industrial obsoleto.
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Até aos 11 anos, vivi na freguesia de Campanhã. Para além da longínqua referência familiar à empresa, o con-

tacto com o edifício da Companhia Portuguesa do Cobre era e é frequente - um contacto que não constituía 

sequer um ‘confronto’, mas que se cingia meramente à passagem de carro na Estrada da Circunvalação. Depois 

do processo de falência em 1998, um extenso e fantasmagórico complexo fabril, em estado de degradação, 

marcou uma presença subliminar no meu quotidiano e, por isso, pautou, de algum modo, o meu processo 

de crescimento. Concomitantemente, a minha formação académica contribuiu, gradualmente, para a minha 

consciencialização a respeito de vários assuntos: se, por um lado, assimilei a importância de conservar e 

respeitar a memória, através da reabilitação do património edificado, por outro, aprendi que, não obstante o 

valor unitário que um edifício pode ter, uma cidade carece dum plano urbanístico participado, coerente e que, 

permeável, acessível e público, assista às necessidades dos habitantes. 

A sensibilidade para estes temas fundamentais é apurada ao longo do tempo, impondo-se a necessidade de 

solucionar um desafio real como este; todavia, se esta consciência foi evoluindo desde cedo, foi mais tardio - 

mas arrebatador - o despertar para uma perspectiva contemplativa da beleza inerente à paisagem industrial 

que, muitas vezes menosprezada ou escondida, representa em si uma infra-estrutura fundamental que expres-

sa uma dimensão produtiva da dinâmica funcional da cidade. Mais importante ainda, a principal motivação 

para apresentar, através duma análise operativa, uma proposta de transformação para esta zona da cidade, é a 

urgência em criar uma articulação entre centro e periferia1, desfazendo uma tendência de associação ao ‘limi-

te’, enquanto fronteira ‘invisível’ que divide áreas e, erroneamente, potencia contrastes. E, enquanto elemento 

articulador e dinamizador da metamorfose urbana, a ruína, se reabilitada ou reaproveitada, deve sê-lo não só 

formalmente, mas incentivando uma recuperação da força que existia no passado - mesmo que essa potência 

se manifeste e adapte a outras funções.

“A vida moderna exige a recuperação das forças desgastadas. A higiene e a saúde moral dependem do 

traçado das cidades. (...) As cidades actuais não podem responder aos apelos da vida moderna, se não as 

adaptarmos às novas condições. (...) Para transformar as cidades, cumpre buscar os princípios fundamen-

tais do urbanismo moderno”2.

Partindo da observação da obra em estudo, pretende-se produzir uma análise do enquadramento desta obra, 

no espaço e no tempo, com o objectivo de preparar uma abordagem mais informada e consciente. Consubs-

tanciada na investigação feita até ao presente momento, destaca-se a vontade de relacionar edifícios com o 

mesmo carácter da Companhia (património industrial em ruína/abandonado no Porto), sem recorrer, no en-

tanto, a um levantamento exaustivo desses casos. Almeja-se a pesquisa de referências de reabilitação de obras 

1 “Se o centro é entendido como o lugar privilegiado da ordem, unidade e memória, a periferia está conotada com o conflito e tensão de tem-

pos, escalas e materialidade” pelo que, “descontínua e informal, a periferia é entendida como o resto da cidade, aquilo que não encontrou lugar distinto 

e lógico na sua ordem descentralizadora”, agregando “indeterminadamente o que foi expelido pelo centro (…) No âmbito da arquitectura, a questão da 

periferia emerge com a industrialização e consequentes processos de expansão das grandes cidades. O crescimento exponencial das cidades industriais, 

sem qualquer plano e estratégia, tornou-se o problema fundamental que o projecto arquitectónico moderno tentou heroicamente enfrentar. (…) Por outro 

lado, a ideia de periferia determina a existência de uma fronteira entre um interior e um exterior da cidade, de um limite que distingue o urbano do sub-

urbano” in BAPTISTA, Luís Santiago, in Condições periféricas - Revista Arqa: Arquitectura e Arte, nº 67, Lisboa, Futurmagazine, Março 2009, p. 6

2 LE CORBUSIER, Urbanismo [1924], trad. Maria Ermantina Galvão, 2ª edição, Martins Fontes, 2000, São Paulo, p. 78
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com características semelhantes, de forma a estabelecer paralelismos que construam um posicionamento 

crítico. A análise operativa do terreno resultará na concepção do programa, afecto à proposta de intervenção. 

Simultaneamente, importa estudar o valor da ruína, da memória e da sua preservação, e o papel que esta 

desempenha na concepção de uma proposta urbanística de carácter público, essencial enquanto dispositivo 

de articulação.

Metodologia e estrutura

Numa primeira fase, importa fazer o reconhecimento do eixo industrial - com recurso a desenhos, levanta-

mento fotográfico, plantas, entre outros elementos gráficos - identificando os vários elementos que consti-

tuem o eixo e percebendo quais as características originais da fábrica do cobre, e quais as novas propostas 

que surgiram entretanto (procurando clarificar por que motivos estas não foram concretizadas). Ao mesmo 

tempo, a compreensão dos conceitos abordados no trabalho é feita através da pesquisa e recolha de infor-

mação - objecto de constante adaptação e actualização. Numa fase final, a consolidação dos conhecimentos 

provenientes da análise anterior resulta na materialização duma proposta de um plano estratégico para o 

terreno da Companhia Portuguesa do Cobre.

A dissertação é constituída por três partes, que se influenciam mútua e constantemente e que se subdividem, 

com o objectivo de sistematizar os aspectos tratados. Indispensável na consolidação de conhecimentos e 

enriquecimento dum posicionamento crítico, a primeira parte, de carácter mais teórico, pretende reflectir 

sobre temas prementes (como a evolução do conceito de património industrial e memória) e elencar outras 

questões relacionadas com a relação interdependente entre os meios urbanos e os complexos industriais. 

Este capítulo é um instrumento fulcral de esclarecimento e aprendizagem que incorpora vários pontos de 

vista. Inicialmente encaradas conjuntamente e integradas no mesmo processo, a classificação patrimonial 

(associada à atribuição de estatutos oficiais de protecção) e a salvaguarda são temáticas que se definem de 

modo individual e evolutivo. A identificação das vertentes associadas à reabilitação, termo tão generalizado, 

permite reconhecer uma nova liberdade de intervenção na paisagem, que passa a ser valorizada como um 

bem comum, numa “cidade que encontra compromissos com o seu legado e que com ele vai construindo a 

sua condição presente e futura”3.

A introdução e identificação das problemáticas latentes nesta investigação orientam o desenvolvimento da 

segunda parte, cuja componente teórico-prática cruza diagnósticos sobre a cidade do Porto. com a aproxi-

mação gradual à zona oriental. Destacam-se quatro pólos, com breves inventários e descrições individuais 

do edificado industrial que constitui o eixo identificado, abordado globalmente enquanto continuum e es-

miuçado repartidamente em pontos críticos. Do cruzamento entre as noções conceptuais que conduzem o 

nosso olhar e a operacionalização do objecto de estudo, a estratégia desenvolvida no segundo capítulo traduz 

3 DOMINGUES, Álvaro, “Património industrial e requalificação urbana”, in SAMPAIO, Maria da Luz (coord.), Reconversão e musealização 

de espaços industriais: actas do colóquio de museologia industrial, Porto, Associação para o Museu da Ciência e da Indústria, 2003, p. 127
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uma posição consciente da necessidade de valorização das dinâmicas urbanas, impactantes no respeito pela 

memória colectiva.

Alinhavada uma estratégia geral, procede-se à interpretação dos dados e à análise operativa do lugar, por 

forma a descobrir e a gerar um programa pertinente que impulsione a terceira parte - prática - do trabalho. 

Decorrente do conhecimento do eixo e do processo de crescimento da fábrica, esta fase consiste no apro-

fundamento da proposta de intervenção que tem como objectivos concretizar uma acção de regeneração de 

Campanhã, através da valorização da memória e da articulação com a envolvente. 

No que concerne o remate do eixo industrial e o aprofundamento da proposta de intervenção, podemos enfa-

tizar três aspectos essenciais que reflectem a componente patrimonial, a componente urbanística e a compo-

nente programática. Quanto à primeira, materialidade e imaterialidade são dimensões interpretadas simulta-

neamente, na manutenção, reutilização e consolidação dos elementos remanescentes. No fundo, procurando 

compreender o passado através da mesma metodologia em que consiste a arqueologia industrial enunciada na 

Carta de Nizhny-Tagil, pelo estudo dos vestígios, documentos e estrutura urbana, o processo especulativo de 

reconstituição recupera as cérceas e volumetrias desaparecidas através de percursos e da anotação das zonas 

edificadas. Em termos ideológicos, defende-se a distinção clara dos novos elementos propostos pela escolha 

dos materiais utilizados. Sobre a componente programática, a ocupação prevista tem em consideração o con-

texto expectante e pretende marcar um cunho de valorização e reintegração do património industrial, decor-

rente da análise e diagnóstico das lacunas sentidas na implantação de equipamentos de uso público e transver-

sal. A componente urbanística é objectivada nas várias escalas de trabalho, na interdependência e articulação 

entre o eixo e a proposta, entre centro e periferia, transformando dicotomias em territórios complementares, 

na promoção da vivência ciclo-pedonal, materializada no melhoramento dos acessos entre cotas e na ligação 

entre o metro e as áreas separadas pela ferrovia.
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1_Um processo cíclico: da industrialização à reintegração da memória

Património industrial: o debate sobre a preservação

Qual o património que deve ser preservado? Quais os limites e critérios aplicados para a salvaguarda? E em 

relação ao património industrial? A definição do conceito património e, em particular, património industrial. 

despoleta algumas questões sobre aquilo que, no contexto real - e em específico, da cidade do Porto - deve 

ser entendido/classificado como patrimonial e como deve ser tratado, já que a multiplicidade de abordagens 

possíveis abrange, nos respectivos campos da salvaguarda/protecção e intervenção, atitudes de conservação, 

manutenção, reparação, consolidação, reabilitação4 entre outras.

Delinear critérios e debater esta temática - transversal a todas as cidades - tornou-se pertinente após a destrui-

ção de bens patrimoniais culturais (edificado e documentos históricos) levada a cabo no final da Revolução 

Francesa.

Como já referimos anteriormente, a concepção de património industrial ilustra uma perspectiva recente da 

valorização dos vestígios desta cultura. Em retrospectiva, a origem da noção de património remete ao século 

XVIII, enquanto conceito associado à preservação duma memória5 e dos valores tradicionais. Porém, convém 

salientar que a valorização da antiguidade – importante na construção das reflexões anteriores e que iremos 

abordar adiante à luz do pensamento actual - remonta à época do Renascimento, que contrariou uma tendên-

cia anterior para valorizar e apropriar o lugar em detrimento da obra construída:

“Na Antiguidade e na Idade Média, a intervenção monumental obedecia mais à importância do lugar, à 

sua sacralidade, do que propriamente à construção em si. Muitas vezes, a apropriação do espaço resul-

tava em actuações radicais que sacrificavam completamente as preexistidas. O Renascimento revela já 

consciência da ancestralidade clássica e procura adoptar medidas para salvaguardar, dentro de moldes 

próprios, elementos desse passado. Nesta sequência, são esboçadas as primeiras ideias de actuação sobre 

construções já existentes (…)”6.

4 Segundo o texto Para uma terminologia da disciplina de protecção do património construído de António Nunes Pereira, a acção de reabilitação, 

inserida na área da intervenção, constitui “actuações que alterem consideravelmente o existente (inclusivamente de carácter arquitectónico)” e consiste 

“em devolver a um edifício ou conjunto urbano ou rural a sua capacidade de ser utilizável, ou seja, de o tornar habilitado a funcionar novamente”. As-

sim, pode obrigar à adaptação de edifícios históricos de forma a “satisfazer exigências funcionais técnicas actuais para as quais não foram concebidos”, 

podendo “trazer uma carga adicional” ou colaborar numa “diminuição da sobrecarga de utilização normal de um edifício.” (J. A. ‘À Recherche du Temps 

Perdu’, Cacém, nº 213, 2003, p. 28-31)

5 No que concerne os temas do urbanismo e do património industrial, a questão da memória - ou “da cidade com memória” - não é consen-

sual. Como ponto comum às suas diferentes abordagens, considera-se que “a nova condição de uma arquitectura (sítio ou conjunto) é um marcador do 

tempo, uma resistência à cidade que se tende a construir sobre a obliteração do passado e que não pode ser cidade-museu-tudo-património, uma cidade 

que encontra compromissos com o seu legado e que com ele vai construindo a sua condição presente e futura” in DOMINGUES, Álvaro, “Património 

industrial e requalificação urbana” in SAMPAIO, Maria da Luz (coord.), Reconversão e musealização de espaços industriais: actas do colóquio de museolo-

gia industrial, Porto, Associação para o Museu da Ciência e da Indústria, 2003, p. 127

6 NETO, Maria João Baptista, Memória, Propaganda e Poder: Restauro dos Monumentos Nacionais (1929-1960), Porto, FAUP, 2001, p. 25
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Assim, desenha-se uma iniciativa de estratégia de restauro monumental visto que “a admiração pelos monu-

mentos da Antiguidade implicou uma nova percepção do seu sentido, deixando, gradualmente, o carácter 

mítico e intocável com que eram olhados para passarem à categoria de objectos culturais que deviam ser 

preservados por meio da actuação do Homem” e “os debates em torno desta atitude levam ao estabelecimento 

de critérios de actuação”7. A propósito do restauro de São Pedro de Roma, ordenado pelo Papa Leão XIII, es-

tabelecem-se “os princípios do restauro arqueológico” cuja metodologia se baseava numa “exploração arqueo-

lógica e uma análise arquitectónica comparativa que permitia recompor o monumento, mediante o emprego 

de partes originais e de elementos novos, mas distinguidos dos autênticos”8.

A partir daqui, segundo um quadro de dissidências sobre “a evidência da Antiguidade Clássica” enquanto “ori-

gem civilizacional da Europa”, “o desejo de construir um conjunto de obras de arte identificadas com a religião 

cristã leva, em detrimento das ordens clássicas, à gradual aproximação do gótico”9, cujo particular entusiasmo 

por parte de teóricos ingleses10 originou, em meados do séc. XVIII, o gothic revival11  - movimento que evoluiu 

para outras vertentes e que impulsionou o aparecimento do neogótico. O tema da salvaguarda e preservação 

do património foi alvo de constantes contributos com diferentes proveniências, mediante a corrente artística 

predominante.12 

No contexto francês, “as poucas publicações que visavam as antiguidades nacionais, em particular, a arqui-

tectura medieval, recebiam um acolhimento reservado” denunciando, contudo, “uma concepção distinta” das 

desenvolvidas noutros estudos ingleses, registando-se o domínio de “uma precisão analítica e uma abordagem 

estrutural que não encontramos nos britânicos”, associada a “um crescente reconhecimento do gótico como 

modelo de uma estrutura racional” e “a audácia estrutural”, não deixando de repudiar a sua decoração e valor 

artístico13.

Porém, arrasando símbolos do absolutismo e edifícios de carácter religioso, a “onda de destruição” da Revo-

lução Francesa não poupou “as antiguidades monumentais”, através da sua demolição ou adaptação drástica 

“com desastrosas consequências para a sua integridade”. A urgente tomada de medidas “proteccionistas (…) 

numa sucessão de decretos de conteúdos antagónicos”14, levada a cabo pelos próprios responsáveis deste van-

7 NETO, Maria João Baptista, Memória, Propaganda e Poder: Restauro dos Monumentos Nacionais (1929-1960), Porto, FAUP, 2001, p. 25

8 Ibidem, p. 26

9 Ibidem, pág. 27

10 “A Inglaterra, onde a persistência de uma velha tradição construtiva medieval se mantinha, cultivou nos seus círculos eruditos o interesse 

crescente pelo estilo gótico.” Ibidem, pág. 27

11 “A par do contributo literário, o gótico recebeu uma componente arqueologista de procura e recolha de elementos medievais, sentida a partir 

do séc. XVII. Será, contudo, em meados da centúria seguinte, que a actuação de um grupo de intelectuais dedicados, em simultâneo, à literatura e à ar-

queologia, faz nascer o movimento do gothic revival. (…) Portugal foi, indirectamente, um interveniente importante neste contexto de reflexão e debate, 

quando os seus monumentos medievais servem de estudo e argumento a arquitectos, antiquários e escritores estrangeiros, nomeadamente ingleses, que os 

visitam em busca da consolidação teorética.” Ibidem, pág. 27

12 “Vários periódicos, como o Ecclesiologist, difundiam as concepções de reintegração estilística, ao mesmo tempo que procuravam dar notícias 

do que se passava noutros países, nomeadamente em França, no âmbito da teoria e da prática construtiva e de restauro de edifícios religiosos. (…) A 

introdução em França, depois das guerras de Itália, do gosto e da arquitectura ultramontana, provocou um afastamento do gótico que, gradualmente, foi 

sendo visto como símbolo de arcaísmo e de mau gosto, contrastando com a situação anglo-saxónica, onde o gótico era um estilo nacional (…)” Ibidem, 

p. 32

13 Ibidem, p. 33

14 Ibidem, p. 40
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dalismo ideológico15 simboliza “os primeiros sinais da aparição duma consciência social pelos problemas da 

salvaguarda do património ditada pelo amplo movimento de ideias em confluência no virar da centúria”16. 

Num fenómeno que se estendeu ao território alemão – em que o restauro monumental celebrava a libertação 

nacional deste território – o período das invasões napoleónicas acabou por alavancar uma mudança de para-

digma que resulta “a partir de 1830” na “consolidação de um esquema organizado de protecção e conservação 

do património artístico”. Patrocinada por uma monarquia restaurada, assiste-se à repromoção dos monumen-

tos enquanto instrumento de acção actual pela sua capacidade de “evocação de hipotéticos valores” históricos, 

religiosos e sociais “duma Idade Média dourada”, cujas “leituras (…) se espelham no debate sobre os critérios 

de intervenção e na complexa máquina burocrática de actuação que então se irá formar”17. O estabelecimento 

de um imberbe sistema de controlo de acções de inspecção e inventariação debatia-se com fracas condições 

de transporte (num território de grande extensão) e com “a falta de um corpo de arquitectos especializados”18.

“(…) é preciso ter em conta que a intervenção nos monumentos históricos não exige apenas conheci-

mentos históricos, artísticos, técnicos e metodológicos. Ela envolve uma doutrina que articula todos estes 

conhecimentos e define a natureza e os objectivos da intervenção, segundo valores culturalistas prove-

nientes de uma leitura própria dos monumentos (…). Os monumentos têm uma dimensão espiritual e 

uma capacidade expressiva próprias que condicionam a obrigação moral de preservar e manter íntegro 

o legado das gerações anteriores, mas, ao mesmo tempo, implicam uma subjectividade interpretativa dos 

valores evocados”19.

É num ambiente de descoberta e de tentativa que alguns intervenientes tateiam e desenvolvem propostas 

cautelosas, através dum “sistema indutivo para conhecer, no monumento, os elementos que faltavam e que 

deviam ser construídos” instituindo-se, lentamente, a legitimação da cópia e do “conceito de autenticidade 

onde a matéria não era essencial”20.

“Antes de Viollet-le-Duc, os critérios de intervenção assentavam numa dispersão de métodos, numa falta de 

coerência e justificação teórica. Coube-lhe o mérito de articular uma teoria cujos elementos estavam disper-

sos, tomando o restauro monumental como uma disciplina autónoma da concepção arquitectónica”21. Assim, 

a postura de Viollet-le Duc (1814-1879) – “em busca da perfeição formal de cada edifício” – “possui um sen-

tido didáctico que restitui ao objecto restaurado um valor ‘histórico’, mas não a sua historicidade, conduzindo 

15 “As medidas imediatas, tomadas desde o início da Revolução para a salvaguarda do património nacionalizado, resultam de uma conservação 

a que eu chamo primária ou preventiva. Por oposição, chamo secundária ou reactiva a uma conservação cujos procedimentos mais metódicos, mais finos, 

mais actuantes e mais bem argumentados, foram elaborados para lutar contra o vandalismo ideológico que causou estragos a partir de 1792. Compreen-

der esta atitude reactiva exige que o vandalismo ideológico seja distinguido das outras formas de destruição do património histórico, surgidas com a 

Revolução, paralelamente à conservação primária. Com efeito, não deve ser confundido nem com as destruições resultantes de actos privados, nem com 

as destruições ordenadas pelo Estado revolucionário, mas associado a fins puramente económicos e não ideológicos.” In CHOAY, Françoise, A alegoria 

do património, trad. Teresa Castro - 2ª ed., Edições 70, Lisboa, 2010, p. 111

16 NETO, Maria João Baptista, Memória, Propaganda e Poder: Restauro dos Monumentos Nacionais (1929-1960), Porto, FAUP, 2001, p. 35

17 Ibidem, p. 38

18 Ibidem, p. 40

19 Ibidem, p. 40

20 Ibidem, p. 41

21 Ibidem, p. 41
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a um conceito subjectivo de autenticidade do objecto intervencionado.” Defendendo que “o restaurador devia 

meter-se na ‘pele do autor’ e completar o monumento conforme o provável plano original”, esta doutrina ori-

gina a “unidade de estilo” - princípio ambíguo que, convenientemente, “respondia a solicitações historicistas 

e nacionalistas” garantindo uma componente idealista. O pensamento aqui formulado angariou seguidores 

“em toda a Europa, não sem que uma oposição crescente aos seus princípios tomasse alguma expressão (…)”22.

Em Inglaterra, um ambiente de “discussão de princípios e doutrinas intervencionistas” motiva o aparecimento 

de novas perspectivas, nomeadamente a de John Ruskin (1819-1900), “autor de uma nova concepção de sal-

vaguarda dos monumentos, oposta aos princípios da unidade estilística” – cujas “actuações merecem ao autor 

as mais severas críticas”. Reagindo contra o movimento positivista (ao qual Viollet-le-Duc pertencia), Ruskin 

entende “a prática de restauro como uma tarefa impossível” ao aplicar “à arquitectura um conceito biológico” 

– em que alegoricamente se consideram as fases de nascimento, vida e morte do edifício. Em prol duma visão 

da arquitectura com a “nobre missão de fonte histórica”, admite-se a conservação ‘invisível’ dos monumentos 

e reconhece-se “a necessidade de impedir a sua degradação, a fim de zelar pelo compromisso moral-ético de 

os transmitir às gerações vindouras”23.

Com muitos opositores, apenas “a geração seguinte começa a ser sensível” à filosofia de intervenção de Ruskin 

– cujo contributo revelou ser “parco na proposta de soluções práticas”. Camilo Boito (1836-1914), crítico da 

‘escola francesa’ e da já muito popular unidade de estilo, assume uma posição híbrida em que apoia alguns 

princípios ruskianos. Desta forma, propõe “uma acção mínima restauradora, admitindo novas adições, apenas 

como medida extrema de consolidação e exigindo que estas permaneçam por completo diferenciáveis da obra 

antiga e sejam reconhecidas como acrescentos modernos”24. Para evidenciar a ‘diferenciação’ da operação de 

restauro enquanto acção identificada e destacada do original, Boito “apresenta uma série de princípios a ter 

em conta pelos arquitectos restauradores”, e, dada a “necessidade de reutilização dos monumentos”, divide a 

actividade restauradora “em três tipos, consoante o estilo e a idade dos edifícios”25.

Como pudemos perceber com o exemplo de Ruskin, as teorias de intervenção devem ser reconhecidas pela 

relevância e contributo introduzido no desenvolvimento da investigação deste tema, independentemente de 

estabelecerem, ou não, novas regras ou soluções práticas. No caso de Alois Riegl (1858-1905), a distinção entre 

monumento e monumento histórico provoca uma reflexão sobre a “própria complexidade de que se reveste o 

conceito de monumento histórico” cuja análise, por sua vez, desencadeia a definição de duas categorias opostas 

de valores de rememoração – que, remetentes ao passado, enfatizam o valor da antiguidade e da preservação 

dos traços originais - e valores de contemporaneidade – nos quais se destacam o valor artístico e de uso, de-

correntes das exigências actuais. “No interior da noção do monumento histórico”, a dicotomia entre estes dois 

valores que se afectam reciprocamente – “o valor da antiguidade opõe-se ao valor de novo e ameaça o valor 

de uso, enquanto este, por sua vez, pode criar incompatibilidades com o valor artístico e o valor histórico – 

denuncia o carácter potencialmente ambíguo “que assombra, de forma geral, as iniciativas de salvaguarda do 

património histórico no século XX”26.

22 NETO, Maria João Baptista, Memória, Propaganda e Poder: Restauro dos Monumentos Nacionais (1929-1960), Porto, FAUP, 2001, pp. 42-43

23 Ibidem, p. 45

24 Ibidem, p. 48

25 Ibidem, p. 49

26 Ibidem, pp. 50-51
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É necessário entender o quão fundamental foi o trabalho de Camilo Boito na compreensão das teorias que 

o sucedem, já que os princípios estabelecidos pelo autor e a decisão de “ruptura absoluta entre os tempos 

históricos e os modernos” servem de base a uma prática que permite a coexistência entre novo e antigo. Por 

outro lado, “a noção de património urbano histórico”, abordada originalmente em França, problematiza a 

musealização da cidade antiga. 

As questões proteccionistas, alargadas ao domínio urbanístico - através da análise do monumento “entendi-

do no espaço em que está inserido, transmitindo à urbe envolvente práticas de salvaguarda” - são um tema 

central na doutrina de Gustavo Giovannoni (1873-1947), que “estendeu o conceito de monumento a conjunto 

histórico” pela componente histórica e artística do contexto urbano. A introdução do restauro científico, “dou-

trina sofisticada de conservação e restauro do património urbano” opunha-se à “iniciativa de reconstrução 

ou inserção nova” proposta pela arquitectura moderna. Oponente aos sventramenti fascistas em Itália (cuja 

intenção de enaltecer monumentos históricos provocava a demolição de outros edifícios), Giovannoni propõe 

o diradamento, uma operação pontual de recuperação urbana, através de melhorias de salubridade; porém, 

o exercício pervertido deste conceito (que acabou por provocar a destruição de alguns tecidos urbanos), a 

vontade de delimitar e ‘congelar’ determinadas zonas urbanas27  e a manifesta intolerância à transformação da 

cidade antiga num “centro vivo do movimento e das actividades da cidade moderna”28 são ideias que demons-

tram algumas ambiguidades na doutrina do arquitecto.

A complexidade da temática em análise é nítida na diversidade de abordagens que aqui se contemplam. In-

dependentemente das contradições acima referidas, perante a necessidade de instituir uma carta de restauro 

com directivas internacionais, reconhece-se o valor intrínseco do restauro científico e as ideias desenvolvidas 

por Giovanonni (e Boito) constituem uma base de princípios na definição da Carta de Atenas (1931). Esta su-

gere pressupostos que realçam a importância do estudo histórico do edificado e da avaliação do seu contexto 

urbano, admitindo a possibilidade de reutilização dos edifícios (com usos distintos do original).

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o arrasamento das cidades, a premente preocupação com o pa-

trimónio gera outras convenções e recomendações, redigidas com o intuito de inventariar e proteger, num 

contexto internacional e de conflito armado (Convenção para a Protecção dos Bens Culturais em caso de 

Conflito Armado, 1954), os monumentos, a paisagem rural e as áreas urbanas. 

Contemporâneo a este processo, importa referir Cesare Brandi (1906-1988) que publica, em 1963, a Teoria do 

Restauro, com a introdução do restauro crítico e a prevalência dos valores artísticos sobre os históricos. Esta 

doutrina assume a dificuldade da definição de uma normativa abrangente a todas as obras a restaurar (dado o 

valor individual de artisticidade de cada uma, diferenciador da obra comum). Defende que o restauro, ineren-

te a uma apreciação crítica do objecto, “deverá restabelecer a unidade potencial da obra de arte, sempre que 

isto seja possível sem cometer uma falsificação artística ou uma falsificação histórica, e sem apagar as marcas 

27 “Em cada cidade, em cada lugar habitado, onde ainda é possível fazê-lo, deverá limitar-se a extensão de uma certa parte que deveria ser 

conservada, na medida do possível, sem modificações”; texto original em italiano: “In ogni città, in ogni luogo abitato, dove è ancora possibile farlo, si 

dovrà delimitare l’estensione di una certa parte che dovrebbe essere conservata, finché è possibile, senza modificazioni.”, NICODEMI, Apud GENOVESE, 

Rosa Anna, Sopra alcuni contributi metodologici e tecnici offerti in ocasione della conferenza di Atena (1931), Restauro, VIII, 1979, p. 110; 

28 GIOVANNONI, Gustavo, Vecchia città ed edilizia nuova, Torino, Unione Tipografico-editrice, 1931, p. 157
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do percurso da obra de arte através do tempo”29. Defende-se, ainda, a ideia de diferenciação entre as várias 

acções posteriores ao projecto original e de reversibilidade, ao afirmar “que qualquer intervenção de restauro 

não torne impossível, mas, antes, facilite as eventuais intervenções futuras”30.

O cenário pós-guerra decretou urgentes acções de reconstrução (oscilantes entre a reconstituição fiel e a total 

renovação urbana) que evidenciaram a exigência de novas regras de intervenção ao negligenciar a metodologia 

preconizada na primeira carta de restauro internacional – Carta de Atenas. Esta, de maneira a dar uma res-

posta mais eficaz à nova conjuntura, é actualizada e adaptada através da Carta de Veneza (1964), que, também 

constantemente reformulada, amplia a noção de monumento histórico (englobando “a criação arquitectónica 

isolada bem como o sítio rural ou urbano que testemunhe uma civilização particular, uma evolução significa-

tiva ou um acontecimento histórico”31) e deixa transparecer a postura crítica relativa à escolha da remoção ou 

permanência de certos elementos32 baseada na “reversibilidade nas intervenções estruturais e construtivas”33. 

O princípio da reversibilidade remonta à teoria já enunciada por Brandi, cujo contributo foi essencial para 

a definição da Carta Italiana do Restauro, em 1972, onde consta ainda a hipótese de reutilização dos monu-

mentos como garantia da sua sobrevivência, bem como a distinção entre salvaguarda e restauro, no artigo 4º: 

“entende-se por salvaguarda qualquer medida de conservação que não implique a intervenção directa sobre a 

obra; entende-se por restauro qualquer intervenção dirigida a manter vigente, a facilitar a leitura e a transmitir 

integralmente ao futuro as obras de arte (…)”34.

As reflexões contemporâneas da segunda metade do século XX põem em causa o entendimento da dicotomia 

entre antigo e novo, cuja controvérsia se atesta através das teorias de restauro e salvaguarda até aqui resumidas. 

O texto “Do contraste à analogia” (1985) põe em causa a capacidade de abrangência das concepções prévias: 

Ignasi de Solà-Morales Rubió (1942-2001) tece novas considerações relativamente à intervenção arquitectó-

nica, em que reitera a impossibilidade de sugerir uma definição universal ou permanente deste conceito35 ou 

de “formular um sistema estético com suficiente validade aplicável para além de circunstâncias individuais”36.

29 BRANDI, Cesare, Teoria do Restauro [trad. Cristina Prats], Amadora, Orion, 2006, p. 6

30 Ibidem, p.6

31 Artigo 1º, Carta de Veneza (1964), acedida em 28 de Agosto de 2017, disponível em http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/

CartadeVeneza.pdf

32 De acordo com o 11º artigo da Carta de Veneza (1964), “Os contributos das diferentes épocas referentes à edificação de um monumento devem 

ser respeitados, não sendo a unidade de estilo um objectivo a alcançar no decurso de um restauro. Quando o edifício contiver vários estilos sobrepostos, 

a eleição de um desses estilos, em detrimento dos restantes, não se justifica, a não ser, excepcionalmente, na condição de que os elementos eliminados 

tenham pouco interesse, que o conjunto de elementos subjacentes a esse estilo constitua um testemunho de alto valor histórico, arqueológico ou estético, 

e que o seu estado de conservação seja aceitável. O julgamento sobre as eliminações a efectuar não pode depender unicamente da opinião do autor do 

projecto.” Ibidem

33 “(…) as intervenções de restauro devem abranger trabalhos que, em qualquer momento, o objecto sobre o qual se actuou se possa despojar 

da actuação e voltar ao momento anterior à sua realização, ou seja, defende a necessidade de reversibilidade nas intervenções estruturais e construtivas.” 

LUSO, Eduarda, LOURENÇO, Paulo, ALMEIDA, Manuela, “Breve história da teoria da conservação e do restauro” in Revista Engenharia Civil, U. Minho, 

nº 20, 2004, p. 42, acedida em 28 de agosto de 2017,disponível em http://www.civil.uminho.pt/revista/artigos/Num20/Pag%2031-44.pdf

34 Carta Italiana do Restauro (1972) in Cartas e convenções internacionais: património arquitectónico e arqueológico / Instituto Português do Pat-

rimónio Arquitectónico e Arqueológico, Lisboa : IPPAR, 1996

35 “A relação entre uma nova intervenção arquitectónica e uma arquitectura já existente é um fenómeno que se altera de acordo com os valores 

culturais atribuídos simultaneamente ao sentido da arquitectura histórica e às intenções de uma nova intervenção. Deste modo, é um erro considerar-se 

que alguém pode estabelecer uma doutrina permanente ou formular uma definição científica de intervenção arquitectónica.” SOLÀ-MORALES, Ignacio 

de, “Do contraste à analogia: desenvolvimentos do conceito de intervenção arquitectónica” in J. A. À Recherche du Temps Perdu, Cacém, nº 213, 2003, p. 

68

36 Ibidem, p. 74
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Baseado na distinção entre valores de rememoração e valores de contemporaneidade de Riegl, Solà-Morales 

apoia-se no raciocínio deste autor, que atribui ao cidadão moderno - atraído pelo “testemunho de uma deter-

minada era presente no monumento”37, em detrimento do interesse pela ‘informação erudita’ - a antiguidade 

enquanto ‘valor global’ de interpretação da arquitectura histórica.

“Precisamente porque o valor prévio da cultura urbana consistia, e ainda consiste, na perfeição acaba-

da de uma nova construção, actualmente os novos edifícios possuem apenas valor na medida em que 

constituem um desafio à passagem do tempo, afirmando-se enquanto exemplo de resistência à erosão da 

história e enquanto permanência no que se refere à sua forma e cor”38.

O conceito de antiguidade, referido anteriormente, surge enquanto “qualidade subjectiva capaz de produzir 

uma pura satisfação psicológica que resulta de um modo de interpretar o antigo como manifestação da su-

cessão do tempo histórico (…) sem qualquer objectivo último de aquisição de conhecimento, expressando-se 

enquanto puro sentimento de um carácter subjectivo, vago e reconfortante”39.

“Tal como a colagem e a montagem fotográfica desenvolvem técnicas de extracção de sentidos novos e 

específicos a partir da confrontação de fragmentos autónomos, a arquitectura, através do contraste entre 

estruturas antigas e modernas, encontra o espaço e a forma em que passado e presente se reconhecem 

mutuamente”40.

Com recurso a alguns exemplos e questionando o aparente contraste entre o pensamento moderno e aca-

démico, Solà-Morales parece descolar-se dos termos restauro e património para passar à defesa do termo 

de intervenção analógica que, enquanto abordagem aos edifícios existentes, amiúde se concretiza através da 

diferença e da repetição, numa estratégia de comparação/analogia multifacetada (formal e temporal, por 

exemplo). A relação de independência entre a exaustiva análise e conhecimento instrumental do objecto e o 

projecto em si (como processo criativo de intervenção) remete a afirmações radicais de que “a história não 

pode continuar a depender de uma pretensa veracidade. Não existe um fio condutor do passado para o pre-

sente”. Solà-Morales vê na análise do objecto - enquanto compreensão linguística e estrutural - um suporte à 

manipulação deste e à metamorfose do seu sentido.

Em oposição aos modelos de estudo repetitivos e prevalentes da historiografia, “enquanto operação estética, 

a intervenção é imaginativa, arbitrária e uma proposta independente que procura não apenas reconhecer as 

estruturas significantes do material histórico existente, mas também utilizá-las como marcas analógicas da 

37 SOLÀ-MORALES, Ignacio de, “Do contraste à analogia: desenvolvimentos do conceito de intervenção arquitectónica” in J. A. À Recherche 

du Temps Perdu, Cacém, nº 213, 2003, p. 70

38 Ibidem, p. 65

39 Ibidem, p. 70

40 Ibidem, p. 71
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nova construção”41. Relativamente aos fundamentos que vigoraram na instituição das cartas de restauro ante-

riores, os princípios da intervenção analógica correspondem a um sistema fragmentado da cultura moderna 

e, ao invés de apenas estabelecerem uma garantia de diferenciação dos elementos das várias épocas (uma 

justaposição ‘insolúvel’ materializada no contraste entre antigo e novo), conferem um espírito libertador de 

reuso das referências históricas (ao serviço de um ‘stock imaginativo múltiplo’) em interacção estreita com a 

proposta, através da analogia (onde reside a diferença e a semelhança) que possibilita “todo o sentido possível 

e imprevisível”42.

No sentido de propor novas definições e de repensar a monumentalidade do património, a adaptação de cartas 

e convenções sobre a salvaguarda foi constante desde 1964. Pelo cabal esclarecimento de conceitos que vinham 

sendo propostos, destacamos a Carta de Cracóvia que, em 2000, “actuando no espírito da Carta de Veneza”, 

responsabiliza “cada comunidade (…) quer pela identificação, quer pela gestão do seu património”, em prol 

da salvaguarda da memória colectiva e da conservação do “património arquitectónico, urbano ou paisagísti-

co, assim como os elementos que o compõem” - resultantes “de uma dialéctica entre os diferentes momentos 

históricos e os respectivos contextos socio-culturais”. Neste documento, assume-se, no contexto europeu, uma 

“pluralidade de valores fundamentais associados ao património móvel, imóvel e intelectual” e é notória a 

valorização dos edifícios que, “podendo não se destacar pelo seu valor arquitectónico especial”, constituem 

“elementos de continuidade urbana” e “elementos de união insubstituíveis para a unidade orgânica da cidade”. 

As definições de identidade e autenticidade são abordadas, respectivamente, como uma “referência colectiva 

englobando, quer os valores actuais que emanam de uma comunidade, quer os valores autênticos do passa-

do” e como “somatório das características substanciais, historicamente provadas, desde o estado original até 

à situação actual, como resultado das várias transformações que ocorreram no tempo”43. Podemos identificar 

algumas destas considerações com as que foram apontadas por Solà-Morales em 1985, pela simbiose sugerida 

entre os valores do passado e do presente e pela abertura da classificação patrimonial a outros edifícios para 

além dos ‘monumentos históricos’.

Na classificação patrimonial e na área da salvaguarda, constatamos uma mudança de paradigma, que abarca 

tanto os monumentos, como os edifícios de arquitectura corrente e os conjuntos urbanos, na descoberta de 

uma perspectiva ampla sobre tipologias diversificadas. Se a protecção visa a memória colectiva e o edificado 

significativo da história da Humanidade, a Revolução Industrial pesa um importante contributo. Assim, o es-

pírito da Carta de Veneza motivou ainda, em 2003, a elaboração da Carta de Nizhny Tagil, pelo TICCIH44, que, 

integrando o património industrial no património cultural, afirma que “os edifícios e as estruturas construídas 

para as actividades industriais, os processos e os utensílios utilizados, as localidades e as paisagens nas quais 

se localizavam, assim como todas as outras manifestações, tangíveis e intangíveis, são de uma importância 

fundamental”. 

41 SOLÀ-MORALES, Ignacio de, “Do contraste à analogia: desenvolvimentos do conceito de intervenção arquitectónica” in J. A. À Recherche 

du Temps Perdu, Cacém, nº 213, 2003, p. 75

42 Ibidemp. 75

43 Carta de Cracóvia (2000) – Princípios para a conservação e o restauro do património construído, acedida em 1 de Setembro de 2017, disponível 

em http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf

44 “TICCIH – The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage – é uma organização mundial consagrada ao 

património industrial, sendo também o consultor especial do ICOMOS para esta categoria do património” in Carta de Nizhny Tagil sobre o Património 

Industrial (2003)
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O reconhecimento da importância destes vestígios materiais que “apresentam um valor humano universal”45 

incentiva o seu estudo – arqueologia industrial46 – e a aplicação de metodologias semelhantes às preconizadas, 

ou seja, “os exemplos mais significativos e característicos devem ser inventariados, protegidos e conservados 

(…) para uso e benefício do presente e do futuro”. A par do que já acontece com o património relativo a ou-

tros tempos históricos, é manifesta a vontade de cooperação internacional e de reconhecimento do patrimó-

nio industrial por parte da UNESCO, e “a sua protecção legal deve ter em consideração a sua ‘natureza espe-

cífica’, bem como “os sítios ameaçados devem ser identificados a fim de que possam ser tomadas as medidas 

apropriadas para reduzir esse risco e facilitar eventuais projectos de restauro e de reutilização”47.

“v. Adaptar e continuar a utilizar edifícios industriais evita o desperdício de energia e contribui para o 

desenvolvimento económico sustentado. O património industrial pode desempenhar um papel importante 

na regeneração económica de regiões deprimidas ou em declínio. A continuidade que esta reutilização 

implica pode proporcionar um equilíbrio psicológico às comunidades confrontadas com a perda súbita de 

uma fonte de trabalho de muitos anos”48.

Assegurando o valor de sustentabilidade49 (como podemos perceber no princípio acima transcrito), estão 

latentes os valores de identidade50, de autenticidade51 e de reversibilidade das “intervenções realizadas”52; a 

garantia da preservação do património depende da divulgação e promoção do significado e valor dos sítios 

industriais, como meio de consciencializar e despertar o interesse do público.

No documento de Madrid de 2011, não é explícito o interesse específico nos edifícios industriais mas, consi-

derando, de um modo geral, o período contemporâneo, segue uma corrente ideológica semelhante à anterior, 

já que defende a obrigação de investigar, analisar e proteger, à semelhança do que acontece com vestígios de 

45 “Os vestígios materiais destas profundas mudanças apresentam um valor humano universal e a importância do seu estudo e da sua conser-

vação deve ser reconhecida.”, ibidem

46 “A arqueologia industrial é um método interdisciplinar que estuda todos os vestígios, materiais e imateriais, os documentos, os artefactos, a 

estratigrafia e as estruturas, as implantações humanas e as paisagens naturais e urbanas, criadas para ou por processos industriais. A arqueologia indus-

trial utiliza os métodos de investigação mais adequados para aumentar a compreensão do passado e do presente industrial.” Ibidem

47 “3. A importância da identificação, do inventário e da investigação”, ibidem

48 Alínea v - 5. Manutenção e conservação, ibidem

49 Não obstante a existência de outras interpretações deste conceito, o tema da sustentabilidade é abordado na presente investigação, visando 

as questões do reuso e do reaproveitamento de antigas estruturas industriais através da sua reintegração (por processos de reactivação ou reocupação, 

por exemplo), partindo do reconhecimento que, primordialmente, um desenvolvimento sustentável deve “atender às necessidades do presente sem com-

prometer o sistema terrestre de suporte à vida, do qual o bem-estar das gerações actuais e futuras dependem” in GRIGGS, David, STAFFORD-SMITH, 

Mark, GAFFNEY, Owen, ROCKSTRÖM, Johan, ÖHMAN, Marcus C., SHYAMSUNDAR, Priya, STEFFEN, Will, GLASER, Gisbert, KANIE, Norichika, 

NOBLE, Ian, “Policy: Sustainable development goals for people and planet”, Nature – International Journal of Science, 495(7441), acedido em 24 de Junho 

de 2017, disponível em http://dx.doi.org/10.1038/495305a, pp. 305-307

50 “ii. O património industrial reveste um valor social como parte do registo de vida dos homens e mulheres comuns e, como tal, confere-lhes 

um importante sentimento identitário.” – “2. Valores do património industrial” in Carta de Nizhny Tagil sobre o Património Industrial (2003)

51 “viii. Deve ser definido o valor dos sítios mais significativos assim como estabelecidas directivas para futuras intervenções. Devem ser 

postas em prática medidas legais, administrativas e financeiras, necessárias para conservar a sua autenticidade. (…) – 4. Protecção legal; “iii. Os sítios 

mais importantes devem ser integralmente protegidos e não deve ser autorizada nenhuma intervenção que comprometa a sua integridade histórica ou a 

autenticidade da sua construção.” - “5. Manutenção e conservação”, ibidem

52 “vi. As intervenções realizadas nos sítios industriais devem ser reversíveis e provocar um impacto mínimo. Todas as alterações inevitáveis 

devem ser registadas e os elementos significativos que se eliminem devem ser inventariados e armazenados num local seguro.(…)” ibidem
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outras épocas, o património arquitectónico do séc. XX – “testemunho material do seu tempo, lugar e uso” cujo 

“significado cultural pode residir nos seus atributos tangíveis (…) bem como nos seus valores intangíveis”53. O 

documento tem em conta a evolução dos edifícios no tempo e compreende ainda a avaliação e identificação 

da implantação e paisagens associadas ao bem patrimonial, que incluem todos os componentes necessários 

para expressar o significado cultural do sítio. Adverte-se para a fragilidade de alguns materiais experimentais, 

cujo período de vida pode ser mais curto e considera-se ainda que “é necessário investigar e desenvolver mé-

todos de conservação específicos apropriados para tipologias construtivas únicas”, através da avaliação indi-

vidual de cada caso, pela eventual necessidade de adaptação das normas de edificação vigente para conservar 

o significado cultural. Os temas da reversibilidade e autenticidade mantêm-se, bem como a sustentabilidade, 

mencionada a propósito das intervenções de ampliação, que devem manter a harmonia com a pré-existência, 

complementando sem competir, não sendo recomendadas operações de reconstrução de bens patrimoniais 

totalmente perdidos54.

Perante a impossibilidade de estabelecer uma teoria universal relativa à salvaguarda e à intervenção, a adopção 

de diferentes estratégias despoleta novas questões que transcendem o monumento – ou o objecto, se quisermos 

– e extravasam os limites da cidade histórica. No caso de Salvatore Settis (n. 1941), a abordagem da ética do 

arquitecto e o restauro da paisagem reflectem temas sensíveis à realidade italiana, pela surpreendente degrada-

ção da sua paisagem em contextos protegidos. Como agente de continuidade e permeabilidade, a paisagem é, 

segundo Settis, “o perfil, o skyline, a textura das cidades”55. Apesar de culpabilizar uma “aliança perversa entre 

diferentes forças do empreendedorismo, das finanças, da política e da máfia” pela devastação do território, a 

ética do arquitecto enfatiza a responsabilidade do mesmo na transformação da paisagem. Reforça-se, assim, a 

necessidade de compromisso com o contexto histórico, natural e ambiental.

“A paisagem e a cidade são a materialização física do corpo social”56

Do ponto de vista deontológico, o autor imagina um hipotético “juramento de Vitrúvio” análogo ao existente 

Juramento de Hipócrates no âmbito da medicina. Ao evocar a definição vitruviana do arquitecto - relativa-

mente aos requisitos intelectuais e cognitivos inerentes à sua formação, onde se alvitra a necessidade do co-

nhecimento da história – Settis tem o objectivo de ponderar, à luz da actualidade, a actualização dos critérios 

primitivamente estabelecidos, e, assim, interroga: sendo uma disciplina transversal aos programas das escolas 

de arquitectura, que história (ou histórias) deve o arquitecto conhecer afinal?57 

53 “Artigo 1: Identificar e avaliar o significado cultural” in Critérios para a conservação do património arquitectónico do século XX – Documento 

de Madrid (2011)

54 “Artigo 3: Investigação sobre os aspectos técnicos do património arquitectónico do século XX” in ibidem

55 SETTIS, Salvatore, L’etica dell’architetto e il restauro del paesaggio, Aula Magna Architettura, Reggio Calabria 14 Janeiro 2014, p. 3

56 Ibidem, p. 3

57 “Il curriculum formativo, al tempo di Vitruvio, non comprendeva un insegnamento formale di storia, e perciò egli si riferisce, al plurale, alle 

storie che l’architetto deve conoscere. Ha senso chiederci, oggi, se l’architetto deve conoscere la storia, anzi quale storia (o quali storie) deve conoscere?” 

ibidem p. 7
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Em prol da globalização espacial, o nosso horizonte temporal é encurtado e restringido por uma tacanha 

reflexão sobre o presente: o presentismo, aplicado aos monumentos históricos, cria uma separação entre pro-

tecção e práticas de gestão, com tendência para apagar valores culturais e espirituais58.

“Segundo um ditado muito usado, «a história é o mestre da vida». Mas vamos tentar transformá-lo: ex-

perimentemos dizer, ao contrário, «a vida é o mestre da história»”59.

Com o intuito de repensar, ainda que num sentido lato, algumas directrizes para a intervenção nos dias de 

hoje, a descodificação do presente – tarefa à qual o pós-modernismo se alheou – conta com uma abordagem 

dinâmica do passado, sem o desprezar e entendendo o seu verdadeiro contributo enquanto “fermento para 

o presente, (…) reservatório de energias e ideias para construir o futuro60” – visão que pode ser conotada 

como um ponto de contacto com as reflexões de Solà-Morales, em que as referências históricas constituem 

um ‘stock imaginativo múltiplo’61. Settis determina que o dever daqueles que contribuem para a construção da 

história é aumentar o horizonte e a contradição do somatório de diversas perspectivas – um registo colectivo 

em construção que serve, quando revisitado, para melhorar o presente.

“Ao que resta da textura das paisagens urbanas e rurais, outrora limpa e compacta, é sobreposta a acção 

de uma nova arqueologia da mente, que reconhece - mesmo fragmentada - a paisagem histórica, classi-

ficando-a, seleccionando-a, apropriando-a e, perante as invasões da arquitectura industrial e duma peri-

feria abandonada, ora as aceita como uma dolorosa necessidade, ora as remove do seu próprio horizonte 

interior, como se duma doença ou da morte se tratasse”62.

A análise crítica de outras soluções com apoio de “novas políticas de habitação e gestão da paisagem con-

forme a tradição e a imagem idealizada da sociedade” entende que estas contrariam a expansão urbana, 

“demolindo e requalificando”63. O autor não se cinge à lamentação duma paisagem desfeita e propõe novas 

58 “La feroce presentificazione dei monumenti storici, inoltre, tende a separare la categoria della tutela, radicata nella storia, dalle pratiche della 

gestione, interamente determinate dall’economia. Tende a cancellare i valori culturali e spirituali, identificando ogni monumento, ogni paesaggio, col suo 

cartellino del prezzo.” SETTIS, Salvatore, L’etica dell’architetto e il restauro del paesaggio, Aula Magna Architettura, Reggio Calabria 14 Janeiro 2014, p. 8

59 ”Secondo un detto molto abusato, «la storia è maestra della vita». Ma proviamo a capovolgerlo, quel detto: proviamo a dire che, al contrario, 

la vita è maestra della storia.” ibidem, p. 8

60 “Solo questa concezione degli studi storici può trasformare la consapevolezza del passato in lievito per il presente, in serbatoio di energie e 

di idee per costruire il futuro”, ibidem, p. 8

61 SOLÀ-MORALES, Ignacio de, “Do contraste à analogia: desenvolvimentos do conceito de intervenção arquitectónica” in J. A. À Recherche 

du Temps Perdu, Cacém, nº 213, 2003, p. 75

62 “A quel che resta della trama di paesaggi rurali e urbani, un tempo limpida e compatta, si sovrappone l’ordito di una nuova archeologia della 

mente, che riconosce il paesaggio storico (anche quando sia più frammentario), lo classifica e lo presceglie, lo sente più “proprio”, e davanti alle invasioni 

di architetture industriali e di squallide periferie ora le accetta come una dolorosa necessità ora le rimuove dal proprio orizzonte interiore, come si fa di 

una malattia o della morte.” SETTIS, Salvatore, L’etica dell’architetto e il restauro del paesaggio, Aula Magna Architettura, Reggio Calabria 14 Janeiro 2014, 

p. 12

63 “Ma l’orrido urban sprawl che assedia non solo Roma, ma tutte le nostre città, va contrastato mediante nuove politiche dell’abitare, con una 

gestione del paesaggio conforme alla tradizione e all’immagine della società che vorremmo, abbattendo e riqualificando.” ibidem, p. 12
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estratégias, através da correcção de comportamentos nocivos por parte dos agentes decisivos64 e da “divulga-

ção de uma cultura urbanística e arquitectónica menos frágil”65. Educando uma sociedade mais consciente, 

articulada com o arquitecto “rigoroso e perspicaz”, Settis sugere a partilha da prática do princípio ético do 

“valor supremo do bem comum”66. Esta responsabilidade intergeracional, recomendada a todos os cidadãos, de 

cooperação “não só entre os vivos, os mortos e os que ainda não nasceram (Edmund Burke)”, parte da per-

cepção erudita do bem comum, que valoriza o estudo da história como indiciadora de “energias e ideias para 

construir o nosso futuro”67. Constata-se, assim, a posição adoptada por Salvatore Settis relativamente aos dois 

princípios que começava por enunciar: o restauro da ideia de paisagem como um horizonte da vida civil68 e a 

promoção duma forte reflexão sobre a ética do arquitecto enquanto projecto único, imiscuído na vida civil e 

na vida do arquitecto69. Apoiado pela própria Constituição italiana, que afirma a “protecção do meio ambiente 

como valor constitucional primário absoluto”, a protecção da paisagem expressa “um grande interesse público” 

e “uma preocupação puramente ética”.

“Al paesaggio ‘da guardare’ dobbiamo saper sostituire un paesaggio ‘da vivere’”70.

Como já se demonstrou, Settis, autor contemporâneo sensível às questões da protecção, da paisagem, do bem 

comum e da construção do futuro, reflecte, no artigo Can we save Venice before it’s too late?71 (2016), sobre o 

caso prático de Veneza – lugar patrimonial ‘em perigo’ segundo um relatório de Julho de 2016 da UNESCO - 

denunciando os efeitos perversos duma “nova praga que devora a beleza da cidade e a sua memória colectiva”72 

e recomendando políticas de encorajamento. Apesar da protecção do ambiente e património cultural figura-

rem entre os princípios fundamentais da Constituição italiana, este exemplo exprime os efeitos dum fenómeno 

turístico descontrolado. O desfasamento extremo entre o número de visitantes e o número de habitantes e 

a quantidade de venezianos empregados no sector do turismo evidencia um equilíbrio frágil e complexo – 

cuja mudança de estratégia intimida a acção governamental - que ameaça o sistema eco-urbano de Veneza. 

64 “Se si decidesse di dare priorità al recupero degli edifici abbandonati, di abbattere gli orrori che assediano le nostre periferie sostuituendoli 

con nuova edilizia di qualità anziche catapultare grattacieli nel bel mezzo dei centri storici. Se si verificassero i dati sulle proiezioni di crescita demografica 

prima di autorizzare nuove edificazioni.” SETTIS, Salvatore, L’etica dell’architetto e il restauro del paesaggio, Aula Magna Architettura, Reggio Calabria 14 

Janeiro 2014, p. 10

65 ”Rivoluzione che non si compie in una notte, ma presupporrebbe il diffondersi di una cultura urbanistica e architettonica meno sgangherata 

di quella che sta divorando un Bel Paese sempre meno meritevole di tal nome”. ibidem, p. 12

66 Noção que significa ”cultivar uma visão previdente, investir no futuro” incidindo na comunidade e na formação dos jovens.

67 “(…) ricordarne i precedenti, anzi le radici sin dall’età greco-romana non è vana erudizione. Significa, al contrario, attingere dalla storia le 

energie e le idee per costruire il nostro avvenire.” SETTIS, Salvatore, L’etica dell’architetto e il restauro del paesaggio, Aula Magna Architettura, Reggio 

Calabria 14 Janeiro 2014, p. 13

68 “sendo a protecção e a transformação das paisagens essenciais para a democracia, para a igualdade e para a liberdade civil’ absoluto -ibidem, 

p. 14

69 “Restaurare l’idea di paesaggio come orizzonte del vivere civile e promuovere una forte riflessione sull’etica dell’architetto non sono dunque 

due percorsi diversi, sono una cosa sola: sono un unico progetto e un solo impegno, che dovrebbe calarsi nella nostra coscienza e nel nostro operare. 

Questo impegno non comporta affatto la separatezza della professione di architetto dalla trama della vita civile.” ibidem, p. 14

70 Ibidem, p. 14

71 SETTIS, Salvatore, Can we save Venice before it’s too late? In New York Times, 29.08.2016, [consultado a 31.08.2017] disponível em https://

www.nytimes.com/2016/08/30/opinion/can-we-save-venice-before-its-too-late.html?mcubz=0

72 “E tuttavia la nostra geografia interiore si adatta ai nuovi valori, e mentre borghi e città sono divorati da periferie offensive.” SETTIS, Salva-

tore, L’etica dell’architetto e il restauro del paesaggio, Aula Magna Architettura, Reggio Calabria 14 Janeiro 2014, p. 11
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Apoiando-se na aplicação de novas políticas de regeneração profissional e de reutilização de edifício vazios73, 

Settis recomenda uma reavaliação de prioridades que não só proteja o património, mas que garanta aos seus 

habitantes um futuro de bem-estar.

As abordagens teóricas e ideológicas fundamentam e informam a expressão e aplicação prática dos princípios 

de salvaguarda do património, nomeadamente, o património industrial. Como tal, é importante observar 

exemplos de intervenções e entender as interpretações de alguns arquitectos sobre este tema. Em detrimento 

da substituição do edificado, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal dão primazia à ideia de adição e não-de-

molição, numa perspectiva prática de reaproveitamento e de sustentabilidade económica.

“As an architect, you explore the concept of building. Building can be seen in very material and systematic 

terms because you build with bricks, concrete, steel, and windows. But in our view, building means first 

and foremost thinking. Building a situation. Thinking and positioning. Creating a new situation. Cons-

tructing an atmosphere through new moods that we add, but also through using the atmospheres that are 

already there”74.

A proposição da construção duma atmosfera em simbiose com as atmosferas intrínsecas ao lugar é ilustra-

da em intervenções como o caso do Palais de Tokyo (2001-2012), em Paris, e o FRAC (2009-2013) – Fond 

Régional d’Art Contemporain, em Dunquerque, que problematizam situações pré-existentes de um edifício 

monumental e de um edifício industrial, respectivamente.

“The multipurpose space of both cultural facilities —FRAC in Dunkirk and Palais de Tokyo in Paris— is 

not an illusorily homogeneous continuum but a divergent, dissimilar, unequal spatial base”75.

A proposta para o Palais de Tokyo traduz uma óptica de redução e eficiência, com o objectivo de minimizar 

o trabalho e maximizar a economia76, mas principalmente, perante a história de um monumento de 1937 

sujeito a adaptações posteriores, denota, num projecto de reabilitação pouco convencional e faseado devido 

73 Em vez de ocupar edifícios institucionais, actualmente utilizados para dar resposta à procura de alojamento e hóteis – ”Just along the Grand 

Canal, Venice’s main waterway, the last 15 years have seen the closure of state institutions, judicial offices, banks, the German Consulate, medical practices 

and stores to make way for 16 new hotels.” – o autor propõe: “To renew Venice’s economic life, new policies are strongly needed, aimed at encouraging 

young people to stay in the historic city, encouraging manufacturing and generating opportunities for creative jobs — from research to universities and 

the art world — while reutilizing vacant buildings.” SETTIS, Salvatore, Can we save Venice before it’s too late? In New York Times, 29.08.2016, [consultado 

a 31.08.2017] disponível em https://www.nytimes.com/2016/08/30/opinion/can-we-save-venice-before-its-too-late.html?mcubz=0

74 WELLNER, Mathieu, Reduce, Reuse, Recycle, 13th International Architecture Exhibition, Entrevista a Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, 

2012

75 RIVKIN, Arnoldo, “The Reverse of Space: External – Internal mass displacement” in EL CROQUIS 177-178 - Lacaton & Vassal 1993-2015, 

p. 39

76 “In the case of this project, the word “reduce” immediately springs to mind. We aimed to be as efficient as possible by minimizing work and 

maximizing economy. (…) These were minimum interventions, which we applied accordingly to each individual support or beam as required. This was 

no classic refurbishment project.” WELLNER, Mathieu, Reduce, Reuse, Recycle, 13th International Architecture Exhibition, Entrevista a Anne Lacaton e 

Jean-Philippe Vassal, 2012
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f1/f2: Palais Tokyo: exterior e interior da zona expositiva 3
Mantém-se a traça do volume original e o aproveitamento duma 
área com 870m2 proporciona uma grande flexibilidade, maximi-
zando a liberdade de circulação e usos.
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f3/f4: Palais Tokyo: áreas interiores
A sugestão de uma nova intervenção claramente posterior - e reversível - traduz-se nos mo-

mentos de compartimentação e acessos, trabalhados com materialidades muito distintas dos 
pré-existentes (visíveis) e integrados na métrica estrutural (pilares e vigas). 
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à grande área intervencionada77, um particular esforço para não modificar o que encontraram, em prol da 

preservação dos elementos e do ajuste do edificado aos requisitos estruturais e de segurança actualmente exi-

gidos. Para além da análise do lugar e da reutilização do edifício através de intervenções mínimas que têm em 

vista a melhoria da sua qualidade funcional78, é possível reconhecer neste projecto uma postura crítica, a nível 

patrimonial, vinculada a princípios de identidade, analogia e reversibilidade – pela manutenção da imagem ex-

terior e do interior existente (mesmo que deteriorado) e pelas premissas de adição, ou seja, pela convivência de 

elementos contemporâneos79 com antigos (cujas idades se distinguem, não competindo entre si). Se a proposta 

de Lacaton & Vassal, posterior ao edifício original “pode ser essencialmente desfeita, ou retirada, sem causar 

mudanças ou alterações na estrutura material histórica básica”80, numa perspectiva programática e morfológi-

ca, o carácter de reversibilidade ganha um segundo significado pela polivalência e flexibilidade espacial que, 

conjugada com a questão da acessibilidade – pelo cuidado em viabilizar o acesso por rampas81 e, sobretudo, pela 

tentativa de reabrir o espaço e de criar um ‘estado de liberdade máxima’82 - permite a apropriação dos artistas 

e visitantes. Na prevalência dos valores de contemporaneidade e da memória colectiva, o edifício do Palais de 

Tokyo incita a vivência duma atmosfera mais familiar e informal que reintegra o edifício na cidade.

“The strict application of what Focillon defined as the ‘reverse of the space’ entails the possibility of a re-

versibility in the means of appropriation. When the reversibility of a space becomes perceptible, it tends 

to increase the potential reversibility of its uses as well. A reversible space is a space whose configuration 

enables its use to change direction from time to time. A market square that becomes a theatre after dark, 

a railway station that occasionally turns into a concert hall, an industrial warehouse that becomes a tem-

porary exhibition hall: situations that profile a type of public space as an archetype of the reversibility of 

its uses. No wonder that inside the work of Lacaton & Vassal, this reversibility is manifested in their archi-

tecture for cultural facilities. Other types of building can hold spaces whose use evokes the reversibility of a 

public space, but it can only be fully implemented in cultural facilities”83.

A reversibilidade, quer da intervenção (que não transforma o existente) quer do programa (múltiplo), é um 

tema comum ao FRAC Nord-Pas de Calais - proposta resultante “dum processo de duplicação e dupla inver-

77 “The initial task involved a program of approximately 5000 square meters, and in the end we were working with 8000 square meters. The 

second phase of the refurbishment project started ten years after the first, with plans for 12,000 square meters, which ended up becoming 16,000 square 

meters. So all in all we refurbished 24,000 square meters of the Palais de Tokyo.” WELLNER, Mathieu, Reduce, Reuse, Recycle, 13th International Archi-

tecture Exhibition, Entrevista a Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, 2012

78 “(...) minimal changes and technical upgrades to increase the building’s functional quality.” Ibidem

79 “There are columns, but there are no walls that couldn’t be removed. Our experience of the first phase, however, showed us that it takes a 

constant effort to maintain this potential for freedom.” Ibidem

80 “Glossário” in Critérios para a conservação do património arquitectónico do século XX – Documento de Madrid (2011)

81 “We altered the main entrance with its sevenmeterhigh gate to comply with safety and fire regulations, and installed ramps to allow easy access 

even with rollerblades. We have left the entrance gateway as it is, while at the same time showing how today’s architecture and today’s expectations of a 

building have changed. You can work with a building from the 1930s, but you have to bring it up to today’s standards.” WELLNER, Mathieu, Reduce, Reuse, 

Recycle, 13th International Architecture Exhibition, Entrevista a Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, 2012

82 “Over the past ten years, we’ve observed how everything has become more closed in everyday use—so we re-opened it all. Probably it will start 

to close up again, gradually. If you’ve been changing things for six months, you have to be disciplined enough to then strip things back to the beginning 

in order to create a state of maximum freedom.” Ibidem

83 RIVKIN, Arnoldo, “The Reverse of Space: External – Internal mass displacement” in EL CROQUIS 177-178 - Lacaton & Vassal 1993-2015, p. 
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são” na qual vigora a premissa da adição. Num contexto portuário no norte de França, propõe-se a adição de 

um novo edifício ‘idêntico’ - e justaposto - a um antigo armazém de embarcações, “mas transparente”, que 

materializa a sua “repetição quase exacta”. Os dois volumes, que se diferenciam pelo contraste e transparência, 

mantêm, através da “inversão especulada dos espaços interiores”, uma relação de complementaridade: ao pas-

so que o espaço do Halle AP2 (edifício preexistente), enquanto hangar, tem a capacidade de receber “obras de 

arte de grande dimensão e vários tipos de eventos”84, a sua réplica (nova intervenção), organizada por pisos, 

constitui uma configuração mais compartimentada; esta combinação origina um equipamento público flexí-

vel, catalisador na regeneração do contexto onde se insere, já que permite a exposição de trabalhos de várias 

escalas e a organização de grandes eventos artísticos, de carácter regional ou internacional, contribuindo, 

assim, para a consolidação do desenvolvimento do porto de Dunquerque85. O projecto, através da adaptação, 

reutilização e preservação da identidade do Halle AP2, vai ao encontro do princípio de sustentabilidade enun-

ciado na Carta de Nizhny Tagil86.

“Basic common sense is needed in thinking about what sustainable development, ecology, and economy 

actually mean. (…) If you destroy a building only to replace it with the same thing, then nothing is gained. 

You can see how effective it is to develop an alternative to demolition and new construction. At the same 

time, in terms of sustainability, it is interesting to note that existing stock can be refurbished in a sustai-

nable way instead of constructing a sustainable new building”87.

Como pudemos verificar, a percepção da memória no trabalho de Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal não é 

entendida no sentido estrito da protecção e valorização do simbolismo do monumento ou da antiguidade do 

edifício (conceitos ambíguos), nem opta pelo seu esquecimento ou negligência. Relembrando a abordagem 

de Alberto Campo Baeza à memória88, podemos estabelecer um paralelismo entre a Mnemósine – que encara 

a história da cidade como uma história viva e em construção, alvo de novas intervenções que não se devem 

limitar a mimetizar o pré-existente - e a anamnésia subordinada aos projectos dos arquitectos franceses.

84 “The Halle AP2 will remain a completely available space, which can work either with the FRAC, in extension of its activities, (exceptional 

temporary exhibitions, creation of large scale works, particular handlings) or independently to welcome public events (concert, fairs, shows, circus, sport) 

and which enriches the possibilities of the area. The functioning of each of the buildings is separated, or combined.” in EL CROQUIS 177-178 - Lacaton 

& Vassal 1993-2015, p. 272

85 “The project so creates an ambitious public resource, of flexible capacity, which allows work at several scales from everyday exhibitions to 

largescale artistic events, of regional but also european and international resonance, which consolidates the redevelopment of the port of Dunkerque.” 

Ibidem p. 272

86 “V. Adaptar e continuar a utilizar edifícios industriais evita o desperdício de energia e contribui para o desenvolvimento económico susten-

tado. O património industrial pode desempenhar um papel importante na regeneração económica de regiões deprimidas ou em declínio. A continuidade 

que esta reutilização implica pode proporcionar um equilíbrio psicológico às comunidades confrontadas com a perda súbita de uma fonte de trabalho de 

muitos anos.” Carta de Nizhny Tagil sobre o Património Industrial (2003)

87 VASSAL, Jean-Philippe, in WELLNER, Mathieu, Reduce, Reuse, Recycle, 13th International Architecture Exhibition, Entrevista a Anne Lac-

aton e Jean-Philippe Vassal, 2012

88 Sobre a memória em arquitectura, segundo Alberto Campo Baeza, a mímesis - meio primordial de integração da arquitectura na cidade 

histórica – é um conceito limitador e de imitação (“en la copia literal de las formas propuestas por los estilos a largo de la Historia, em el pastiche”), que se 

opõe e afasta da mnemosine, instrumento considerado, pelo autor, imprescindível para a arquitectura: “Pero la Arquitectura de la ciudad es una historia 

viva. Es más, la Arquitectura como fiel reflejo de su tiempo es la que verdaderamente construye la Historia de las ciudades. (…) Para un arquitecto la Memo-

ria es completamente imprescindible. Como el arca del tesoro de donde sacar continuamente material para ser utilizado de manera adecuada. Para destilar de 

ahí las mejores esencias, y para intentar seguir guardando tesoros en el arca” in BAEZA, Alberto Campo, Principia Architectonica, Madrid, Mairea Libros, 

2012, p. 47
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f5/f6: FRAC Nord-Pas de Calais: vista geral do conjunto e interior do novo volume
Enquanto organismo regenerador, o edifício antigo é duplicado numa reinterpretação complementar ao 
pré-existente, que permeabiliza o conjunto através da transparência, flexibilidade e articulação com o 
exterior - materializada no redesenho do espaço público que inclui uma passagem pedonal.
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f7/f8: FRAC Nord-Pas de Calais: perspectivas interiores dos dois volumes
Uma visão sobre o património que preserva a sua identidade e valoriza um equipamento adaptá-

vel  a diferentes usos, através da complementaridade entre duas linguagens.
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“The work of Lacaton & Vassal relies on neither memory nor its complementary opposite, amnesia. Their 

architecture uses a sort of anamnesis, originally a Platonic term retrieved by Lyotard to address art-related 

issues using psychoanalysis. Anamnesis is concerned with a past —still unfinished— that advances a future 

that is always about to happen. The infancy and the future of architecture”89.

Passando por doutrinas que prezavam o modo como a passagem do tempo se manifestava no edifício (J. 

Ruskin) em detrimento da valorização dos seus traços arquitectónicos originais (E. Viollet-le-Duc)90, até à cria-

ção de princípios gerais mais unânimes que misturavam visões divergentes (C. Boito), a permanente reflexão 

sobre o assunto parecia alienar uma questão crucial: o facto do objecto em causa (sujeito a restauro) remeter, 

por norma, para um tipo de edifício excepcional e de carácter monumental, desconsiderando a sua envolvente 

urbanística (G. Giovannoni)91. A percepção do monumento contextualizado foi importante para o desenvolvi-

mento progressivo duma noção de continuidade na cidade que, posteriormente, contribuiu para um consenso 

internacional relativo à integridade e coerência das intervenções em edifícios históricos (Carta de Atenas), 

através da sensibilização para a salvaguarda do património (e seu reuso) e responsabilidade na construção de 

novos edifícios. Porém, a actualização dos critérios propostos (que se demonstraram insuficientes) sugeriu a 

introdução do ‘restauro crítico’, segundo o qual o reconhecimento artístico e histórico é aceite enquanto con-

tributo e se permite acrescentos às obras, realçando o seu papel na procura pela harmonia entre antigo e novo.

É notório que a evolução do conceito património acarreta, até hoje, uma amplitude tipológica e cronológica 

mais vasta e diferente do que nos primeiros princípios de restauro estipulados no séc. XIX. Por isso, em re-

trospectiva, as análises relativas às teorias do restauro reformulam, gradualmente, as noções de património e 

monumento. Se na Idade Média, remetiam para os edifícios antigos, no Renascimento eram enquadrados na 

antiguidade e no séc. XIX referiam-se ao monumento e ao monumento histórico. As mudanças radicais regista-

das num curto espaço de tempo ilustram o período de instabilidade e destruição provocado pelos confrontos 

bélicos e pela Revolução Industrial que exigiu políticas emergentes de acção e de reorganização de infra-estru-

turas, e é no séc. XX e XXI que se regista a maior reformulação destes valores, que passam, inicialmente, pela 

referência à cidade histórica, depois ao património urbano, e mais tarde, ao património cultural92.

Importa situar estas reflexões no tempo, já que - a partir dos finais do século XVIII, no contexto britânico, e 

mais tarde, em Portugal - a Revolução Industrial representa o início de uma nova era na história dos meios 

urbanos, palco de notórias alterações que viriam a questionar a definição do conceito de cidade. Novos desa-

fios se avizinhariam com a introdução de novas tipologias de edificado (nas quais se ensaiaram linguagens e 

técnicas pioneiras) cujo carácter funcional procurava responder às exigências propostas pelos programas in-

89 RIVKIN, Arnoldo, “The Reverse of Space: External – Internal mass displacement” in EL CROQUIS 177-178 - Lacaton & Vassal 1993-2015, p. 
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90 Segundo Viollet-le-Duc, “restaurar um edifício não significa conservá-lo, repará-lo ou refazê-lo, mas sim restabelecer a sua forma autêntica, 

ainda que esta não tivesse existido em nenhum momento.” VIOLLET-LE-DUC, Eugène, Restauration, in “Dictionnaire Raisonné de l’architecture française 

du XIe au XVIe siècle”, A. Morel, Éditeur in CAPITEL, Antón, Metamorfosis de monumentos y teorias de la restauracion, Madrid, Alianza Editorial, 1992, 

p.19

91 “É melhor um restauro cientificamente imperfeito, que represente uma experiência perdida na história da arquitectura, ao invés de uma 

renúncia completa, a qual privaria a nossa cidade da sua aparência.” GIOVANNONI, Gustavo, Architetture di pensiero e pensieri per architettura, Roma, 

Apollon, 1945, p. 289, 

92 RODERS, Ana Pereira, Re-architecture: Lifespan rehabilitation of built heritage, Eindhoven, Tue, 2004, p.81
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dustriais. Não obstante, com a evolução constante da sociedade e da tecnologia, os edifícios industriais foram 

perdendo a função para a qual tinham sido concebidos, caindo em desuso e tornando-se obsoletos. Votadas 

ao abandono, estas construções de grande dimensão passaram a constituir um problema à escala urbanística, 

quer pela área ocupada e pela quantidade de casos espalhados pelas cidades, quer pelo facto de, em determi-

nadas situações (como em Campanhã), estarem concentradas numa só zona - relegando-a, por conseguinte, 

à degradação e diminuindo o seu poder de atractividade.

Se podemos assumir que as fábricas93 e os complexos industriais representaram uma ‘novidade’ em termos 

programáticos e morfológicos, simbolizando, portanto, uma importante reviravolta no decurso da história da 

cidade e da arquitectura, convém destacar a necessidade de repensar os paradigmas relativos à classificação 

patrimonial destes novos edifícios. Assim, surge o conceito de património industrial94.

“Note-se que, quando se criou o património industrial, nos idos da década de 70 do século XX, poucos 

compreenderam o verdadeiro significado daquela “revolução” cultural. Assistiam-se a reacções espontâ-

neas de defesa de estações ferroviárias de Oitocentos, ou de mercados de arquitectura do ferro ou, ainda, 

sinalizaram-se edifícios industriais, com equipamento técnico ou manufactureiro, que nada tinham de 

comum com os mosteiros, as catedrais ou os castelos da herança patrimonial de raiz artística. Eram os 

“monumentos da indústria”, imóveis do trabalho travestidos de valores monumentais, segundo os con-

ceitos patrimoniais da época. No grupo alargado destes “monumentos” encontravam-se fábricas de pisos 

da indústria têxtil ou dos novos sistemas de moagem de farinhas; evidências ou ruínas de antigos altos-

-fornos siderúrgicos ou de fornos de garrafas de faiança ou porcelana; (...) Ressalte-se, pois, em primeiro 

lugar, a alteração do conceito de “antiguidade”, que caracterizou os valores do património cultural até 

à emergência do património industrial. Não se trata tão-somente de “um novo conceito de antiguidade” 

(...) mas de uma ruptura da sua função nas categorias de valorização do património, dado que os valores 

em questão terminavam o seu ciclo funcional e passara a ser admitido - quase de imediato - no universo 

dos bens culturais, circunscrevendo-lhes um novo ciclo de vida. (...) Na realidade, a Revolução Industrial 

e a industrialização, em paralelo com a Revolução Francesa, são os fundamentos de uma nova época da 

história da humanidade (...)”95.

93 O património industrial integra-se na paisagem e materializa-se na fábrica. “A fábrica é um lugar redundante onde a estética moderna en-

contra o próprio programa moderno. Nada tem de natural, ou enraizado no tempo, como a habitação, a igreja ou o cemitério. A fábrica é um objecto 

destinado a cair, ou a permanecer como uma ruína da modernidade (…) As fábricas representaram, ainda, a memória de interferências profundas e 

recentes na paisagem: o aumento da poluição e degradação ambiental, ameaçando a consistência histórica das cidades onde se implantaram, provocando 

periferias desordenadas e pouco qualificadas. Permaneceram associadas à emergência da periferia não-regrada em oposição à cidade planeada.” In FI-

GUEIRA, Jorge, “O fim da fábrica, o início da ruína”, in BRAÑA, Celestino Garcia, LANDROVE, Susana, TOSTÕES, Ana, PERDIGÃO, Maria de Lurdes, 

A arquitectura da indústria, 1925-1965: registo docomomo ibérico, Barcelona; Fundação Docomomo Ibérico; 2005, p. 92

94 Integrando “edificações isoladas, conjuntos ou sítios, definidos pelos diversos programas construtivos ou pelas diferentes funções em articu-

lação com o território” , o entendimento global e actualizado do património industrial, uma das mais modernas criações do património cultural, “com-

preende os vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico ou científico. Estes vestígios englobam edifícios 

e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção, transmissão e utilização 

de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e infraestruturas, assim como os locais onde se desenvolveram actividades sociais relacionadas 

com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de educação.” In TICCIH, Carta de Nizhny Tagil sobre o Património Industrial, 2003, p. 3

95 CUSTÓDIO, Jorge, “Património Industrial: conceitos de hoje, valores de futuro”, Revista Património nº 3, DGPC, Dezembro 2015, p. 85
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A visão sobre a instituição do conceito de património industrial aborda o modo como a questão da antiguidade 

deixa de ser determinante na escolha daquilo que é considerado patrimonial. Assistimos assim a uma mudança 

de paradigmas provocada pela percepção destes “monumentos da indústria” - intrinsecamente, símbolos de 

cultura -, o que nos leva a reflectir sobre a adaptabilidade dos antigos critérios de salvaguarda do património, 

bem como sobre o seu “novo ciclo de vida”.

O fenómeno de desindustrialização introduz uma nova problemática - já que “o património industrial é uma 

das criações do património cultural mais recente”96 - e põe em causa algumas das teorias de restauro propostas. 

A propagação e abandono destes grandes contentores/ruínas industriais (cujo efeito polarizador, consequen-

temente, desvaneceu) e a falta de consciencialização para o seu valor histórico (enquanto legado industrial 

e identitário) promoveram um espírito de incerteza e negligência que, consequentemente, resultou na pro-

gressiva deterioração e/ou demolição destes edifícios. Socialmente, não existe uma arreigada consciência da 

importância do património industrial; dentro da comunidade académica, podemos dar conta da produção 

de diversas cartas, artigos e estudos que atentam sobre a necessidade de protecção deste tipo de edificação, 

enquanto testemunho histórico a preservar. 

A importância da dinamização dos meios urbanos na sua reabilitação/reabitação

Até à actualidade, os edifícios que hoje constituem ou representam o património industrial - tanto os que estão 

assim classificados como os que, por agora (talvez pelo seu estado de degradação ser irreversível e pelo seu 

inferior valor arquitectónico), permanecem apenas enquanto ‘vazio industrial’ - têm sido, tendencialmente, 

inventariados, abordados e avaliados enquanto ‘objectos arquitectónicos’. Porém, importa reforçar o seu en-

tendimento como uma unidade em diálogo com o meio urbano em que se inserem; assumida a articulação 

entre o edifício reabilitado e o seu contexto, o processo de reabilitação urbana decorre97. Assim, pretendemos 

perceber globalmente quais as alterações urbanísticas produzidas pela industrialização, estabelecendo algumas 

das directrizes que orientam esta reflexão sobre o papel dos meios urbanos na regeneração98 da cidade.

96 CUSTÓDIO, Jorge, “Património Industrial: conceitos de hoje, valores de futuro”, Revista Património nº 3, DGPC, Dezembro 2015, p. 82

97 Já que a reabilitação urbana “está umbilicalmente ligada à protecção e valorização do património cultural, constituindo, no entanto, um con-

ceito transversal a diversas áreas de actividade humana como o turismo, o urbanismo (sendo importante o papel dos instrumentos de gestão territorial na 

previsão e regulamentação da reabilitação urbana) e o ambiente. (…) A reabilitação urbana apresenta-se como um conceito global integrado no âmbito das 

mais recentes correntes urbanístico-ambientais de promoção do ambiente urbano, da sustentabilidade cultural e da revitalização das cidades.” in SANTOS, 

Walter Georges Alcoforado, “Conceito de património cultural (e o sentido da sua evolução), a arquitectura legal e administrativa e a sua sustentabilidade”, 

in COSTA, Aníbal, Património: Intervenção, Porto, FEUP, 2013, p. 330

98 Correspondente ao melhoramento duma área em declínio, a regeneração urbana representa um processo que, através de estratégias de análise 

territorial, resulta na recuperação e revitalização parcial ou total do tecido urbano. Contudo, os processos de intervenção e dinamização de áreas carencia-

das ou obsoletas envolvem “processos que impulsionam as transições físicas, sociais, ambientais e económicas”. Numa acção que abrange uma perspectiva 

do material e do imaterial, devemos entender ‘regeneração urbana’ como “uma resposta às oportunidades e desafios que são apresentados pela degradação 

urbana num determinado lugar, num momento específico no tempo” in ROBERTS, P.; SYKES, H.. Urban regeneration - A handbook. Londres, SAGE, 2000, 

p.9
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A Revolução Industrial, nova época na história da humanidade, veio implementar novos equipamentos que, 

ao serem integrados pelos tecidos urbanos, suscitaram e acompanharam a necessidade de novas infra-estru-

turas que respondessem às exigências duma concentração substancial de meios humanos e técnicos.

“A modernização das infra-estruturas e das condições de locomoção, que determinam as origens do cres-

cimento urbano e as primeiras transformações importantes das cidades, com início no século XIX, e, “na 

viragem do século XX, a exploração da energia eléctrica, o desenvolvimento do telefone, a invenção e a 

difusão do automóvel com a necessidade de repensar as redes de estradas e as vias urbanas… abriram o 

caminho para novas transformações radicais”99.

“Na cidade da revolução industrial, a mobilidade das pessoas, das informações e dos bens ganha igual-

mente um novo lugar, mais importante. A primeira necessidade é, com efeito, adaptar as cidades às 

exigências da produção, do consumo e das trocas mercantis. (...) As exigências de crescimento e de funcio-

namento das cidades geraram assim uma forte mobilização científica e técnica para aumentar o desem-

penho dos transportes e do armazenamento de bens, de informações e de pessoas”100.

“A partir de previsões urbanísticas e de programas económicos, criaram-se e racionalizaram-se os grandes 

sectores industriais e tecnológicos das cidades, edificaram-se as novas periferias residenciais e emprega-

ram-se massivamente trabalhadores provenientes do êxodo rural que acabariam por ser os habitantes 

dessas coroas urbanas e os grandes consumidores dos bens produzidos por esses mesmos sectores”101.

Associados a envolventes urbanísticas outrora extremamente ricas e movimentadas, os grandes pacotes in-

dustriais caracterizam-se, normalmente, por estarem servidos por portentosas infra-estruturas, quer viárias 

e rodoviárias quer habitacionais. Não é de estranhar, já que os moldes de produtividade incrementados pela 

Revolução Industrial propunham uma dinâmica de proximidade casa-trabalho e de flexibilidade no transpor-

te das matérias geradas nas fábricas e companhias.

A desindustrialização provocou o aparecimento dos vazios industriais, afectando indirectamente as infra-

-estruturas circundantes que, não obstante, não perderam totalmente a sua função ou papel de mobilidade 

já que foram absorvidas pelas novas redes (urbanas, de estradas e auto-estradas, bem como de caminhos de 

ferro) - cuja pertinência se legitima na estruturação deste meio urbano que derrubou os limites físicos da 

cidade, tornando possível “a expansão dos territórios urbanos e a sua recomposição num escala alargada”102. 

99 CHOAY, Françoise, “Une mutation à l’oeuvre” in THEYS, Jacques; SPECTOR, Thérèse; ROUSSEL, Marie-José; BURDESE, Jean-Claude, 

De la ville à la mégalopole: essor ou déclin des villes au XXIe siècle? Paris: Direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques, Centre de 

prospective et de veille scientifique, 1998, p. 44

100 ASCHER, François, Novos princípios do urbanismo: seguido de Novos compromissos urbanos: um léxico, Lisboa, Livros Horizonte, 2010 (título 

original: Les nouveaux principes de l’urbanisme: la fin des villes n’est pas à l’ordre du jour, 2001), p. 28

101 GRANDE, Nuno, O verdadeiro mapa do universo: uma leitura diacrónica da cidade portuguesa, Coimbra, Ed. Darq, 2002, p. 161

102 ASCHER, François, Novos princípios do urbanismo: seguido de Novos compromissos urbanos: um léxico, Lisboa, Livros Horizonte, 2010 

(título original: Les nouveaux principes de l’urbanisme: la fin des villes n’est pas à l’ordre du jour, 2001), p. 29
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Hoje, com referência nos últimos acontecimentos, a reflexão sobre o modo como a metamorfose urbana ocor-

re leva-nos a entender que os processos de obsolescência - transformação são transversais a todas as épocas e 

fazem parte do constante processo de modernização da cidade. A dinamização dos meios urbanos é essencial 

para a capacidade de atractividade e (re)captação de investimento e interesse para uma determinada zona.

A problemática da intervenção em complexos industriais abandonados e a sua reintegração 

na cidade

“Uma civilização de consumo exige a contínua extinção e a renovação total. As suas técnicas nem sequer 

deixam visíveis os detritos. A eficiência e o prazer – as novas formas do viver contemporâneo – são o 

oposto do abandono ao tempo que a ruína e a sua conservação tradicionalmente comportam. Mesmo o 

próprio restauro tenta, muitas vezes, restituir às coisas um esmalte que nunca possuíram. As possibilidades 

da história enfraquecem, transferindo-se do passado para o presente e para o futuro”103.

No devir da “civilização de consumo”, regida por novos paradigmas que não se movem pela nostalgia 

do passado, a reintegração da ruína e dos vestígios industriais na cidade deve, não só compreender estes 

elementos sujeitos ao abandono ou à negligência, mas sobretudo, exigir a sua leitura e enquadramento no 

contexto urbano. Na paisagem constantemente alterada pelo aparente caos que “alarga a sua lógica a todo o 

território, desvanecendo os lugares, seja da natureza perdida seja do mundo artificial que o homem construiu”, 

podemos afirmar que “vivemos uma espécie de tempo intermédio, exigente e interrogativo”104. A fragmentação 

do território da cidade - que já não se revê na oposição centro-periferia materializada pela “distinção entre 

centro histórico e o resto da cidade”105 – é feita de várias peças que constituem o território106, entre as quais, os 

conjuntos industriais. Estes devem ser compreendidos considerando o potencial atribuído pela sua localização 

e morfologia (de resposta a exigências impostas pela política e pela economia), podendo, em articulação com 

outros meios urbanos, reintegrar-se e consolidar zonas desorganizadas.

“Como encontrar na actual cidade periférica, fragmentada e distópica, um elemento estruturador comum 

capaz de a tornar num objecto apropriável pelo planeamento e desenho urbanos? A resposta a esta pergunta 

passa em grande parte pelo sistema de espaço público”107.

103 ALVES COSTA, Alexandre, “Quando a luz se encontra com o silêncio” in COSTA, Aníbal, Património: Intervenção, Porto, FEUP, 2013, p. 2

104 ALVES COSTA, Alexandre in “Lugares praticados versus lugares de memória”, Revista Património nº 1, DGPC, Novembro 2013, p. 8-9

105 Ibidem, p. 9

106 “O termo território não permite distinguir centro e periferia como realidades físicas e delimitadas, ao mesmo tempo que possibilita o captar 

da dinâmica dos processos de centralização e periferização que atravessam todo o espaço vivencial. Tal como hoje as periferias comportam lógicas de 

centralização, também os centros sofrem movimentos de periferização.” BAPTISTA, Luís Santiago, in Condições periféricas - Revista Arqa: Arquitectura e 

Arte, nº 67, Lisboa, Futurmagazine, Março 2009, p. 7

107 SERRA, Miguel, in “Explorando a forma da cidade periférica – uma abordagem sintáctica” in Condições periféricas - Revista Arqa: Arquitec-

tura e Arte, nº 67, Lisboa, Futurmagazine, Março 2009, p. 73
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“Ao desenvolvimento espontâneo e desordenado das periferias industriais e habitacionais das metrópoles, 

os arquitectos modernos responderam com modelos de neutralização da ideia de periferia, propondo uma 

radical dispersão territorial e novas centralidades hierárquicas”108.

Como já demonstrámos, independentemente da existência dum processo efectivo de ‘patrimonialização’, a 

intervenção nos edifícios industriais, enquanto locais de interesse, decorre, preferencialmente, da investigação 

e do estudo dos mesmos, pelo que a definição de arqueologia industrial é incontornável. 

“Os edifícios e os espaços pós-industriais dominam a paisagem e o território de inúmeras cidades europeias 

(…). Estas fábricas e vestígios industriais oferecem intensas sensações espaciais, materiais e experienciais 

aos visitantes, bem informados ou leigos (…). Os espaços pós-industriais merecem ser olhados de modo 

mais profundo que o olhar romântico do fotógrafo amador, deixando-se margem para o fascínio (que 

nem sempre se encontra nas memórias das empresas industriais), e devem ser compreendidos de um modo 

que vá além da arquitectura da fábrica original. As novas espacialidades e materialidades existentes nos 

edifícios e nos seus vestígios requerem uma compreensão profunda das suas condições e do seu potencial. 

Abandono, deterioração, desmantelamento ou estado avançado de ruína correspondem a estados de 

incompletude, quando considerados na perspectiva de um todo pré-existente, mas podem ser entendidos

como novos estados de espacialidade e materialidade, se conjugarmos os passados, presentes e futuros 

numa única leitura”109.

As questões - e as escolhas - relativas à intervenção no património industrial são inerentes ao estudo e defi-

nição desse mesmo conceito. Antes de mais, convém salientar que a referência aos “espaços pós-industriais” 

é particularmente ampla já que subentende uma perspectiva que, não só envolve fábricas com estatuto patri-

monial reconhecido – através de parâmetros de avaliação estrutural e/ou de qualidade arquitectónica – mas 

que também se dirige a casos de ‘vestígios’ ou edifícios ‘incompletos’, num estado provocado pelo efeito do 

tempo e pelas acções sofridas desde o abandono destes equipamentos. Quase poderíamos afirmar, em suma, 

que, entre os conceitos de património industrial e de espaço pós-industrial, o primeiro remonta a uma ima-

gem limpa do edifício no seu aspecto ‘original’ – e para a sua potencial reabilitação, que, devolvendo-lhe “a 

sua capacidade de ser utilizável, ou seja, de o tornar habilitado a funcionar novamente”110, restituirá ou não 

as suas características – enquanto o último se refere ao resultado/estado actual duma determinada estrutura, 

independentemente do estado de degradação em que se encontra. 

Assim, poderíamos afirmar que o património industrial pode ser abrangido no grande espectro dos espaços 

pós-industriais, aos quais os “novos estados de espacialidade e materialidade” são intrínsecos. O tipo de in-

108 BAPTISTA, Luís Santiago, in Condições periféricas - Revista Arqa: Arquitectura e Arte, nº 67, Lisboa, Futurmagazine, Março 2009, p. 6

109 MOREIRA, Inês, “Brown rooms/Grey halls: a curadoria de espaços pós-industriais” in MOREIRA, Inês, Edifícios & Vestígios: projecto-ensaio 

sobre espaços pós-industriais, Guimarães, Fundação Cidade de Guimarães, 2013, p. 29

110 PEREIRA, António Nunes, “Para uma terminologia da disciplina de protecção do património construído” in J. A. À Recherche du Temps 

Perdu, Cacém, nº 213, 2003, p. 31
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tervenção levada a cabo varia conforme a situação em causa, podendo, ou não, produzir alterações substanciais 

e delegando novos usos a estas estruturas, com a missão de as dinamizar e reintegrar na cidade.

A versatilidade de vestígios industriais comprova-se tanto em exemplos de pequenas empresas que se inserem 

em quarteirões, como em grandes complexos arruinados - comummente chamados brownfields ou friches 

industrielles – o que nos leva a admitir que a intervenção em espaços industriais depende de diversos factores 

(localização, escala, função, entre outros). Porém, presume-se que as potenciais acções a concretizar em com-

plexos de maior escala, interferindo com áreas mais extensas e podendo albergar diversas funções, devem ter 

em conta a articulação com o espaço público e meios urbanos mais pesados (redes de transportes públicos, 

auto-estradas, parques de estacionamento, ferrovias), produzindo um maior impacto e uma acção regeneradora 

na cidade. Para agilizar a investigação de referências que possibilitem o desenvolvimento deste estudo específi-

co, em que abordamos uma área industrial extensa com grandes fábricas e armazéns de várias idades e estados, 

importa orientar a reflexão sobre a problemática da intervenção para contextos semelhantes.

“One of the most surprising cultural and political phenomena of recent years has been the emergence of me-

mory as a key cultural and political concern in Western societies, a turning toward the past that stands in 

stark contrast to the privileging of the future, so characteristic of earlier decades of XX century modernity”111.

Ao nível internacional, encontramos alguns casos interessantes que se destacam pelas estratégias incrementa-

das, cuja análise é um dado imperioso na flexibilização de perspectivas e na construção dum leque de referên-

cias, que passamos a apresentar sumariamente. 

Várias cidades reflectem a desindustrialização e a existência de equipamentos desactivados, em zonas vocacio-

nadas para estes tipos de ocupação. O contexto alemão é particularmente profícuo em projectos de ocupação 

cultural em ambiente urbano, como o Kraftwerk em Berlim112, ou de índole paisagística, como o Landschaf-

tpark, em Duisburg, e o Zollverein Park, em Essen, parques que, inseridos num programa regional de grande 

extensão ao longo da bacia do rio Ruhr, exploram o cruzamento entre zonas verdes, espaço público e antigas 

estruturas industriais. Em Paris, destacamos a natureza industrial do parque de La-Vilette, ocupado intensa-

mente por equipamentos culturais, e em Barcelona, o exemplo do Matadero, como um caso de reabilitação 

do edificado em harmonia com o melhoramento urbanístico. Em suma, são estratégias que tiram partido das 

estruturas pré-existentes, normalmente ocupadas por programas de usufruto público que permeabilizam os 

tecidos, criando novos pólos de atracção que reinterpretam e reintegram elementos de escalas monumentais e 

paisagens quase hostis no circuito cultural e de lazer dos habitantes. 

111 HUYSSEN, Andreas, Present pasts: urban palimpsests and the politics of memory, Stanford, Stanford University Press, 2003, p.11

112 “Quando olhamos o processo de planeamento após a queda do Muro, é necessário ter em consideração a história singular da cidade de 

Berlim. A reunificação de Berlim não foi apenas uma tarefa político-administrativa, mas foi também uma tarefa social. As sociedades fundamentalmente 

diferentes com objectivos diferentes eram igualmente visíveis na fisionomia particular da cidade. A primeira referência documental data de 1237, o que 

faz de Berlim uma cidade relativamente jovem a nível europeu. No séc. XVII, Friedrich Wilhelm, o Grande Eleitor, lançou as bases para a construção 

de Berlim. A cidade tornou-se cada vez mais importante seguindo o caminho da industrialização e da mecanização. Berlim, que havia sido a capital do 

Reich alemão desde 1871, tinha uma população de 2,7 milhões de habitantes no final do séc. XIX, o que a tornava a maior cidade industrial do conti-

nente. Após a Primeira Guerra Mundial, a capital da primeira democracia alemã tornou-se, acima de tudo, uma vibrante metrópole cultural.” in Berlim: 

Reconstrução crítica, coord. Pedro Baía, Circo de Ideias, 2008, p. 98
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Em particular no panorama nacional, para além dos parques empresariais delimitados aos seus próprios quar-

teirões industriais (no Porto, o projecto para o Matadouro, o Hipercentro, a Lionesa e, num conjunto híbrido 

entre espaços de trabalho e espaços de lazer que o potencia pela sua permeabilidade, usos e localização, o 

LxFactory, em Lisboa,), outros exemplos mais abrangentes partem da conjugação de indústrias activas com a 

ocupação de outras desactivadas, como acontece em São João da Madeira, Vale do Ave, Barreiro e Sines. Cada 

caso apresenta uma evolução diferente (no caso do Barreiro, com a abertura do processo de classificação do 

património industrial da Baía do Tejo em 2017113) que prima pela visita e valorização dos edifícios relativos à 

produção, com vista à implementação de percursos de turismo industrial. 

Na criação do roteiro industrial e dos “circuitos temáticos”, S. João da Madeira tem expandido uma iniciativa 

iniciada em 2012, numa oferta polarizada que promove um contacto mais próximo entre indústrias e habi-

tantes, e envolve museus, instituições e empresas. Noutros moldes, e comprovando o valor das especificidades 

locais na adaptação metodológica, Sines também adopta o sistema de visita aos seus pacotes industriais, que 

contemplam vários equipamentos, como os portos marítimos (nomeadamente, o terminal de contentores), a 

refinaria e a central termoeléctrica, elementos que, em contraste com o promontório natural e a continuidade 

da faixa da costa vicentina, caracterizam a paisagem da cidade.

113 Diário de Notícias, in “Barreiro quer classificar património industrial” (1 de Junho de 2017), acedido em 27 de Maio de 2018, disponível em 

https://www.dn.pt/sociedade/interior/barreiro-quer-classificar-patrimonio-industrial-8525784.html
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^ f12/13/14_percursos 
Zollverein Park, Essen

A co-existência entre elementos 
da memória industral

e percursos ciclo-pedonais, 
posicionados a vários níveis. 
A transformação dum complexo 

industrial hermético num espaço 
visível, assumido e acessível, 
cujo princípio não é criar um 

parque-museu industrial, mas sim 
compor uma paisagem com os ele-

mentos pré-existentes. 

< f15/16/17_malha e imagens 
parque La- Vilette, Paris

O carácter unitário do parque 
depende das três camadas de 
intervenção que se dividem em 
superfícies, linhas e pontos. 
A ocupação dum espaço de 
matadouro propõe um lugar de 
cultura misturado 
com zonas naturais. 

< f9_esquema Emscher Park

f11_planta Zollverein Parkf10_planta Landschaftpark
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^ f19/f20_interior e exterior
Matadero, Madrid

A grande dimensão do antigo complexo de abate animal  e 
a sua integração num sistema de espaço público melhorado 
apoiam um pólo cultural de experimentação arquitectónica 

que potencia a valorização do pré-existente e pratica 
princípios de reversibilidade e equilíbrio. 

^ f17/f18_interior
Kraftwerk, Berlim

A desmistificação da atmosfera do espaço industrial. 

f23/24
> dimensões industriais

Sines
 Nas imagens, a pesada carga 

industrial pontua um 
ambiente natural.

v f21/22_espaços industriais
S. João da Madeira
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2_Território: eixo prioritário de regeneração urbana

Os conceitos-chave em discussão e, nomeadamente, as abordagens do património sugerem a evolução dum 

tema cada vez mais abrangente, que reconhece materialidade e imaterialidade e protege, idealmente, o diá-

logo entre edifício e espaço urbano, em prol da narrativa duma cidade contínua. A definição dum enqua-

dramento teórico que prepara e sustenta uma estratégia de intervenção revelou uma lógica de continuidade, 

pelo que convém, partindo duma escala alargada, começar por circunscrever o exemplo concreto da cidade 

do Porto. Neste contexto real e específico, importa não só entender, particularmente, o modo como o pa-

trimónio industrial pode motivar a regeneração do território, mas também, genericamente, conceber um 

ponto de situação global que permita perceber a interacção entre o reconhecimento patrimonial e as presen-

tes oportunidades de desenvolvimento urbano.

Porto: o debate sobre o património e a oportunidade do fenómeno 

A propósito do recente fenómeno turístico, o caso do Porto e as inúmeras reabilitações que hoje incidem 

sobre o centro histórico motivam a discussão sobre a adaptação às novas exigências urbanas, nos moldes 

impostos por um tecido patrimonialmente classificado. Numa cidade em metamorfose cujo Plano Director 

Municipal se encontra em processo de revisão114, essa discussão, associada ao conceito de regeneração 

urbana, reflecte, de um modo geral, uma preocupação com a gestão do centro da cidade – tarefa que 

invoca, concretamente, a implementação de medidas de controlo da exploração do alojamento temporário, a 

monitorização dos processos de reabilitação em curso e o acesso à habitação permanente na baixa do Porto, 

sob risco do seu constante despovoamento. A situação é complexa e inalienável da vertente política e social 

mas, em suma, falamos de um exemplo próximo – que foca desafios prementes noutras cidades europeias115 

- cujo cenário não só retrata, directamente e num sentido prático, os temas do património e da identidade, 

mas também as questões do direito à cidade (relativamente a um alegado êxodo dos habitantes em prol da 

ocupação turística), do urbanismo e planeamento, da qualificação do espaço público, entre outras. 

Considerando as premissas teóricas e o vasto património por intervir nomeadamente entre os séculos 

XIX e XX, impõe-se a adopção duma atitude projectual que abranja as questões estratégicas e técnicas, 

inevitavelmente interligadas.

114 A problemática do turismo - não tão evidente à data da elaboração do PDM aprovado em 2006 – desencadeia uma transformação na cida-

de – agora turística - facto revelador da “dificuldade que temos hoje: há um desfasamento entre os fenómenos e as regras que vão cair em cima desses 

fenómenos” e da necessidade de separação das “questões estruturais de planeamento (…) daqueles que são problemas que surgiram agora” cuja duração 

é também imprevisível, como refere Pedro Baganha no debate intitulado J-A Debate #2 | Porto (que) Sentido? – parte 1, [consultado em 11.02.2018] 

vídeo disponível em https://vimeo.com/207321572

115 Anteriormente, a referência a Veneza e os temas levantados por Salvatore Settis remetem para uma situação actual que ilustra as conse-

quências numa cidade onde o sector do turismo foi mais explorado e os seus efeitos são mais concretos e visíveis, análise que, aplicada a outros casos, 

antevê as fragilidades, limitações e cuidados a ter em conta.
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“Nem tudo o que herdamos é extraordinário. (…) O mais fácil é arquitectos, projectistas, promotores 

situarem-se na mimésis, no restauro ou no contraste; isso é simples. O problema é este vasto caminho 

entre a mímesis e o contraste que é a analogia. Este é que é o desafio de cada projecto: onde é que nós nos 

colocamos? E isto é um desafio para cada lote, é um desafio para cada quarteirão, é um desafio para cada 

área de cidade, no limite, para cada cidade.”116 

Subentendendo a importância da memória e conhecendo os extremos que balizam uma atitude projectual 

(entre o mimésis e o contraste – ou mnemosine?), identificam-se aqui os conceitos abordados por Baeza e 

os princípios de intervenção analógica de Solà-Morales apoiados na valorização individual e selecção crítica 

do que é o objecto em relação com o projecto, cuja relação de analogia se estabelece e possibilita, como já 

referimos, “todo o sentido possível e imprevisível”117. 

Recuperamos alguns dos contributos contemporâneos já expostos - como a partilha da prática do princípio 

ético do “valor supremo do bem comum”118 e, no fundo, a responsabilidade cívica na preservação das cidades 

(conceitos defendidos por Settis), reforçada na Carta de Cracóvia, que refere ainda a valorização dos elementos 

de continuidade urbana (apesar da ausência dum “valor arquitectónico especial”) e a definição de identidade 

enquanto “referência colectiva englobando, quer os valores actuais que emanam de uma comunidade, quer os 

valores autênticos do passado”. Pelo interesse em cruzar bases teóricas reconhecidas no debate sobre o (centro 

do) Porto, em que os termos gentrificação e turistificação ecoam alertando para o perigo de perda da identidade 

da cidade, enfatiza-se automaticamente a crescente consciencialização da sociedade para o planeamento 

urbano sustentável e concertado. Além disso, como podemos definir e situar os elementos de continuidade 

urbana? Admitindo uma interpretação inevitavelmente subjectiva e difusa do que constituem de facto, parece-

nos evidente que a expressão continuidade urbana se possa remeter a uma escala mais abrangente e que o valor 

destes elementos reside exactamente em serem dispositivos úteis na expansão do desenvolvimento, para além 

das delimitações da classificação patrimonial ou histórica.

“A hierarquização do sistema produtivo, com a indústria como detonador urbano, esteve no centro dos 

vários modelos de cidade do século XX. Hoje, estando obsoleta essa capacidade transformadora do mundo 

industrial, a Cidade Subjectiva já não depende desse binómio entre o rural e o urbano. Incorpora, sim, 

vários níveis de ocupação e sistemas produtivos, onde convivem o rural, o urbano, o suburbano, mas 

também o “terrain-vague” e as grandes infra-estruturas. A subjectividade da paisagem contemporânea e a 

sua condição híbrida e dominante permitem-nos hoje ampliar o significado de cidade.119” 

116  VALENTIM, Nuno in J-A Debate #2 | Porto (que) Sentido? – parte 2, [consultado em 11.02.2018] vídeo disponível em https://vimeo.

com/207370961

117 SOLÀ-MORALES, Ignacio de, “Do contraste à analogia: desenvolvimentos do conceito de intervenção arquitectónica” in J. A. À Recherche du 

Temps Perdu, Cacém, nº 213, 2003, p. 75

118 Noção que significa ”cultivar uma visão previdente, investir no futuro” incidindo na comunidade e na formação dos jovens.

119 ADRIÃO, José, CARVALHO, Ricardo, “Editorial” in J. A. Cidade, Casal de Cambra, nº 231, 2008, p. 2
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Ao fim e ao cabo, percebe-se a pertinência das questões que se levantam no debate sobre a cidade; a importância 

vital de o estender, com a mesma consciência da sociedade civil, a áreas exteriores ao centro histórico, decorre 

do reconhecimento do desequilíbrio territorial e social existente120. A articulação com outros municípios, a 

interdependência e a pluralidade dos serviços da cidade heterogénea retiram sentido à leitura tradicional de 

centro/periferia, mas não deixa de ser curioso o facto de, em alternativa à periferia citadina desindustrializada, 

assistirmos, ironicamente, aos efeitos dum novo detonador urbano, ou seja, uma nova indústria – do turismo – 

que revigora o centro da cidade e que, inegavelmente, atrai um interesse rejuvenescido, por parte da população, 

em habitá-la. Ao mesmo tempo que nasce uma cidade-marca121 que aproveita uma oportunidade de investimento 

(que, impulsionador duma aparente regeneração urbana, legitimamente precisa de ser financeiramente reavido), 

os parâmetros reguladores e orientadores do seu crescimento, por muito que abordem medidas mitigadoras 

ou accionem bolsas de acesso exclusivo a residência permanente, dificilmente respondem a um interesse tão 

grande e concentrado, por parte da população residente e visitante. A partir daqui, faz sentido considerar um 

plano de expansão e uma oportunidade de crescimento e o desenvolvimento das áreas que sucedem a zona 

histórica.

Património, diagnóstico e intervenção: sobre o Plano Director Municipal

Realçando que a presente investigação pretende distanciar-se relativamente a qualquer desejo de cristalizar a 

cidade (evitando a “cidade-museu-tudo-património”122), a definição e estudo sobre o património, reabilitação e 

os temas que lhes são inerentes, devem retratar um campo prático: a cidade do Porto. 

Um dos casos que materializa os objectos de estudo formais da questão patrimonial é a Carta de Património, que 

integra o Plano Director Municipal. Através duma breve reflexão sobre as problemáticas do turismo, constata-

se que, naturalmente, as estratégias se adaptam conforme a pertinência dos temas123 e passam pela proposta de 

mecanismos de acção mais ágeis.124  Não se defende uma perspectiva restrita aos parâmetros estipulados pelos 

120 “Nós, hoje, temos uma freguesia de Campanhã que está em meados do séc. XX e temos outras freguesias que já estão no séc. XXI” como 

refere Pedro Baganha no debate intitulado  J-A Debate #2 | Porto (que) Sentido? – parte 1, [consultado em 11.02.2018] vídeo disponível em https://vimeo.

com/207321572

121 “Cidade-marca / Branding – criação de marca e imagem para afirmação de uma cidade enquanto produto/destino de consumo” MELÂNEO, 

Paula, MOREIRA, Inês, in “Editorial” in J. A Centros Nevrálgicos: transformações em Lisboa e Porto, nº 255, 2017 [consultado em 12.02.2018] disponível em 

http://www.jornalarquitectos.pt/pt/jornal/centros-nevralgicos/editorial-2

122 DOMINGUES, Álvaro, “Património industrial e requalificação urbana”, in SAMPAIO, Maria da Luz (coord.), Reconversão e musealização de 

espaços industriais: actas do colóquio de museologia industrial, Porto, Associação para o Museu da Ciência e da Indústria, 2003, p. 127

123 “(…) alguns dos temas abordados não encontram no PDM do Porto um enfoque significativo, em parte porque refletem preocupações. Tal 

explica-se, em parte, pelo facto de apenas em anos recentes estes temas atingirem um posicionamento central nas opções de política pública, como é o caso 

da eficiência energética ou mesmo da reabilitação urbana”, Plano Director Municipal – Alterações, Carta de Património, CMP, Dezembro 2011, p. 124

124 “No sentido de superar dificuldades como as sentidas no Porto, foram introduzidas sucessivas alterações legislativas destinadas a dotar as 

políticas territoriais em geral, e o sistema de planeamento em particular, de mecanismos mais ajustados ao atual contexto socioeconómico. (…) O PDM 

adquire uma nova proeminência, dado que para esta figura reverterão os conteúdos provenientes de outros instrumentos. Simultaneamente, planos de 

escala superior darão lugar a programas desejavelmente mais ágeis, procurando-se deste modo evitar sobreposições e conflitos entre instrumentos. No 

que respeita à edificação, a nova legislação coloca maiores responsabilidades sobre o projetista, libertando deste modo a administração pública de algumas 

funções de fiscalização”, Ibidem, p. 126
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órgãos camarários; porém, a análise destes documentos permite-nos, a partir dum estudo aturado produzido 

por equipas especializadas, conhecer os tipos de valorização patrimonial adoptados e, particularmente na zona 

oriental, identificar situações classificadas ou delimitadas. 

Para além dos imóveis de interesse patrimonial (edificações isoladas preenchidas a vermelho), as principais 

categorias distinguidas correspondem a áreas de interesse urbanístico e arquitectónico (a amarelo), espaços 

verdes de interesse patrimonial (a verde), existindo ainda zonas especiais de protecção ou zonas automáticas 

de protecção (ZEP e ZAP, respectivamente, ambas assinaladas com uma trama vertical verde), perímetros 

especiais de protecção arqueológica e zonas de potencial arqueológico (PEPA e ZOPA, respectivamente, ambas 

representadas por uma trama vertical vermelha) e imóveis classificados ou em vias de classificação (contornados 

a preto). Grande parte da cidade é considerada área de interesse urbanístico e arquitectónico, numa mancha 

amarela que exclui, quase integralmente, as freguesias que marginam o município – Foz do Douro, Nevogilde, 

Aldoar, Ramalde, Paranhos, e, se observarmos a área oriental, Campanhã. 

Neste caso específico e no qual nos focamos, são excepcionalmente considerados o Bairro das Antas, parte da 

rua de S. Roque da Lameira (e frentes edificadas) passando pela Corujeira, Maceda, e, próximo de Contumil, 

o Bairro de Casas Económicas de S. Roque da Lameira. Em particular, assinalam-se como imóveis de interesse 

patrimonial a Quinta dos Salgueiros (abandonada, os terrenos onde se instala foram comprados e enquadram a 

intenção de criar um parque), o Estádio do Dragão, o Matadouro Industrial do Porto, as edificações no Parque 

de S. Roque (inclusive o Quartel da Polícia de Segurança Pública); a Sul, estão marcados o Palácio do Freixo, os 

armazéns da CUF/Floral, a ponte-sifão da Compagnie Générale des Eaux pour l’Étranger, o edifício-sede da Mota-

Engil, o edifício das Estradas de Portugal, a estação de Campanhã, o Centro Juvenil de Campanhã, os fornos 

da antiga fábrica de louça de Massarelos, as quintas da China e da Revolta, e, a Norte, encontramos a quinta 

das Glicínias e a Pincelaria Pardal, junto à Circunvalação. Estão explanadas, num documento complementar 

datado de Dezembro de 2011, algumas alterações à Carta de Património, que excluem, por exemplo, a fábrica 

de esmaltagem Mário Navega, na rua do Freixo, e a fachada da Companhia Portuguesa do Cobre, em ambos os 

casos por “constatação da perda das componentes arquitectónicas e respectiva traça original”125.

Das zonas de potencial arqueológico (ZOPA), devidamente numeradas, destaca-se a frente marginal da Avenida 

Paiva Couceiro (ZOPA 35), o terreno da antiga fábrica do Esteiro de Campanhã (ZOPA 71), os lugares da 

Noeda, e Contumil (ZOPA 52 e 51, respectivamente); além destes casos de maior dimensão, assinalam-se a 

ZOPA 37, relativa à capela e Monte de S. Pedro, e a ZOPA 38, que se refere à zona do Outeiro de Nine, perto 

de Azevedo. Determinadas ZOPA acumulam classificações, como é visível no Parque de S. Roque (também 

delimitado como espaço verde de interesse patrimonial) e os lugares de Vila Cova e Pêgo Negro (ZOPA 63 e 64, 

respectivamente, são núcleo e lugar, contornados a verde). Os espaços verdes de interesse patrimonial remetem 

para o Parque de S. Roque e para as quintas da Revolta, Vilar d’Allen e Bonjóia, espaços que se encontram 

delimitados como imóveis classificados ou em vias de classificação, estando os dois últimos casos classificados 

como zonas automáticas ou especiais de protecção (ZAP 24 e 21, respectivamente), tal como os jardins do 

Palácio do Freixo (ZEP 5).

125  “Doc 2 – Relatório Património – Critério 3” in Plano Director Municipal – Alterações, Carta de Património, CMP, Dezembro 2011, p. 3
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As áreas de interesse urbanístico visam um segmento extenso da rua de S. Roque da Lameira, cujos pontos de 

contacto se situam no Bonfim e perto do Cerco; esta mancha alarga-se à Praça da Corujeira e frentes edificadas 

do traçado (que incluem grande parte dos edifícios pós-industriais dedicados ao têxtil, e excluem outros em 

actividade, como a fábrica “A Invencível” e o Mercado Abastecedor). 

Com usos e dimensões variáveis, a selecção dos imóveis de interesse patrimonial recai maioritariamente sobre 

edifícios com alguma idade, à excepção do Estádio do Dragão. Tendo em conta a presença concentrada de 

vários equipamentos industriais (activos e desactivados), a escolha de dois edifícios de carácter industrial - os 

armazéns da CUF/Floral, desactivados, e a Pincelaria Pardal – não é aleatória, se considerarmos a proximidade 

do primeiro caso à frente de rio e ao próprio Palácio do Freixo, e, no segundo caso, a ocupação dum antigo 

posto alfandegário da Circunvalação. A definição da ZOPA 35 (“Marginal desde a Quinta da China até ao 

Esteiro de Campanhã”126) e da ZOPA 71 (“Fábrica do Esteiro”) demonstram a consciência da importância da 

área em causa, pelos efeitos paisagísticos duma localização enquanto frente de rio, factor assumido como um 

dos pontos fortes da análise SWOT do relatório sobre a ARU Campanhã-Estação: “o património histórico e 

arquitetónico da cidade, associado às caraterísticas naturais e paisagísticas do rio Douro, constituem-se como 

elementos de atratividade turística do território”127. Salvo os fornos da antiga fábrica de louças de Massarelos 

e o edifício-sede da Motaengil (respectivamente delimitados como ZAP e imóvel de interesse patrimonial), a 

mancha estreita definida pela ZOPA 35 não abrange edificado como a Empresa Industrial do Freixo, Central 

Termoeléctrica, entre outros. 

Assim, o estado de “abandono, deterioração, desmantelamento ou estado avançado de ruína”128 em que se 

encontram parece prevalecer sobre o valor intrínseco da ocupação industrial, datada da primeira metade do 

séc. XX – ao contrário do que acontece nos armazéns da CUF/Floral, imóvel de interesse patrimonial, na 

ZOPA 71, afecta à Fábrica do Esteiro, e ZOPA 52, que se estende à fábrica de esmaltagem Mário Navega – três 

casos de deterioração.

Como se confirma no Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT) de Junho de 2015, 

algumas das classificações relativas à Carta de Património remetem para áreas de potenciais projectos, como 

o parque do Outeiro de Nine, a ampliação do Parque de S. Roque e o parque das Antas/Salgueiros, planos de 

médio e longo prazo que se encontram ainda por executar.

No cômputo geral, comprova-se, através da delimitação das áreas de interesse urbanístico e arquitectónico e de 

vários espaços verdes de interesse patrimonial, a importância de certos núcleos urbanos (Praça da Corujeira, 

por exemplo) e a valorização de elementos-chave na estrutura verde. Com critérios mais específicos, as ZEP 

e ZAP definidas em Campanhã acabam por ilustrar uma tipologia característica de Campanhã – marcada 

pela presença de espaços rurais, “quintas e jardins com valor histórico”129 como os jardins do Palácio do 

126 “Áreas de Potencial Valor Arqueológico, Anexo I-B” in Plano Director Municipal-Alterações, Carta de Património, CMP, Dezembro 2011, p. 1

127 “8. Análise SWOT” in ARU Campanhã-Estação – Um novo polo de desenvolvimento da cidade do Porto – Definição da Operação de Reabilitação 

Urbana – Caracterização e Diagnóstico, CMP/ SPI, Novembro 2015, p. 139

128 MOREIRA, Inês, “Brown rooms/Grey halls: a curadoria de espaços pós-industriais” in MOREIRA, Inês, Edifícios & Vestígios: projecto-ensaio 

sobre espaços pós-industriais, Guimarães, Fundação Cidade de Guimarães, 2013, p. 29

129 “6.7 Estrutura verde” in ARU Campanhã-Estação – Um novo polo de desenvolvimento da cidade do Porto – Definição da Operação de Reabili-

tação Urbana – Caracterização e Diagnóstico, CMP/ SPI, Novembro 2015, p. 113
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Freixo, quintas de Bonjóia e Vilar d’Allen – e criam, no caso da ZEP 5, “os perímetros legalmente definidos 

para imóveis classificados” e, em relação às ZAP 21 e 24, “perímetros das zonas de protecção de 50 metros de 

imóveis classificados ou em vias de classificação para os quais não esteja estabelecida a ZEP”130.

Se os exemplos anteriores são afectos a imóveis classificados, as ZOPA representam um meio-termo e a sua 

definição determina uma categoria de classificação “intermédia” quanto à dimensão e ao âmbito, permitindo 

abranger zonas de maior extensão que não correspondem a áreas incluídas nas outras unidades de protecção 

e tendo por base “referências documentais, toponímicas ou eventuais achados, cuja localização precisa se 

desconhece”131; fica implícita a protecção do contexto que a marcação da ZOPA envolve.

Assim, podemos dizer que a marcação de várias áreas na Carta de Património de 2006, com alterações de 2012, 

denota a necessidade de proteger certos edifícios, sem se resumir à classificação de casos isolados de interesse 

patrimonial. Neste particular e no que concerne os edifícios de carácter industrial, apurámos a existência de 

escassos exemplos classificados cujos estados de degradação não constituíram um “factor eliminatório” na sua 

delimitação patrimonial, em detrimento de outros parâmetros (como a proximidade fluvial, entre outros). 

É uma questão que pode ser justificada se ressalvarmos o facto da Carta, originalmente, ter sido elaborada 

há mais de 10 anos e, por isso, o património industrial poder ser menos valorizado nessa altura; contudo, 

as alterações a que o documento foi sujeito em 2012 não surtiram novas classificações relativas a edifícios 

industriais, nem consideram outros exemplos mais a Norte (Contumil e Justino Teixeira, entre outros). A zona 

Sul de Campanhã reúne um grande conjunto de áreas delimitadas e esta evidência leva-nos a ponderar a forma 

como, indirectamente, uma Carta de Património pode tecer um diagnóstico e denunciar algumas estratégias 

de protecção e valorização; assim, a interpretação deste documento dá-nos pistas para as possibilidades de 

intervenção. Segundo o regulamento do PDM, quaisquer intervenções em áreas e imóveis sinalizados na Carta 

de Património “devem ser sujeitas a parecer prévio dos serviços competentes da CMP”132, pelo que a acção de 

intervenção acarreta, à partida, responsabilidades e condicionamentos acrescidos, em edifícios classificados ou 

perímetros delimitados. 

Quais são os verdadeiros efeitos da patrimonialização dos edifícios industriais no caso concreto de Campanhã? 

A salvaguarda inerente a esse estatuto presume a protecção e valorização do edifício. Na medida em que pode 

inibir ou limitar as possíveis intervenções, de que modo pode incentivar a sua regeneração ou estagnação e, por 

conseguinte, o seu contributo no tecido urbano?

Contemporânea à Carta de Património, a Carta de Hierarquia Rodoviária destaca a variedade de classificações 

dos actuais traçados na articulação da cidade. A ideia pré-concebida de centro e periferia dissolve-se à medida 

que nos vamos aproximando da área em estudo e entendemos os efeitos dos grandes eixos na beneficiação, 

prejuízo ou estagnação do desenvolvimento urbano de Campanhã. 

130 Alíneas 1 – a) e 1 - b) do “Artigo 46.º Áreas de potencial valor arqueológico” in Capítulo II - Sistema Patrimonial

131 Alínea 1 – d) do “Artigo 46.º Áreas de potencial valor arqueológico”, Ibidem

132 “4 — Nas áreas definidas nos n.os 1 e 3 do presente artigo, as intervenções que envolvam obras de edificação, obras de demolição, operações 

de loteamento, obras de urbanização e trabalhos de remodelação dos terrenos devem ser sujeitas a parecer prévio dos serviços competentes da CMP, que 

informarão da necessidade e condições de execução de eventuais intervenções arqueológicas de avaliação prévia, acompanhamento de obras ou outros 

trabalhos arqueológicos essenciais à aprovação e execução das intervenções pretendidas.” do “Artigo 46.º Áreas de potencial valor arqueológico”, Ibidem
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Decorrente do cruzamento com informação mais actual (nomeadamente através de documentação relativa 

à delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana), esta cartografia deve ser interpretada como um inventário 

de vias existentes e hipotéticas (já que ilustra intenções projectuais no PDM) pelo que, tendo sido algumas 

construídas, outras ainda estão por concretizar. As cinco categorias que se encontram na Carta da Hierarquia 

Rodoviária - sempre subdivididas em eixos Propostos e Existentes - distinguem os grandes eixos como a VCI

enquanto parte da Rede Nacional, a preto, as pequenas vias de acessos que são Canais de Ligação Inter-

níveis, a vermelho, os Eixos Urbanos Estruturantes e de Articulação Intermunicipal, a azul, e, finalmente, os 

Eixos Urbanos Complementares ou Estruturas Locais de Importância Sequencial, a verde. A tracejado, estão 

indicados os percursos de novas Propostas Viárias. 

Sobre este método de categorização, os trajectos representados a azul e a verde marcam traçados com dimensões 

de fluxos progressivamente menores e de velocidade mais moderada. Criam uma rede intermunicipal que 

permite uma utilização flexível, polivalente e partilhada (por peões, transportes públicos, para além da 

possibilidade de estacionamento e circulação de automóveis), ao contrário de outros eixos mais pesados; 

marcadas a preto, referimo-nos, particularmente, à VCI cujo importante papel na afluência diária de trânsito 

massivo e rápido não invalida as consequências duma construção que veio acentuar a marginalização da 

freguesia de Campanhã133. Observando as questões latentes e intrínsecas a cada tipo de via e atendendo aos 

efeitos mais nefastos que as grandes infra-estruturas sempre colocaram, cabe-nos interpretar as potencialidades 

e dificuldades do sistema viário definido na Carta de Hierarquia Rodoviária, de forma a reconhecer vias 

importantes que permeabilizam a zona oriental. Assim, pintadas a azul, a avenida de Fernão Magalhães, a 

estrada da Circunvalação, a alameda de Cartes e a avenida 25 de Abril constituem Eixos Urbanos Estruturantes 

e de Articulação Intermunicipal; marcadas a verde, a rua de S. Roque da Lameira, a rua das Escolas, a rua do 

Bonfim, a rua de Pinto Bessa e a definição duma espécie de “eixo Norte-Sul” – considerado de Importância 

Sequencial, já que consiste num conjunto de ruas que conseguem ligar a rua do Heroísmo ao lugar da Ranha, 

atravessando a zona do Estádio do Dragão - representam os principais Eixos Urbanos Complementares ou 

Estruturantes Locais. Entre eixos ditos Estruturantes e os Estruturantes Locais, os traçados realçados parecem 

estar agrupados, respectivamente, em avenidas e ruas, conforme níveis distintos de relevância e expressão; além 

disso, um factor comum às ruas destacadas é que estas configuram eixos pequenos mais antigos, questão que 

se comprova através do recurso a fotografias aéreas de 1939/1940. 

A comparação entre o presente e o passado permite a leitura de diversas pré-existências, sugerindo o confronto 

entre vias mais antigas e mais recentes e denunciando o sistema que organizava, em particular, o território 

industrializado. Numa montagem que combina estas imagens e ilustra a sequência do eixo industrial, assistimos 

à permanência e aparecimento de novos arruamentos e à sua adaptação ao passar do tempo.

133 “A Revolução acaba por afastar ainda mais esta zona de uma zona prioritária e de população. Claro que depois com a evolução da cidade, e 

no século XX, permitiu que pudesse ser ampliada (…) O Matadouro não cresceu e este lado da cidade, entretanto, do ponto de vista populacional, come-

çou a crescer para aqui; nos anos 70, os matadouros passam dos municípios para a tutela do Estado, e os terrenos são nacionalizados. (…) e quando há 

necessidade de fazer um mercado abastecedor da fruta, a tutela da altura que estava à frente do Matadouro encontra nestes terrenos o local ideal para o 

Mercado Abastecedor (...) Sempre foi uma zona muito marginalizada, primeiro pela linha de comboio, que era uma evidência, e depois essa marginalização 

ainda foi mais acentuada pela VCI. A questão da VCI, também à cota a que ela está, deu uma noção de afundamento deste conjunto [Matadouro]” Jorge 

Garcia Pereira, sobre o projecto de reabilitação do Matadouro Industrial do Porto, aquando da visita ao mesmo, integrada no programa Open House Porto, 

realizada no dia 1 de Julho de 2017



58

^ d3_ortofotomapa actual com sobreposição de fotografias aéreas de 1940



59

Análise prospectiva: os contentores industriais de Campanhã

A breve análise de alguns elementos presentes no PDM em vigor e a sua comparação com uma montagem de 

fotografias aéreas de 1939/40, evidenciam a dimensão da ocupação industrial e da evolução urbanística que 

decorreu nos últimos setenta anos. Este largo período de tempo deu lugar a outras previsões e possibilidades, 

e, se, nos anos 1940, já se encontravam instaladas as grandes manchas industriais - nomeadamente no Freixo -, 

o estudo do território, mais tarde, viria a confirmar a sua permanência em Campanhã, entre outras tendências 

de expansão industrial em várias freguesias. 

A coincidência entre o traçado apresentado numa planta datada de 1962 - que, relativa ao Plano Director 

Municipal levado a cabo por Robert Auzelle, realça, a roxo, as novas localizações provocadas pela expansão 

industrial - e o traçado actual, reitera a importância do processo de industrialização nesta área e, particularmente, 

demonstra que a implantação dos contentores industriais persiste na zona oriental do Porto. Apesar da planta 

dos anos 1960 ter um teor esquemático que representa uma tendência de crescimento e vocação específica 

da zona em estudo, uma observação mais atenta das plantas actuais revela que muitos dos equipamentos 

mudaram, quer por terem sido substituídos por construções mais recentes (que, em detrimento do uso do 

betão e espelhando técnicas actuais mais económicas, optam por um tipo de estrutura leve, que consiste, 

frequentemente, na montagem de ‘contentores’ e armazéns a partir de modelos standard pré-fabricados, com 

recurso a chapas e estruturas metálicas), quer por, como já referimos anteriormente, terem sido desactivados. 

Importa, desta maneira, identificar os volumes que permanecem em funcionamento e quais aqueles que se 

encontram arruinados. 

Não obstante o estado de degradação em que muitos se poderão encontrar ou o grau de transformação que 

possam ter sofrido, a presença destes volumes correlaciona-se directamente, em 1962 e hoje, com a linha 

ferroviária e com algumas zonas residenciais. A necessidade de preservar a memória da evolução desta zona 

transforma a percepção desta sequência de edifícios num tema de estudo e num pretexto para a sua regeneração.

Desta maneira, observam-se áreas de maior concentração de edificado industrial – tanto em funcionamento 

como em abandono ou ruína – que, com características diversas, podem ser interpretadas enquanto ‘pólos’, os 

quais passamos a definir, de Sul para Norte: pólo do Freixo, pólo da Avenida 25 de Abril, pólo da Corujeira e 

pólo de Contumil. As denominações adoptadas sugerem a escolha de pontos críticos e, no fundo, identificam 

os temas centrais nos pólos que passamos a abordar.



60



61

^ f25 v d4



62

d5

zona
habitacional

zona
industrial

espaço verde

transposição 
pedonal



63

d5 d6
> identificação 

principais pólos
industriais de

Campanhã



< d7_inventário fábricas existentes
     levantamento principais ruas



65

O pólo do Freixo retrata uma zona a Sul “muito afectada pelo abandono industrial” cujo espaço público 

“apresenta potencialidades, quer pelo perfil quer pela relação que estabelece com o edificado, para poder ser 

requalificado”134. A Sudoeste da Quinta da China, avistamos dois grandes fornos pertencentes à antiga Fábrica 

de Louças de Massarelos, a 12 metros acima da linha de água, antecipando uma zona marginal, fortemente 

marcada pela ponte do Freixo. Antes de referirmos os principais arruamentos que organizam esta área, na rua 

do Rego Lameiro destacamos a reconversão da antiga Fábrica de Vidros Barbosa e Almeida, na actual sede 

do Grupo Mota-Engil e, na travessa do Freixo, a antiga Empresa Industrial do Freixo (EIF). Estabelecendo 

a continuidade da marginal Avenida Gustavo Eiffel, a Avenida de Paiva Couceiro está pontuada por vários 

contentores em actividade, estando ladeada por edifícios de grandes dimensões como a antiga EDP (hoje 

ocupada pelo CACE135)  – à qual se adossa o edifício Ancoradouro136 - e a desactivada Central Termoeléctrica 

do Freixo, que “marca indelevelmente a paisagem”137. Com ênfase na verticalidade da Companhia de Moagens 

Harmonia – situada “no interior do perímetro de um antigo palácio barroco”138  (Palácio do Freixo), ao longo desta 

área, resistem vestígios de armazéns abandonados na charneira entre Campanhã e Valbom, correspondentes às 

antigas instalações da CUF e da Floral, dedicadas ao fabrico de produtos químicos139. 

Contiguamente, encontramos, na área verde envolvente do rio Tinto e rio Torto, alguns edifícios com actividade 

ligada à mecânica automóvel, que confrontam a rua José Domingues dos Santos. Paralela à marginal, exposta 

a um fluxo rodoviário constante, mas de uso confrangedor para os peões pelo seu traçado estreito e íngreme, 

a rua do Freixo – onde se implantavam, pelo menos, dez exemplos de indústrias inventariadas - antecede a 

rua do Heroísmo, estabelecendo uma importante ligação com o centro da cidade. Assim, caracterizada pela 

sobreposição do caminho-de-ferro, é uma via onde a escassa ocupação do edificado é predominantemente 

comercial; para além do número significativo de pequenas fábricas abandonadas, como a fábrica de massas 

alimentícias Nobreza, destacamos o exemplo duma grande fachada ‘oca’, adjacente ao lugar da Noeda, 

correspondente à antiga fábrica de esmaltagem Mário Navega, agora um mero vestígio dum complexo 

industrial inexistente. O edifício da Moagem Ceres, existente desde 1915 e adjacente a outras indústrias 

em funcionamento (“existe ainda em atividade um conjunto de pavilhões industriais de metalurgia e artes 

gráficas”140 como as manufacturas AÉME, que datam de 1977), está implantado num terreno utilizado enquanto 

parque de estacionamento informal, situado nas traseiras da estação de Campanhã.

134  “2.1. Caracterização Geral – Zona Sul” in Área de Reabilitação Urbana: Campanhã-Estação – Projecto de Delimitação, DMU, DMPU, DMPOT, 

Porto, Maio 2015, p. 23 
135  “O núcleo do Freixo, à cota baixa, dispõe-se ao longo da frente do rio Douro. O edificado existente é testemunho da ‘desindustrialização’ que 

ocorreu a partir dos anos 70 do século XX, nomeadamente o que resta do conjunto de edifícios da extinta Central Termoeléctrica do Freixo da União 

Eléctrica Portuguesa (UEP), actualmente propriedade da EDP Energias de Portugal S.A. Enquanto os edifícios fabris estão em estado de ruína, um con-

junto mais recente que tinha funções de apoio estão reconvertidos e hoje ocupados pelo CACE – Centro de Apoio à Criação de Empresas. Tem a entrada 

principal pela rua do Freixo.” Ibidem, p. 22

136  “Surgiram entretanto novos empreendimentos residenciais, nomeadamente o edifício Varandas do Douro e o edifício Ancoradouro, junto da 

foz do rio Tinto, no sítio da antiga fábrica do Esteiro de Campanhã”, Ibidem, p. 23

137 Ibidem, p. 23

138   FOLGADO, Deolinda, “Companhia de moagens Harmonia”, in BRAÑA, Celestino Garcia, LANDROVE, Susana, TOSTÕES, Ana, PERDI-

GÃO, Maria de Lurdes, A arquitectura da indústria, 1925-1965: registo docomomo ibérico, Barcelona; Fundação Docomomo Ibérico; 2005, p. 258

139 2.3. Companhia União Fabril in CASTRO, Alexandra, BOTELHO, Elisabete, AZEVEDO, Vânia, A industrialização na zona envolvente do 

Palácio do Freixo (1850-1930), Porto, FLUP, 2005

140 “2.1. Caracterização Geral – Zona Sul” in Área de Reabilitação Urbana: Campanhã-Estação – Projecto de Delimitação, DMU, DMPU, DM-

POT, Porto, Maio 2015, p. 21 
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É possível chegar a esta estação e entrar na Via de Cintura Interna (VCI) através dos canais inter-níveis da 

Avenida 25 de Abril. Tratando-se, segundo a Carta de Hierarquia Rodoviária do Plano Director Municipal de 

2012, um eixo urbano estruturante e de articulação intermunicipal, esta via cria um acesso directo entre a Praça 

das Flores e a Praça da Corujeira. Claramente, dos quatro pólos aqui descritos, o pólo da Avenida 25 de Abril 

constitui o ponto mais próximo à zona da Baixa, já que, seguindo pela Rua do Bonfim a partir da Praça das 

Flores, chegamos rapidamente a destinos como o Campo 24 de Agosto e a renovada Praça dos Poveiros; além 

destes, seguindo pela rua do Amparo, a Avenida de Fernão Magalhães liga o Campo 24 de Agosto à Areosa, 

já pertencente a Gondomar, e à Circunvalação que, representada nos quatro pólos mencionados, ‘contorna’ o 

Porto passando pelos concelhos de Gondomar, Maia e Matosinhos. 

Confirmada a grande importância da articulação entre a Avenida 25 de Abril e as várias zonas referidas 

(importância muito devida, essencialmente, ao posicionamento da Praça das Flores e, portanto, a qualquer via 

que se lhe adosse), deparamo-nos com uma via normalmente interpretada como um gesto dispendioso que 

‘ficou por concretizar’, devido às grandes dimensões que apresenta, com três faixas dedicadas para cada sentido, 

separadas por uma área relvada com 67 metros de largura, cujos limites não parecem estar devidamente 

resolvidos – apenas se confrontam, a Norte, com os logradouros e traseiras do edificado da rua de São Roque 

da Lameira, e, a Sul, com várias indústrias e alguns edifícios abandonados. Independentemente da avaliação do 

sucesso de um dos maiores propósitos da construção desta avenida (de ligar o centro à periferia, produzindo 

acessos às vias rápidas), o que se evidencia, pelo dimensionamento excessivo e graças às diferenças topográficas, 

é uma separação de duas realidades a Norte e a Sul: a primeira é o enquadramento dum eixo plano – a já 

referida rua de São Roque da Lameira - declaradamente importante e vivo (onde estão instalados usos diversos: 

lar, centro de saúde, mercearia, drogaria, centro de análises, habitação, etc.), que, seguindo para Rio Tinto e 

terminando na Circunvalação, permite entrar no Parque de S. Roque e na Avenida de Fernão Magalhães/Antas; 

e a segunda, uma zona - topograficamente instável - de quarteirão industrial denso, parcialmente abandonado 

(com resquícios duma antiga fábrica de margarinas, entre outras) mas maioritariamente em actividade. Uma 

característica das duas zonas reconhecidas é a existência nítida de vestígios industriais a Norte da avenida, 

à cota 98, de algumas indústrias abandonadas, (Devimade, de 1992, e denunciadas pelas chaminés de tijolo, 

como a Companhia Nacional de Pneus, de 1936) implantadas no terreno em declive a Sul da avenida, a partir 

da cota 92 até 80 - e em funcionamento – desde a cota 70 até à estação de Campanhã. 

Rematada, a Este, pela rua do Monte da Estação, esta parcela está organizada por dois eixos ortogonais entre si: 

pela rua de Godim e pela rua de Justino Teixeira, onde, a partir da Avenida 25 de Abril, não existe uma articulação 

directa pedonal com a frente da estação de caminhos-de-ferro. Para além desta lacuna, a transição até à estação 

é muito marcada pelo já referido ‘quarteirão industrial’: devido a um posicionamento muito concentrado 

(e estratégico pela proximidade à estação), torna-se difícil enumerar, cartografar e diferenciar muitas destas 

indústrias, que tanto funcionam em armazéns consecutivos, como se juntam a edifícios abandonados (como 

os Transportes Unidos, por exemplo). Salientando uma adaptação aos tempos correntes, alguns registos que 

denunciam a existência de fábricas de curtumes e extracção de gorduras e margarinas, permitem-nos deduzir 

a extinção ou desaparecimento deste tipo de empresas vocacionadas para o aproveitamento e tratamento de 

resíduos afectos ao abate animal que aqui se haviam implantado estrategicamente, pela proximidade ao antigo 

Matadouro Industrial do Porto. Actualmente, podemos identificar que a vasta diversidade de actividades 
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a que se dedicam passa pelas artes gráficas141 (gráfica Costa Carregal, antigamente Poligráfica, desde 1926), 

tipografia, cartonagem, serigrafia e distribuição de papel, comércio e exportação de vinhos (Vinorte e Gravin, 

ambas de 1972), mecânica, armazéns de revenda, entre outros, pontuadas por habitações e algumas fábricas 

‘arrasadas’ e irreconhecíveis (como um exemplo entre a rua Justino Teixeira e rua do Monte da Estação, com 

uma profundidade de mais de 100 metros). Destacamos ainda a presença de algumas ruínas, próximas da 

zona da Corujeira e nas imediações do bairro do Monte da Bela e a norte da Quinta de Bonjóia, outra zona de 

interesse patrimonial.

Na área envolvente do Estádio do Dragão, a ferrovia, de perfil mais carregado graças ao agrupamento das 

novas linhas de metro, segue para Norte a par com a VCI, cuja construção, com início em 1963 e fim em 2007, 

reiterou a ‘marginalização’ da zona envolvente da Corujeira. Assim, a Via de Cintura Interna e o Mercado 

Abastecedor do Porto (de 1978) configuram dois equipamentos de grande porte que, pela cota superior a que 

estão implantados, afundam topograficamente o antigo Matadouro Industrial do Porto (inaugurado em 1932), 

os terrenos da fábrica “A Invencível” (de 1905), entre outros acessos à Praça da Corujeira. A VCI (juntamente 

com as áreas verdes que a sustentam/envolvem), a linha ferroviária e a sequência de equipamentos industriais 

que a acompanha, provocam um certo ‘efeito barreira’ que, como se verifica, dificulta a transposição das infra-

estruturas e impede a criação de novos arruamentos Oeste-Este. 

Campanhã é uma freguesia relativamente populosa (só nos bairros do Monte da Bela, do Falcão e o agrupamento 

habitacional do Falcão, contam-se mais de 1800 habitantes), pelo que parece pertinente estabelecer a 

permeabilidade do território, nomeadamente do ponto de vista pedonal, promovendo a ligação entre espaços 

verdes. Hipoteticamente representando um esforço nesta articulação, a Avenida 25 de Abril e o viaduto que 

se lança sobre a ‘bateria’ de caminhos-de-ferro e a VCI, rematado na Praça da Corujeira (e sem continuidade 

para o Parque Oriental), geram um ‘descolamento’ topográfico em relação ao percurso pedonal alternativo, a 

uma cota mais baixa, que passa pela Quinta Pedagógica do Mitra até à rua da Fábrica “A Invencível”. Esta rua 

descreve um caminho adjacente não só à própria fábrica “A Invencível” (actualmente ocupada pela Vidraria 

Barros Lima), mas também a outras empresas que se lhe justapõem (dedicadas à medalhística – Ignatius e 

Disart) e ao encontro da zona do Matadouro. 

O sistema viário que organiza o pólo da Corujeira apresenta eixos relevantes, que funcionam como 

“estruturantes locais” e que se caracterizam pelo tipo de tráfego (lento/médio): complementar à rua de São 

Roque da Lameira (outrora via de dois sentidos, tem um papel intermunicipal, sendo fundamental no contacto 

entre Praça das Flores e Estrada Nacional 15, pertencente a Rio Tinto) por encaminhar no sentido rodoviário 

contrário, consideramos o eixo Este-Oeste aquele que engloba a rua das Escolas, rua Emílio Biel e rua do 

Calvário; com continuidade, a Sul, para a rua do Monte da Bela, e a Norte, para a rua Chaves de Oliveira e rua 

Dâmaso Carreiro (que confronta uma empresa de plásticos e embalagens, existente desde 1999), enfatizamos 

a rua Ferreira dos Santos enquanto denominador dum eixo Norte-Sul, com extremos no bairro do Monte da 

Bela e em Contumil. Noutra tentativa de transposição e acompanhando a linha ferroviária, a alameda de Cartes 

consegue ligar as zonas de Contumil e Peso da Régua - áreas predominantemente habitacionais - passando por 

contentores industriais desactivados, cuja implantação decorreria, provavelmente, da proximidade à rua de São 

Roque da Lameira. Aqui, conseguimos destacar edifício abandonados – pertencentes a empresas vocacionadas 

121  Com particular relevo na área das artes gráficas, o Monumento ao Gráfico Português, situado na Praça da Corujeira, representa uma homenagem a 

este sector.
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para o sector têxtil (a fachada da fábrica de tecidos de algodão Domingos António de Oliveira e Cª e a Luso 

Galaica, de 1969) – e outras empresas mais recentes que se ocupam da venda e reparação de electrodomésticos 

(Cenatel de 1986, e Segrobe, de 1974). Tendo acesso e cruzando documentação sobre a área visada no pólo da 

Corujeira (tais como as já mencionadas fotografias aéreas registadas na década de 1940 e inventários sobre as 

ocupações industriais142), é interessante constatar a ausência e permanência de algum edificado e que a realidade 

actual corresponde a uma adaptação natural do território: reconhecemos o impacto da construção da VCI (ou 

mesmo de outras vias de menor dimensão como a alameda de Cartes), do Mercado Abastecedor e do Plano 

de Pormenor das Antas, na adaptação dos traçados mais antigos como, por exemplo, a rua Chaves de Oliveira, 

onde existia uma fábrica de sedas e outra de curtumes, a Praça da Corujeira, onde existiu uma fábrica de 

espelhos e molduras e uma empresa de serração, e a rua de São Roque, onde, para além dos edifícios mapeados, 

existiu outra fábrica de torcedura de algodão e tinturaria.

Situada no limite de Campanhã, o pólo de Contumil é uma zona transitória cuja morfologia é determinada 

pela proximidade ao Rio Tinto. Com usos de carácter misto e povoada por alguns aglomerados habitacionais 

que se pautam por áreas rurais, o desenvolvimento deste território parece ter sido alavancado pela relação com 

a linha ferroviária (com a estação de Contumil e junto à separação das linhas com destino a Leixões, Minho e 

metro para Fânzeres). 

A actual dispersão dos edifícios industriais existentes (e maioritariamente em actividade) impossibilitou a 

elaboração duma cartografia mais completa, porém, não podemos deixar de mencionar, na zona da Areosa, a 

implantação do Hipercentro, um parque empresarial onde se concentram 45 firmas, situado a Noroeste e ao 

longo da Circunvalação. Este exemplo é paradigmático relativamente à localização de outras indústrias já que é 

também na Circunvalação - ou N12 - que encontramos outros equipamentos: um antigo armazém de produtos 

petrolíferos143, a EDP e a antiga Companhia Portuguesa do Cobre, fundada em 1945, um conjunto de lojas de 

reparação (telemóveis e automóveis), a EMAR (de 1983, ligada à confecção de vestuário), um conjunto de em-

presas dedicadas ao têxtil, produção gráfica e industrial, a pincelaria Pardal que ocupa um dos antigos postos 

fronteiriços da Circunvalação, “antiga fronteira alfandegária que ‘barrava e dividia’”144  e, ainda, a abandonada 

fábrica de sedas Globo, de 1945 (anteriormente, uma fábrica de preparação de minerais). Assim, a prevalência 

do eixo essencial da N12 na escolha da situação de muitas empresas denota a ausência de uma malha organi-

zada e um subdesenvolvimento urbanístico consolidado do pólo de Contumil. 

Não obstante, outras vias com alguma centralidade e tráfego e que congregam espaços industriais são a N15 

(que, pertencente a Gondomar, ‘prolonga’ a rua de São Roque da Lameira e se orienta para Este) e a rua da 

Ponte (cujo topónimo remonta à passagem pelo Rio Tinto); apesar da sua extensão de 500 metros, este arrua-

mento marca, de forma veemente, uma ligação muito directa entre as duas estradas nacionais referidas. e define 

142 Como o capítulo dedicado às “Actividades Industriais”, in MEIRELES, Miguel Ferreira, RODRIGUES, Agostinho Vieira (coord.), Campanhã 

– estudos monográficos, Porto, Junta de Freguesia de Campanhã, 1991, disponível em http://www.j-f.org/monografia/pagina23.htm

143 “Este território é maioritariamente livre de construções, apresentando algumas áreas de armazenagem e pequenas fábricas, bem como quatro 

pequenos núcleos residenciais de baixa densidade e de fraca qualidade urbanística, arquitectónica e ambiental. De notar que a parcela com maior área, 

corresponde a uma antiga área de armazenagem de produtos petrolíferos, actualmente desactivada.” Plano de Pormenor da Ranha UOPG 16 - Termos de 

Referência, DMU, DMPU, DMPPU, Porto, 2010, p. 5

144 Programa Metropolitano para a qualificação urbana da Circunvalação – Trabalhos Preparatórios -  #01_Relatório de lançamento_GT N12, 

AMP, Janeiro 2015, p. 14, disponível em http://portal.amp.pt/pt/1/ampc/145
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o ponto de acesso a várias indústrias activas: distribui directamente a empresas ligadas ao sector têxtil (como 

a Jerisa, de 1973), electromecânica (Ventilnorte, de 1986), comércio de produtos industriais (Domingos Rosi-

nha, de 1985), e através da travessa da Ponte, a empresas de indústria gráfica (Ancestra, de 1999) e comércio 

alimentar (Magofri, de 1999). 

Localizada a Oeste, importa aludir a duas vias paralelas entre si, que atravessam as zonas de Contumil (Re-

bordãos e Vila Cova): criada a propósito da concretização parcial do Plano de Pormenor da Ranha – UOPG 

16 – por iniciativa da Metro do Porto, a Alameda da Cruz Vermelha é uma via mais recente que funciona sem 

grande movimento e configura um conjunto de terrenos expectantes e sem construção, para além da estação 

de Nau Vitória; com outra escala (perfil mais estreito mas num traçado mais longo), assinalamos também um 

eixo iniciado na rua Manuel Baganha (na zona do estádio do Dragão) e que continua, em direcção a Norte, pela 

rua do Giestal, rua Amorim Carvalho, rua Dr. Corino Andrade e Travessa Nova de Currais, até desembocar na 

Circunvalação – onde encontramos o grupo Electrosiluz, de 1976, dedicado à electromecânica. 

O troço que descrevemos representa um trajecto com aproximadamente 2 km e uma manifesta vontade de 

marcar uma ‘avenida de Contumil’ . Segundo consta na Carta de Hierarquia Rodoviária do Plano Director 

Municipal de 2012, trata-se dum eixo urbano complementar ou estruturante local de importância sequencial) 

referente a um projecto de continuidade até à rua do Heroísmo pelo que, para viabilizar esta ligação, a Carta 

demonstra a intenção de desenhar um arruamento que cruza o ‘quarteirão industrial’ afecto à rua de Godim e 

Justino Teixeira. Nas imediações da Alameda da Cruz Vermelha, encontramos o Centro de Comando Opera-

cional – construído com a intenção de ser “o cérebro de toda a actividade ferroviária do Norte desde Valença 

até à Mealhada”  – e uma unidade de manutenção de equipamento ferroviário (UMAV-EMEF), próximos do 

centro comercial Parque Nascente. 
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Continuum: (uma estratégia de) incremento na zona oriental do Porto

Continuum: espaço, tempo e acção

Espaço 

“Actualmente, assistimos a uma ‘nova’ tentativa de requalificar e modernizar os espaços periféricos de-

gradados e abandonados, consequência de uma industrialização desastrosa e problemática. O colapso e a 

mudança da estrutura industrial operada a partir das décadas de 50-60 e 70-80 do século XX, associada 

a uma progressiva desterritorialização das unidades industriais. Aliás, fenómeno típico das sociedades 

pós-contemporâneas, deixa deste modo um rasto de abandono, de miséria social, de degradação ambiental 

e paisagística nestes locais ditos e classificados de periferias das cidades. A freguesia de Campanhã é um 

exemplo típico deste modelo urbano que deixou atrás de si um rasto pesado e violento de lugar de pobreza, 

de miséria e mal-estar social, associado também à degradação arquitectónica, urbanística e paisagística 

destes territórios de transição ‘pouco’ consolidados em termos de estrutura e morfologia urbana”145.

Nos pólos abordados, acaba por ser descrito um breve retrato de Campanhã, uma 

área semi-rural industrializada, cuja ocupação confronta várias “bolsas residen-

ciais”146 com a implantação de eixos pesados rodo e ferroviários que provocaram 

fortes barreiras e impossibilitaram a continuidade espacial. A análise dos quatro 

pólos revela cenários peculiares e espelha uma imagem dispersa do território, já 

que a industrialização produziu diferentes efeitos nestes contextos, também eles 

diversamente vocacionados. Morfologicamente, uma observação comparativa 

permite perceber que, para além de encontrarmos no pólo do Freixo uma maior 

concentração de equipamentos industriais desactivados, esta zona e a de Justino 

Teixeira são áreas organizadas por eixos definidos, com quarteirões mais densos 

ocupados por vários usos, ao contrário da zona de Contumil, onde o edificado, à 

excepção dos aglomerados habitacionais (bairro Eng. Machado Vaz e Contumil), 

se encontra disperso e se mistura com áreas verdes mais extensas. Numa dicoto-

mia tradicional centro-periferia e através da medição directa (em detrimento da 

medição dos trajectos específicos ou possíveis) da distância entre cada pólo e a 

zona da baixa do Porto, o desenvolvimento díspar das áreas referidas parece re-

lacionar-se directamente com a localização de cada uma, mediante a sua relação 

com o centro e equipamentos de proximidade (Freixo: aproximadamente a 1,9 km 

do centro, próximo à estação de Campanhã, ao rio Douro e à foz do rio Tinto e 

rio Torto; Av. 25 de Abril: aproximadamente a 1,5 km do centro, próximo à esta-

ção de Campanhã e à baixa do Porto; Corujeira: aproximadamente a 2,3 km do 

centro; Contumil: aproximadamente a 4 km do centro, situada numa área interior 

e limítrofe).

145 FERREIRA, Fernando Matos, A cidade como processo de conservação e de Transformação Urbana – o exemplo do Parque Oriental da cidade do 

Porto/Campanhã in Conservar para quê?, FLUP, 2005, p. 233

146 “Programa Metropolitano para a qualificação urbana da Circunvalação – Trabalhos Preparatórios” in #01_Relatório de lançamento_GT N12, 

AMP, Janeiro 2015, p. 27

^ d11_
esquema distâncias 
centro-pólos
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As infra-estruturas pesadas são um tema comum que, ao longo do tempo, se impõe de modo mais veemente, 

gerando vários tipos de soluções de transposição e relações entre as zonas abrangidas. Neste aspecto, a zona da

Corujeira e de Cartes - que balizam o Plano de Pormenor das Antas, o Mercado Abastecedor do Porto e a VCI 

(e os nós de acesso à Circunvalação, Estádio do Dragão e centro comercial), sobreposta à passagem dos cami-

nhos-de-ferro – sugerem um ponto de concentração de equipamentos e estruturas fisicamente intransponível.

Por este motivo, existe um intervalo de espaço ocupado impermeável. As passagens existentes são escassas 

(dista 1 km entre a rua de S. Roque da Lameira e a passagem de Cartes para Contumil) e o seu desenho urbano 

desqualificado não responde à necessidade duma conjugação harmoniosa dos usos pedonal e rodoviário (dadas 

as circulações a diferentes velocidades) que possibilite ou promova trajectos seguros de continuidade espacial.

Tempo

“Na segunda metade do século XIX, o Porto viveu uma época de enorme transformação urbana. Foi o 

período da construção de um novo porto de mar, da limitação geográfica da cidade com o traçado da 

Circunvalação, da chegada do caminho-de-ferro com a inauguração da linha do Minho em 1875. Com o 

combóio impulsionou-se o alargamento da malha urbana a Campanhã, em paralelo com o prolongamento 

de novos arruamentos que desenhavam cidade sobre antigas quintas e terrenos de cultivo a Este do centro. 

Veio a Indústria, e, com ela, nova mão-de-obra necessária para dar resposta ao empreendedorismo que 

viria a notabilizar a cidade, aumentando significativamente o número de habitantes”147.

A acção dum período de meio século deixou marcas notórias de transformação nas parcelas identificadas que, 

constituindo espaços pós-industriais, se devem compreender “de um modo que vá além da arquitectura da fá-

brica original”148. Localizados consecutivamente, os elementos abordados assemelham-se – na idade, na função 

e na linguagem -  mas, influenciados pelas circunstâncias geográficas e morfológicas e observados de forma 

agrupada (pólos), apresentam progressivas diferenças. Como se verifica em registos de 1940, são perceptíveis 

mudanças significativas não só no edificado, mas também nos traçados, que, em alguns casos, desapareceram 

e, noutros, perduram até aos dias de hoje. Ainda que sujeitos a várias alterações ao longo do tempo, os arrua-

mentos que protagonizavam a organização de tantas indústrias são visíveis e mostram o modo como, noutros 

tempos, existia um continuado eixo de concentração industrial.

147 GARCIA E ALBUQUERQUE, Arquitectos, “Projecto de Arquitectura” in Porto Before Porto, Porto, Câmara Municipal do Porto, ESAD IDEA 

Investigação em Design e Arte, 2015, p. 37

148 “Os espaços pós-industriais (…) devem ser compreendidos de um modo que vá além da arquitectura da fábrica original. As novas espacialida-

des e materialidades existentes nos edifícios e nos seus vestígios requerem uma compreensão profunda das suas condições e do seu potencial. Abandono, 

deterioração, desmantelamento ou estado avançado de ruína correspondem a estados de incompletude, quando considerados na perspectiva de um todo 

preexistente, mas podem ser entendidos como novos estados de espacialidade e materialidade, se conjugarmos os passados, presentes e futuros numa única 

leitura” MOREIRA, Inês, “Brown rooms/Grey halls: a curadoria de espaços pós-industriais” in MOREIRA, Inês, Edifícios & Vestígios: projecto-ensaio sobre 

espaços pós-industriais, Guimarães, Fundação Cidade de Guimarães, 2013, p. 29
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A definição genérica do continuum, termo de origem latina, remete para uma “série longa de elementos numa 

determinada sequência, em que cada um difere minimamente do elemento subsequente, daí resultando dife-

rença acentuada entre os elementos iniciais e finais da sequência”149.

Anteriormente, já reparámos que, observando a articulação entre as estruturas de mobilidade e os contentores 

industriais dos quatro pólos, a Circunvalação é um eixo amplo, antigo150 e constante que motivou muitas das 

localizações escolhidas para a edificação destes equipamentos. 

O conceito que originou a sua construção – ser uma via que contorna a cidade – determinou o seu posicio-

namento relativamente às estradas municipais dos municípios que cercam o Porto (Matosinhos, Maia e Gon-

domar); a VCI, enquanto atravessamento interior ao concelho e ao duplicar este efeito de cintura, maximizou 

a capacidade rodoviária sem desvalorizar a estrada da Circunvalação - um dos principais circuitos da cidade 

com o papel de encadear um percurso de média velocidade e de acesso intermunicipal.

“Demolishing within the built. Cities are contested territories. They are living organisms that host fights, 

tensions, and contrasted interests in their development and architecture places a relevant role in this per-

manent battle. Cities are undergoing through transformations whose effects are easily visible when strolling 

through their centers, both in terms of the impacts of their consequences and in the day-to-day difficulties 

and interruptions caused by construction work. Regeneration and rehabilitation have become prominent 

subjects, making their way into everyday news pieces, that explore new uses, new business opportunities 

(…) tourism becomes a monofunctional destination of the city.151”

Encaradas positivamente enquanto dispositivos utilitários de circulação viária e motivando a implantação 

estratégica de muitos equipamentos, estes grandes anéis são eixos de continuidade e acesso; constituem, por-

tanto, duas estruturas preponderantes na vida da cidade que, apesar dos seus inegáveis benefícios, golpeiam 

determinadas zonas e, ao serem dedicadas a um uso rodoviário intenso que não permite cruzamentos ou até 

a convivência pedonal e cicloviária, provocam um enclave. Ao observá-los, o que aprendemos com os dois 

exemplos da VCI e da Circunvalação é que os eixos de continuidade que promovem uma sequência de atraves-

samento da cidade, com os seus efeitos mais positivos ou nefastos (permeabilização dos tecidos vs separação 

de outros), continuam a ser um ponto atraente de instalação de novas empresas e equipamentos. Esta ideia de 

permanência e adaptação é comum à mancha industrial que existe em Campanhã desde o início do séc. XIX, 

já que, independentemente da sua deslocação, desactivação ou renovação, o facto de existirem muitas empre-

sas em funcionamento (como pudemos observar) confirma a pertinência da sua localização numa área onde 

estão instalados dispositivos de grande mobilidade.

149 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa

150 “Esta estrada tem uma origem e traçado militar: a placa central era originalmente um fosso, com 2 a 3 metros de profundidade, e com postos 

de sentinela a cada 150 metros” tendo sido “construída entre 1889 e 1896” MARÇAL, Horácio, “Estrada da Circunvalação : antiga linha de fiscalização e 

cobrança do denominado imposto do «real de água»” in O Tripeiro. Porto. 6ª série, ano 11, n.º 7 (Julho de 1971), p. 193-195

151 MOREIRA, Inês, no debate Portoness: The other side, Porto, 10 de Fevereiro de 2018
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Acção

Paralelamente, a investigação que resultou na análise prospectiva dos contentores industriais permitiu-nos 

conhecer algumas iniciativas que confirmam carências territoriais e reiteram a convicção de que “é de extrema 

importância “agarrar” oportunidades que contribuam para estimular dinâmicas urbanas que contribuam para 

a regeneração deste território”152. As tentativas de regeneração da estrutura urbana de Campanhã já remetem 

a concursos públicos promovidos pela Câmara Municipal do Porto em 1994153. Não só na extensão da linha 

do metro até Fânzeres e consequente construção das estações Nasoni e Nau Vitória, os projectos mais recentes 

ponderam questões de circulação e estratégias de mobilidade que requalifiquem o espaço público, reintegrando 

a freguesia e devolvendo-lhe centralidade. 

Tratam-se de propostas que se materializam em equipamentos, como a reabilitação do antigo Matadouro 

Industrial (que, para além de sugerir a ligação à estação de metro do Estádio do Dragão, valoriza, particular-

mente, um complexo marcante no período de industrialização) e o projecto do Terminal Intermodal de Cam-

panhã, mas também em reformulações de percursos de transportes públicos (STCP), ideias de requalificação 

da Circunvalação (através da conversão do separador central em ecopista) e recuperação da ponte Maria Pia 

– assim como a reabilitação do ramal Campanhã-Alfândega. Em fase de revisão, o Plano Director Municipal 

e, especificamente, a delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Campanhã-Estação, incidem sobre o re-

desenho de algumas vias que atravessem a Avenida 25 de Abril e o ‘quarteirão industrial’ de Justino Teixeira.

O que as iniciativas referidas demonstram é uma estratégia de incremento diversificada e intensa, mas que, 

acima de tudo, pretende combater uma tendência de estagnação no desenvolvimento da cidade, em prol da 

continuidade territorial.

A ideia de continuum, no caso de Campanhã, alude à criação de um eixo como solução à necessidade de uma 

proposta de espaço público que agregue o território e traduza os valores da memória da industrialização e da 

mobilidade associados à urgente regeneração urbana. Genericamente, pretende-se estabelecer um percurso 

ciclo-pedonal de articulação entre os vários pólos industriais identificados, em actividade e desactivados, que 

vença as diferentes questões topográficas e que garanta um traçado público qualificado. Ao contrário do que 

se planeia para o edifício do antigo Matadouro Industrial e apesar de existirem alguns casos de sucesso154, uma 

estratégia de reabilitação dos edifícios desactivados não representa uma resposta viável nem ideal já que, se 

por um lado, não existem projectos de investimento que comparticipem esse tipo de iniciativas, por outro, 

essa reabilitação não atenderia aos problemas identificados. Assim, o continuum – no espaço, no tempo e na 

acção - é o mote conceptual para uma estratégia de incremento na zona oriental que acaba por reflectir sobre a 

reutilização, redescoberta e revisita aos espaços pós-industriais – não só aos conjuntos edificados, mas também 

aos arruamentos que definiam a estrutura morfológica deste tecido.

152 Plano de Pormenor da Ranha UOPG 16 - Termos de Referência, DMU, DMPU, DMPPU, Porto, 2010, p. 3

153 “Em Julho de 1994, a CMP procedeu ao lançamento do Concurso Público de Ideias para esta área de forma a contribuir para a definição de 

estratégias de qualificação que se pretendem introduzir nesta periferia da cidade.” FERREIRA, Fernando Matos, A cidade como processo de conservação e 

de Transformação Urbana – o exemplo do Parque Oriental da cidade do Porto/Campanhã in Conservar para quê?, FLUP, 2005, p. 234

154 Referimo-nos a exemplos de centros empresariais como o CACE, no Freixo, o Hipercentro, na zona da Areosa mas também à Lionesa, na Maia, 

e ao LxFactory, em Alcântara, Lisboa.
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Decorrente da ideia de lançar um eixo prioritário de regeneração urbana (e não apenas reabilitação) que vise o 

melhoramento urbanístico e do espaço público, o pressuposto de revisitar e intervir numa zona outrora polari-

zadora não se pode cingir à possibilidade de criar um traçado linear – um caminho ou percurso exclusivo para 

peões, por exemplo. O plano de acção territorial do continuum organiza-se numa selecção de pontos críticos 

de intervenção que abordam as oportunidades e os problemas de cada pólo descrito, numa acção cirúrgica cujo 

posicionamento e projecto maximizam os efeitos individuais e continuados de cada intervenção.

Assim, com a intenção de reanalisar o tecido urbano, através do diagnóstico individual de cada ponto, in-

cluem-se sete estudos sobre os seguintes locais: a calçada do Rego Lameiro, contiguamente à rua do Freixo, 

nas proximidades de Bonjóia e da Avenida 25 de Abril, na transposição da VCI a partir da rua de S. Roque da 

Lameira, num dos extremos da alameda de Cartes, na rua das Linhas de Torres e rua da Ponte, enquadrando o 

caso de estudo da Companhia Portuguesa do Cobre localizada nos limites municipais do Porto. 
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Ponto crítico 1_calçada do Rego Lameiro

O primeiro ponto crítico incide, principalmente, sobre dois traçados intersticiais, a calçada do Rego 

Lameiro e a Travessa do Freixo. Ambos constituem caminhos estreitos de utilização pedonal, murados 

e pavimentados em calçada portuguesa. Num contexto de reabilitação envolvente (marginal e sede 

do grupo Mota-Engil), os dois pequenos traçados perduram face à passagem do tempo e privilegiam 

pontos de vista recônditos sobre esta zona. Individualmente, cumprem funções diferentes: a calçada 

vence uma grande amplitude topográfica, transpondo a linha férrea e ligando, à cota baixa, o acesso da 

marginal (Avenida Paiva Couceiro) a um ponto de concentração de ilhas residenciais, situado à cota 

alta. Orientada de Sudoeste para Nordeste e posicionada sobranceiramente à antiga Empresa Industrial 

do Freixo e Central Termoléctrica do Freixo, a travessa do Freixo, por sua vez, está situada a uma cota 

intermédia. Os seus remates alcançam a calçada do Rego Lameiro e a rua do Freixo, cujo movimento e 

tráfego intenso motivam a reflexão e escolha deste ponto crítico, que partilha a sua localização com a 

concentração de tantas indústrias antigas (como apurámos na análise prospectiva do pólo do Freixo). 

Reconhecendo o valor dos projectos de reabilitação já referidos e da mais recente reformulação da en-

volvente da estação de Campanhã, a sobrecarga rodoviária da rua do Freixo, a desactivação dos territó-

rios desindustrializados e a estagnação do desenvolvimento do espaço público negligenciam a qualidade 

de vida da população residente. Algumas das potencialidades deste local residem, para além do acesso a 

transportes colectivos e grandes vias rodoviárias, na proximidade a vários espaços verdes e à desactivada 

ponte Maria Pia. 

Essencialmente, a estratégia para este ponto crítico - uma área com atributos diversificados em que 

a conveniência rodoviária sobrepõe-se ao usufruto pedonal - deve tirar partido desta caracterização 

ambígua. Assume-se a vitalidade da rua do Freixo na dinâmica urbana; porém, urge a criação duma 

alternativa que melhore a circulação por parte dos peões. Adjacente aos terrenos da Quinta da China e 

aos jardins de Nova Sintra, a reutilização de traçados pré-existentes - da calçada do Rego Lameiro e da 

travessa do Freixo – prevê o seu reperfilamento, através da estabilização de plataformas e espaços de es-

tar. A longo prazo, outras iniciativas como a recuperação da ponte Maria Pia e conversão do ramal Cam-

panhã-Alfândega podem ser integradas nesta estratégia, se considerarmos a possibilidade de prolongar 

a travessa do Freixo para Oeste. Por outro lado, a criação de pequenos parques de estacionamento seria 

eficaz para resolver a desorganização dos espaços que se destinam a este fim – informalmente - junto à 

Mota-Engil e em frente às Moagens Ceres.

DIAGNÓSTICO

ESTRATÉGIA



d15



85

Ponto crítico 2_Bonjóia

Ponto crítico 3_avenida 25 de Abril

A leitura dos dois pontos críticos parte da constatação de problemas comuns. A sua abordagem conjunta 

pretende qualificar e rematar uma ligação pedonal já existente, através do reaproveitamento do viaduto 

da avenida 25 de Abril.

O contexto onde se situam estes dois pontos críticos, configura uma morfologia mais heterogénea, pela 

presença de zonas industriais, habitacionais e verdes. Localizado a Norte da Quinta de Bonjóia e resul-

tado da demolição quase total do bairro de S. Vicente Paulo, o segundo ponto crítico concerne uma área 

verde e aplanada, um vazio expectante que confronta traseiras doutras habitações e acede a um dos nós 

de acesso à VCI, a Sudoeste, e à praça da Corujeira, a Norte. Adjacente à ruína duma antiga fábrica de 

tripa seca e implantado a uma cota elevada, este espaço isolado funciona, genericamente, como mira-

douro sobre Campanhã. Próxima à rua de Bonjóia e à sobreposição da VCI sobre uma antiga fonte e 

aqueduto em pedra, a travessa de Bonjóia é um dos únicos acessos que vence a questão topográfica e 

permite chegar à Quinta de Bonjóia – um dos muitos espaços verdes que se situam nesta área, a juntar 

à praça da Corujeira, ao Parque de S. Roque e, mais longe, ao Parque Oriental.

Partindo da praça das Flores, a rua de Justino Teixeira acede à estação de Campanhã e, transversal à rua 

de Godim, organiza um quarteirão industrial. Visíveis em fotos dos anos 1940, são arruamentos antigos 

que se ligam à extensa Avenida 25 de Abril, cuja estabilização a uma cota alta gerou um terreno sobran-

te, onde se localiza o terceiro ponto crítico. Sem edificações, trata-se duma parcela topograficamente 

acidentada que, pelo caminho subtilmente decalcado na terra, revela um possível atalho para a estação 

e para as indústrias que se encontram à cota baixa. A oficialização desta passagem representaria uma 

melhoria para o acesso pedonal. 

Um dos propósitos da construção da avenida 25 de Abril foi possibilitar a ligação directa entre a praça 

das Flores e a praça da Corujeira, através duma transposição elevada da VCI e da linha férrea; sobre 

esta última, está instalada, poucos metros a Sul, uma passagem superior pedonal, acessível por escadas 

de cada lado. O viaduto da avenida 25 de Abril, ladeado por rails, vocaciona-se para uma utilização 

predominantemente rodoviária, dedicando ao usufruto pedonal uma prancha central longitudinal, de 

separação de faixas. A evidência de questões referidas anteriormente - como a desproporção dum gesto 

que ficou por concretizar aliado à ausência de frentes urbanas e de desenho do espaço público – pode 

justificar a fraca utilização pedonal desta ligação. Coadjuvante às recentes iniciativas de construção dum 

hospital, imediatamente a Norte, e do aguardado Terminal Intermodal, a sul, a estratégia de ligar as 

duas frentes da avenida consiste em garantir o seu atravessamento pedonal, estimulando a utilização do 

viaduto pré-existente e resolvendo remates em pontos menos consolidados. 

DIAGNÓSTICO
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Ponto crítico 4_S. Roque da Lameira

Localizado na zona da Corujeira, o quarto ponto crítico reflecte um momento de sobreposição de três 

níveis de circulação - da extensa rua de S. Roque da Lameira entre a VCI e a linha férrea, que, perante 

a prevalência da fábrica “A Invencível”, motivaram o redesenho deste troço, obrigado a contornar os 

pilares dessas grandes infra-estruturas. Transforma-se, então, num ponto de estrangulamento duma via 

de dois sentidos, onde transitam e confluem as principais rotas de transportes colectivos de acesso in-

termunicipal. O diagnóstico duma zona relativamente movimentada, resultante da ocupação residencial 

e sujeita, mais tarde, ao Plano de Pormenor das Antas, revela potencialidades – como a proximidade à 

estação terminal do metro do Dragão – e contrastes – como a falta de um desenho de espaço público 

mais cuidado e acessível, com dimensões aceitáveis de passeio pedonal, nomeadamente na passagem 

inferior da VCI; e a presença de espaços expectantes e inutilizados, de ocupação espontânea para esta-

cionamento. 

Face às questões assinaladas e perante a impossibilidade de dividir os sentidos deste traçado, a falta de 

espaço evidencia a necessidade imperativa de alargar as faixas viárias da rua de S. Roque da Lameira, 

extinguindo os passeios existentes e criando uma via pedonal alternativa.

O projecto em curso para a reabilitação do Matadouro Industrial do Porto antevê a resolução destes 

problemas, através da criação duma passagem inferior alternativa e de outra, a uma cota superior, que, 

aliada ao pretexto de destacar este complexo industrial através dum edifício mais alto, permite o acesso 

imediato à estação de metro. 

O esforço de torção sobre a rua de S. Roque da Lameira dificulta a circulação, que seria suavizada se 

este traçado recuperasse a sua forma fluída e contínua, prévia à configuração viária actual. Apesar de ser 

uma possibilidade remota, encontramos, situadas em frente ao Matadouro, as instalações da fábrica “A 

Invencível” (em regime provisório de aluguer a oficinas revela um destino incerto) e uma antiga estação 

de recolha da STCP (propriedade da CMP), peças que poderiam constituir uma oportunidade de reuso 

ou de atravessamento pedonal. 
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Ponto crítico 5_Cartes

À medida que nos afastamos do centro, a ocupação industrial torna-se mais dispersa. Através duma ro-

tunda que se sobrepõe a uma forte bateria de caminhos-de-ferro, a alameda de Cartes permite o acesso à 

Circunvalação, à VCI e ao bairro Engenheiro Machado Vaz, mas a sua construção não foi acompanhada 

por um processo de consolidação das frentes urbanas geradas, à semelhança do que aconteceu com a 

Avenida 25 de Abril. Estas frentes, com ocupações industriais pré-existentes (Mercado Abastecedor do 

Porto e por antigas indústrias que já descrevemos anteriormente) que definham à passagem do tempo, 

demonstram o desfasamento topográfico existente. Em particular, o lugar da Maceda está situado numa 

das ‘margens’ da alameda e constitui uma zona de grande concentração de serviços e pequeno comér-

cio (dada a proximidade a pólos habitacionais e escolas). É aqui que encontramos um dos troços mais 

estreitos e desorganizados da rua de S. Roque da Lameira, contrastante com os edifícios desactivados 

que albergavam empresas dedicadas ao têxtil. Entre os dois grandes eixos referidos - rua de S. Roque da 

Lameira e a alameda de Cartes, estabelece-se uma relação desnivelada com escassos pontos de contacto 

(nas extremidades e a meio da alameda) cuja rigidez e indefinição desqualificam o sistema pedonal e 

inviabilizam um percurso fluído entre os pontos de maior actividade. 

Em suma, o esquema viário e as questões da circulação são latentes na alameda de Cartes, uma via ‘des-

colada’, que gera margens e que privilegia o trânsito rodoviário em detrimento dum espaço público mais 

interessante (em relação à envolvente e à rua de S. Roque da Lameira) 

A estratégia para este ponto crítico passa por reaproveitar os terrenos desactivados, numa posição ad-

jacente à Maceda, para os transformar num parque de usufruto público, integrando algumas das es-

truturas industriais e permeabilizando o quarteirão com caminhos pedonais. Renivelado pelo perfil da 

alameda, o parque resulta dum assentamento que cria uma frente urbana mais qualificada. O desenho 

duma alternativa com este carácter clarifica e assume o uso predominantemente automobilístico da 

alameda de Cartes e desafoga a utilização pedonal da rua de S. Roque da Lameira, beneficiada por um 

ponto de insuflação.
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Ponto crítico 6_Linhas de Torres

O tema da transposição das grandes infra-estruturas tem sido central na análise dos pontos abordados 

até agora. Nos vários casos, é possível verificar que esta dificuldade se deve ao facto de alguns arrua-

mentos terem sido cortados ou transformados por causa da construção da VCI. Não obstante, o sexto 

ponto crítico ocupa uma posição exterior a esta estrada e levanta, de modo agravado, o problema do 

atravessamento da linha férrea. Em comparação com as restantes passagens, à medida que nos afastamos 

do centro do Porto, na zona de Contumil, o intervalo entre as vias que permitem atravessar a linha de 

comboio é de 1,37 km, aproximadamente; esses momentos de transposição são a rotunda da alameda 

de Cartes e uma passagem exclusivamente pedonal contígua ao centro comercial Parque Nascente. Para 

além da elevada concentração de caminhos-de-ferro implantados a uma cota mais baixa, a presença 

das instalações da CP e da antiga Companhia Portuguesa do Cobre gera uma situação de enclave que 

determina o afastamento dos acessos. O efeito-barreira surte a existência de duas margens, duas parcelas 

territoriais de carácter predominantemente habitacional, com um desenvolvimento díspar. No lado do 

Bairro Engenheiro Machado Vaz, as duas novas paragens de metro, Nasoni e Nau Vitória (resultado da 

criação da linha F, a propósito da ampliação desta rede de transportes colectivos) motivam o redesenho 

do espaço urbano, não só nas imediações das estações (implantadas em torno dos terrenos da CP) mas 

também em pequenos caminhos entre algumas habitações; do lado do Mercado Abastecedor do Porto, 

os traçados mais recentes são a alameda de Cartes e a rua das Linhas de Torres, que desempenha um 

papel importante na articulação do trânsito rodoviário com a Circunvalação e constitui um ramal de 

acesso à VCI. Trata-se duma rua cujo desenho privilegia a circulação rápida e negligencia o uso pedonal; 

o tipo de ligação estabelecida com a Circunvalação evita um cruzamento de nível através da proposta 

duma via de aceleração lateral. Porém, este ramal, parecido com a solução utilizada para acessos a au-

to-estradas, representa um caso isolado e uma incongruência comparativamente com outro ponto de 

intersecção desta rua, assinala um momento de confluência menos fluído entre os pontos de acesso para 

o trânsito que sobe a rua em direcção à VCI. 

A noção de divergência territorial deve ser atenuada através da criação duma via intermédia de trans-

posição dos caminhos-de-ferro, e o redesenho do ponto de confluência rodoviária está dependente 

da redefinição e melhoramento dum dispositivo de gestão dos acessos. Na articulação entre bolsas 

residenciais, indústrias e as estações de metro e comboio, a requalificação da rua das Linhas de Torres 

deve priorizar uma utilização pedonal segura e confortável, através da readaptação e permeabilização 

dos terrenos da antiga Companhia Portuguesa do Cobre - cuja fachada Sul, com uma extensão de 400 

metros, confronta a rua das Linhas de Torres e a Circunvalação e impede a possibilidade de alargamento 

do passeio. 
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Ponto crítico 7_rua da Ponte

Abordando o tema da transposição dos grandes eixos de mobilidade da cidade – transversal a todos os 

pontos críticos escolhidos, o ponto crítico da rua da Ponte destaca um momento directo de transição 

entre Campanhã e Rio Tinto. Numa posição contígua ao curso do Rio Tinto, a rua da Ponte deve o seu 

nome ao lugar onde se situa (o topónimo Lugar da Ponte), e revela uma ocupação mista com alguns 

terrenos rurais, confrontando, dum lado, uma zona habitacional e, do outro, uma zona industrializada, 

com equipamentos activos desde os anos 80 e 90. No remate Norte, integra uma área dispersa, e, a Sul, 

liga a Circunvalação com a EN15, uma estrada movimentada que prolonga o eixo da rua de S. Roque da 

Lameira para Gondomar e que integra o percurso de várias rotas de transportes colectivos. 

Agravado pela situação topográfica íngreme, um dos principais problemas a realçar neste ponto crítico 

envolve o remate Norte do traçado. O cruzamento entre a rua da Ponte e a Circunvalação, actualmente 

estabelecido através dum conjunto de placas rodoviárias a redesenhar e com um grande potencial de 

ligação intermunicipal, revela um sistema mal sinalizado e ineficaz na organização do trânsito - dificul-

dade comum a outro ponto viário  de confluência posicionado 80 metros mais abaixo. Associado a uma 

rua pouco adequada a um fluxo viário relativamente intenso (se tivermos em conta o apoio logístico 

a indústrias de dimensão razoável e o acesso residencial dos moradores) e desqualificada no que con-

cerne o desenho de passeios e estacionamento, o cruzamento proíbe o sentido Norte-Sul e inviabiliza 

a possibilidade de entrar na rua da Ponte através da Circunvalação. A amálgama de placas separadoras 

de sentidos rodoviários gera uma fragmentação no desenho urbano, prejudicando o atravessamento 

pedonal. Associada a equipamentos de proximidade (pequeno comércio e, numa maior escala, Parque 

Nascente) e de mobilidade (proximidade a paragens de autocarro e às estações de metro Nasoni e Nau 

Vitória), a qualificação da utilização pedonal é uma questão latente e um factor preponderante numa 

dinâmica equilibrada dos diversos usos da rua da Ponte; assim, o melhoramento do espaço público deve 

tirar partido de pequenos percursos já existentes, como a rua e travessa de Vila Cova e rua da Ranha.

Com vista à ligação da rua da Ponte à Quinta das Freiras, em construção, reforça-se a agregação do 

novo parque urbano de Rio Tinto, uma iniciativa que contribui para a consolidação da rede de espaços 

verdes que, cada vez mais abrangente, serve de argumento à expansão da vida da cidade e alargamento 

dos percursos pedonais.

Em suma, a proposta para o ponto crítico 7 traduz a intenção transversal que motivou a selecção dos 

pontos críticos escolhidos, ou seja, dissipar uma noção de limite/barreira (física ou imaterial) num 

contexto específico, através de pequenas acções, enquadradas numa estratégia global de articulação ter-

ritorial - um eixo prioritário de regeneração urbana. 
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3_Motor: a Companhia Portuguesa do Cobre, um exemplo de intervenção

Análise operativa: enquadramento, morfologia e levantamento

Depois do apogeu fabril, o processo de desindustrialização ocorrido em Campanhã impulsionou a criação de 

um eixo prioritário de regeneração urbana que traduz o desenvolvimento duma linha de acção sobre pontos 

estratégicos. Abordando a dificuldade em transpor a grande estrutura ferroviária, os dois últimos pontos crí-

ticos abordados – 6 e 7 – referem-se a um desenho urbanístico desqualificado duma zona pouco consolidada 

e por resolver, de transição directa entre Porto e Gondomar e conformando um terreno industrial desactivado 

- a Companhia Portuguesa do Cobre, encerrada em 1998155. Face à reflexão sobre o património industrial e a 

valorização da memória colectiva, a CPC concretiza um objecto de estudo que indicia vários temas; conjunta-

mente, a sua localização, dimensão e relevância materializam um cruzamento entre preservação e intervenção 

e potenciam uma desafiante oportunidade de consolidação e regeneração do território, culminantes numa 

solução projectual mais aprofundada, vocacionada para o melhoramento do espaço público, da mobilidade e 

dos acessos. Neste sentido, de forma a operacionalizar o terreno em questão, pretende-se compreender o en-

quadramento urbanístico e os aspectos morfológicos que caracterizam esta fábrica.

Contíguo à Circunvalação e à estação de Contumil, o portentoso complexo ocupa uma área de, aproximada-

mente, 50 mil metros quadrados e evidencia uma fachada que se estende ao longo de quase 400 metros. Na 

perspectiva do observador, caminhando pelas ruas das Linhas de Torres e Circunvalação, as grandes dimensões 

determinam uma presença imponente no espaço público mas, segundo uma leitura planimétrica a uma escala 

mais afastada, é perceptível que a implantação da CPC, associada aos terrenos pertencentes à CP, adensou os 

problemas de atravessamento (dado o carácter impermeável destas edificações), reforçando a separação deste 

território. 

Outrora classificado como imóvel de interesse patrimonial156, o edifício agora desocupado encontra-se em 

avançado estado de ruína. Entrando neste recinto abandonado, a situação de arruinamento é uma realidade 

particularmente visível e contrastante com o facto da fachada principal (sudeste, que ladeia a Circunvalação) 

ser, efectivamente, um dos poucos elementos mais bem conservados numa fábrica que se encontra quase to-

talmente esventrada e vandalizada. Esta circunstância impossibilita uma leitura imediata da organização deste 

espaço industrial, pelo que o acesso a 26 licenças de construção produzidas para a Companhia Portuguesa do 

Cobre revela que, fundada em 1945, o seu período de actividade de quase meio século foi acompanhado por 

constantes alterações e ampliações ao edifício original, resultantes numa contínua expansão que hoje nos mos-

tra um projecto adaptado, diferente e mais extenso. 

155 LAMEGO, Hernâni, “A queda de um gigante: a revolução, os novos mercados e a (verdadeira) competitividade” in Companhia Portuguesa do 

Cobre: do domínio industrial ao embaraço urbanístico - Revista Convergência Crítica v. 1, nº 7, 2015, p. 58

156 Como referido anteriormente, perde este estatuto em 2011, por “constatação da perda das componentes arquitectónicas e respectiva traça 

original” - Doc 2 – Relatório Património – Critério 3 in Plano Director Municipal – Alterações, Carta de Património, CMP, Dezembro 2011, p. 3
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< d23_a evolução da Companhia Portuguesa do Cobre 
ao longo das décadas, através de um esquema interpretativo
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É através da comparação entre o estado actual e a documentação arquivística que verificamos as perdas signi-

ficativas de elementos estruturais, sofridas no edificado (como paredes inteiras e coberturas) e conseguimos 

deslindar a organização espacial e o esquema de circulação; desta forma, importa ressalvar que, não existindo 

um levantamento fidedigno do edificado, as axonometrias e esquemas relativos à evolução da CPC foram 

produzidas com recurso à cartografia digital actualizada e às licenças de obra já referidas, e resultam do cru-

zamento e interpretação da informação reunida, num exercício especulativo de reconstituição aproximada da 

volumetria geral do complexo.

No fundo, as áreas de trabalho da fábrica aumentaram substancialmente, em função das alterações levadas a 

cabo, passando dum espaço inicial com 4500 metros quadrados para, no fim dos anos 1980, uma área edificada 

com mais de 30 mil metros quadrados. As maiores ampliações sucederam-se em terrenos mais próximos da rua 

de Vila Cova, num crescimento que se orientou para nordeste e que comprova a posição de enclave que, pri-

mordialmente, a Companhia ocupou na ‘ala’ mais a sudoeste, menos favorável à expansão do edificado e onde, 

mais tarde, foi construída a rua das Linhas de Torres. Neste flanco, as funções da fábrica estavam vocacionadas 

para a laminagem de fio e fundição de alumínio e latão, enquanto que, a partir do seu núcleo (zona central e 

instalações primitivas, onde se situavam a entrada, gabinetes e as instalações sociais), se foram prolongando as 

grandes oficinas dedicadas à estiragem e trefilagem do cobre e alumínio, num espaço pontualmente equipado 

por vários armazéns ao longo de toda a sua extensão. 

Para além do edifício hoje ocupado pela EDP, cujo projecto concebido em 1972 servia para albergar áreas 

administrativas da CPC, os espaços que ainda conservam a sua estrutura são o edifício das instalações sociais, 

de 1963, local de entrada onde se situava o refeitório e gabinetes, as zonas que se encontram no piso inferior, 

predominantemente dedicadas ao armazenamento e trefilagem, e o edifício de 1986, onde decorria o processo 

de dip forming.

As considerações que se tecem nesta abordagem preliminar ao objecto de estudo preparam um processo de 

investigação fulcral no desenvolvimento do projecto, e que destaca, de um modo prático, um posicionamento 

relativo ao valor potencial da Companhia Portuguesa do Cobre. Com um volume e escala considerável e si-

tuado numa área que tem sido pouco valorizada157, trata-se de um espaço bastante descaracterizado, que está 

desocupado há vários anos e transformado num brownfield. Se um breve ponto de situação sobre este trecho 

menos consolidado do eixo, que abrange as zonas de Contumil, Vila Cova e Rio Tinto, nos permite constatar 

uma articulação urbana débil e confusa, agravada pela própria CPC, a noção da importância desta fábrica pas-

sa por reconhecer um contributo substancial no crescimento das zonas circundantes, bem como o seu papel na 

construção da memória colectiva da cidade.

“(…) a construção da CPC e a sua existência ao longo de sessenta anos permitiu o desenvolvimento ur-

banístico daquela zona da freguesia, onde foram criados inúmeros arruamentos, até então inexistentes, e 

onde foi construída habitação, ora por iniciativa privada ora por iniciativa do Estado Novo. São exemplos 

da habitação social envolvente o Bairro de S. João de Deus (a Norte) – comummente referido como um dos 

157 Condição que pode vir a ser mitigada através de iniciativas muito recentes, se tivermos em conta a ampliação da linha de metro e a implan-

tação das estações Nasoni e Nau Vitória (projecto relevante que se integra no PP Ranha) e a definição da ARU Corujeira, que engloba a própria CPC.
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maiores mercados de estupefacientes da cidade do Porto, mas, entretanto, demolido –, o Bairro de S. Roque 

e de Contumil (a Oeste) e o Bairro de Cerco do Porto (a Sul). Mas urbanismo, pensado como forma de 

organização social, reflecte também tudo aquilo que a cidade é capaz de oferecer e organizar: o urbanismo 

como um sistema de organização social que implica uma estrutura social particular, uma série de institui-

ções e um padrão típico de relações sociais. Assim, produz-se o espaço como se concebe a sociedade, pelo 

que, quando uma das componentes cai, é expectável que esse mesmo espaço (que é simultaneamente espaço 

vivido e mundo de representações) se transforme afetando definitivamente as relações sociais, numa cadeia 

de consequências próprias do dinamismo das sociedades urbanas”158.

A localização estratégica da CPC garantia à própria fábrica bons acessos ferroviários e rodoviários, se con-

siderarmos a proximidade a outros municípios através das estradas nacionais 12 e 15, e a possibilidade de 

expandir instalações e aumentar a produção, cuja exigência de mão-de-obra motivou a fixação de população 

nesta zona159. Assim como a criação de novos pólos residenciais, em prol da redução da distância casa-trabalho, 

comprovou o efeito mobilizador da Companhia. Também a falência que ditou a desactivação dos seus espaços 

provocou um redireccionamento profissional dos antigos operários e, por isso, movimentos pendulares variá-

veis. Tratando-se de uma área predominantemente habitacional, o reforço de transportes públicos integraria a 

nova urbanização, promovendo o usufruto pedonal e a qualidade de vida, incrementada através da proximida-

de e acesso a espaços verdes, equipamentos comerciais e de serviços, desportivos e culturais. 

Porém, nos anos subsequentes ao encerramento da CPC, os novos desafios de mobilidade foram vocacionados 

para o uso automobilístico de trânsito rápido, com a integração da VCI e rua das Linhas de Torres, incom-

patíveis com uma utilização democrática do metro, cujo aparecimento, mais recente, viria atender ao uso dos 

transportes colectivos e à articulação entre o centro do Porto e Gondomar. Segundo o panorama que se apre-

senta, pressente-se um desfasamento nas iniciativas tomadas para esta zona, marcadas pela deterioração da 

antiga fábrica em processo degenerativo. 

À luz dos dias de hoje, é difícil justificar concretamente o estado de arruinamento em que a Companhia se 

encontra, sabendo que as demolições que foram sucedendo constam de um hiato de vinte anos sobre a falência 

da fábrica – que passou pela compra da maquinaria160 até à aquisição do lote por parte da Sonae, em 2000, com 

158 LAMEGO, Hernâni, “A queda de um gigante: a revolução, os novos mercados e a (verdadeira) competitividade” in Companhia Portuguesa do 

Cobre: do domínio industrial ao embaraço urbanístico - Revista Convergência Crítica v. 1, nº 7, 2015, p. 59/60

159 “O prestígio da firma dava garantias de trabalho a populações oriundas do Porto, Gondomar, Marco de Canaveses, Paredes, Penafiel, Régua, 

servidas pela linha de comboio; numa fase mais tardia os funcionários eram maioritariamente da área envolvente da Companhia (Campanhã, no Porto, e 

Rio Tinto, em Gondomar), que chegou a atingir 760 funcionários.” Ibidem, p. 50

160 “Entre materiais pilhados, muitos outros foram aproveitados como foi o caso de pedra para construção de outras estruturas em outros locais. 

Também as máquinas estiveram para ir a leilão, mas empresários industriais gregos deslocaram-se território português com o objetivo, de resto alcança-

do, de comprarem toda a maquinaria. Mais tarde acabariam por vendê-la parcialmente a algumas a empresas portuguesas, como foi o caso da Cabelte” 

Ibidem, p. 58
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o objectivo falhado de aí instalar um centro comercial161, para posterior venda ao Grupo ABB, em 2017, com 

novas condições de “viabilidade para construção de habitação e comércio”162. Sobre o futuro dos terrenos, um 

pedido de licenciamento do mesmo ano planeia o loteamento em parcelas para exploração de serviços e habi-

tação – e até instalação dum posto de combustível.

“Não obstante reunir um grande número de constrangimentos, a ARU da Corujeira beneficia igualmente 

de diversos atributos que poderão, a prazo, proporcionar oportunidades de transformação urbana. A ARU 

encontra-se nas proximidades de algumas das principais vias de acesso à aglomeração do Porto, tornando-

-se deste modo um território atractivo do ponto de vista da fixação de investimentos de dimensão variável, 

sobretudo num contexto de crescente saturação da oferta situada em localizações mais centrais. Este atri-

buto surge reforçado pela presença de espaços de grande dimensão, devido ao encerramento de diversas 

unidades industriais e logísticas. Edifícios como o antigo matadouro e a ex-Companhia do Cobre, entre 

outros, encontram-se particularmente adequados à fixação de novas actividades”163.

Após o arrasamento geral e descaracterização provocada pelas alterações significativas na estrutura interior do 

edifício, estamos perante um espaço pós-industrial de grande potencial urbanístico, que, expectante por mu-

danças iminentes, espera ser reabsorvido e reintegrado no tecido da cidade, segundo as exigências contemporâ-

neas, conformando uma oportunidade de remate do eixo prioritário de regeneração urbana, numa abordagem 

aprofundada a um caso marcante do património industrial. 

161  “Na altura, pretendia-se transformar 42 mil dos 56,2 mil metros quadrados ocupados pela fábrica numa zona comercial idêntica a muitas 

que a Sonae possui por todo o país: com um hipermercado com dois pisos, várias lojas de apoio e um parque de estacionamento, com capacidade para 

cerca de mil automóveis. Previa-se que a obra demorasse, no máximo, dois anos a estar concluída. Só que a transformação da fábrica de cobre numa área 

comercial foi rejeitada, no mesmo ano, pelo GAPE, um gabinete criado pela gestão do então presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, para anal-

isar projectos urbanísticos de maior envergadura.” CRUZ, Hermana, in Jornal de Notícias, 26 de Outubro de 2010 [consultada em 19/05/2018] disponível 

em https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/antiga-fabrica-do-cobre-a-venda-por-12-milhoes-1694994.html

162 CRUZ, Hermana, in Jornal de Notícias, 26 de Outubro de 2010 [consultada em 19/05/2018] disponível em https://www.jn.pt/local/noticias/

porto/porto/interior/antiga-fabrica-do-cobre-a-venda-por-12-milhoes-1694994.html

163 “3. 1. Critérios subjacentes à delimitação da Área de Reabilitação Urbana” in ARU Corujeira – Projecto de Delimitação, DMU | DMPU | 

DMPOT, Novembro 2017, p. 59
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Pertinência programática

O continuum - estratégia global que tem vindo a ser defendida ao longo do presente estudo - tem sido materia-

lizado em iniciativas de intervenção propostas na definição dos pontos críticos. O ponto de situação realizado 

sobre os terrenos da antiga Companhia Portuguesa do Cobre, revelou um cenário que propicia um momento 

específico de aprofundamento prático da visão de continuidade do espaço público, que, aliado à leitura do 

contexto geral, permite perceber e propor um programa pertinente que atenda às carências sentidas. 

Até à data pouco trabalhados do ponto de vista da utilização pedonal, os traçados mais preponderantes na 

delimitação da CPC - a rua das Linhas de Torres e Circunvalação – inserem-se numa rede rodoviária rápida e 

denotam percursos exíguos e desqualificados que, sujeitos a uma reavaliação dada a sua importância enquanto 

elementos de acesso, configuram um exemplo sintomático dum problema que se estende ao longo da N12. Em 

prol do fundamento conceptual do continuum, através do melhoramento pontual da área em questão, espera-

-se que a criação dum bom modelo de acção surta um efeito de contágio positivo na restante extensão desta 

estrada nacional, cujo decurso atravessa zonas com fluxos pedonais intensos (por exemplo, Pólo Universitário, 

Hospital de S. João e Areosa). 

Numa intervenção mais direccionada para a reabilitação e pela manutenção de aspectos arquitectónicos inte-

ressantes, a existência de alguns espaços cobertos e em estado de conservação razoável (o edifício de 1963, cuja 

fachada e acesso se localizam a uma cota de 75,5 metros, o edifício de 1982, mais recuado e acessível a partir 

das cotas 78,5 e 82 metros, onde se instalou a tecnologia dip forming, e o piso inferior da fábrica, à cota média 

71,6 metros) pode sugerir uma futura ocupação de carácter excepcional, mas sempre baseada num programa 

social e de acesso público. 

Denunciando traços modernos, com dois pisos e contíguo à estrada, o edifício de 1963 que estava destinado 

às instalações sociais (com sanitários, refeitório e espaços para grupo desportivo) conserva, no exterior, reves-

timentos cerâmicos em bom estado e pormenores em pedra à vista. A fachada principal está desenhada com 

grandes janelas que iluminam uma sala ampla com pé-direito duplo, onde funcionava o refeitório, ao passo 

que o segundo piso, por agora inacessível, revela uma planta mais compartimentada. Podendo representar um 

ponto de chegada e de entrada no espaço aberto do complexo pós-industrial, este acaba por ser um volume 

peculiar, que, funcional e formalmente, se distingue das restantes instalações e que, como tal, numa escala mais 

controlada, pode manter-se enquanto espaço interior fechado - leia-se, aquecido - e ser adequado programati-

camente a uma biblioteca ou centro interpretativo da memória industrial164, tema transversal ao eixo que neste 

ponto se remata. 

164 Dando resposta às questões levantadas no Relatório da ARU- Corujeira: “Uma política de reabilitação urbana que procure tirar partido das 

oportunidades existentes deverá privilegiar o aproveitamento das muitas edificações que outrora albergaram um tecido industrial próspero, mas que 

atualmente se encontram desativadas para captar novas atividades, designadamente, ligadas aos centros de conhecimento e de inovação que atualmente 

se tendem a concentrar na zona central e ocidental da cidade, mas também de muito do investimento estrangeiro que atualmente procura localizações no 

Porto.” “3. 2. Objectivos a prosseguir” in ARU Corujeira – Projecto de Delimitação, DMU | DMPU | DMPOT, Novembro 2017, p. 60

f52/53
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Erigido no âmbito dum esforço de reestruturação da empresa, o edifício do dip forming entra em funcio-

namento em 1983 para acolher a implementação pioneira duma avançada tecnologia de produção de fio 

máquina de cobre165, factor que atribui a esta instalação uma marca de inovação na evolução da fábrica e 

uma importância acrescida. Implantado a dois níveis (a 78,5 e a 82 metros), o volume em questão constitui 

um corpo fabril longitudinal (aproximadamente 100 metros de comprimento) com áreas consideráveis, 

subdivididas em duas alas que, justapostas, se diferenciam em tamanho, organização espacial e estado de 

conservação. 

À esquerda, uma ‘galeria’, com aproximadamente 7 metros de largura, conserva os pequenos compartimen-

tos do desenho original, organizados em três pisos (rés-do-chão, cotado a 78,5 metros, primeiro andar e 

segundo, cada um com uma área de aproximadamente 700 m2); à direita, uma grande nave, com 17 metros 

de largura, 9 metros de pé-direito e área de 1800 m2, conforma uma espacialidade com uma amplitude 

idêntica à de um hangar. Ao contrário da galeria lateral já descrita, este espaço já não tem cobertura. Com 

uma configuração tão contrastante entre as duas alas (até comparável com o projecto do FRAC Nord-Pas de 

Calais), a ambivalência desta construção potencia utilizações diferentes que vá ao encontro das necessidades 

anteriormente auscultadas a partir da observação do contexto, que revela uma relação desproporcional entre 

a elevada concentração de habitantes e uma oferta diversificada de equipamentos, nos limites próximos. 

Assim, ajustadas à morfologia de cada parte do edifício e apetrechadas do ponto de vista das acessibilidades, 

consideram-se pertinentes as propostas de instalação de um centro de saúde, na galeria de três pisos (cujas 

entradas podem ser feitas a partir das cotas 78,5 metros e 82 metros), e de um espaço polidesportivo, que 

pode ser repartido pela nave maior. Através do Portal de Informação Geográfica da CMP, verifica-se que 

apenas existe uma pequena unidade de saúde (USF Ilhéu, perto da rua de São Roque da Lameira) e o recinto 

desportivo mais próximo fica perto da Loja do Cidadão, nas Antas (Estrela e Vigorosa Sport). Os programas 

seleccionados, de vertente social e abrangentes às várias camadas populacionais, decorrem do reconheci-

mento e análise da realidade envolvente, não excluindo outras hipóteses de reutilização da estrutura pré-

-existente, desde que as alternativas que visem capacitar as zonas abordadas à escala das suas necessidades, 

cumpram o objectivo social e pluri-etário de consolidação de uma nova centralidade.

Não obstante apenas corresponder à transposição parcial do piso superior, o piso inferior da fábrica remete 

para espaços originais de grande dimensão. Onde, no passado, funcionava a carpintaria e a serralharia, as 

salas mais pequenas deste piso integram a fachada principal e encontram-se separadas por uma espécie de 

rua interior da fábrica. Em particular, por baixo duma das antigas oficinas da estiragem, permanece um ar-

mazém que se destaca pela sua área grande apoiada numa métrica estrutural que nos aproxima e relembra 

a linguagem geral das zonas de trabalho da Companhia. Ao contrário doutras salas mais interiores (com 

áreas que rondam os 700 e os 900 m2), esta nave central, outrora confinada entre outros volumes, mantém 

uma ligação com o exterior e obtém alguma iluminação natural; curiosamente, considera-se que estes atri-

butos contemplam uma dimensão pós-industrial, já que são posteriores ao encerramento da fábrica e que 

165 “1983 - Entrada em funcionamento da instalação “Dip Forming” (…) capaz de produzir 36 000 toneladas anuais de fio de cobre. É uma 

das três instalações do género existentes na Europa, sendo ainda um dos processos mais avançados para produção de fio máquina OF (isento de 

oxigénio). Parou a produção em 1993, e foi vendida para entrar em funcionamento dentro em breve (Julho 1996) na Alemanha, não conseguindo a 

sua exploração ser rentável no nosso país (actualmente, Portugal fornece ao mundo, a partir de Neves Corvo, 400 000 toneladas anuais de concen-

trados com 25% cobre).” CARNEIRO LEÃO, António Manuel de Sá, “2. A empresa e o sistema produtivo” in Análise e estruturação de fluxos de 

materiais e de informação”, Porto, FEUP, 1996, p. 4

^ f55/56/57/58
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se devem à demolição do antigo pavilhão da laminagem de fita, cuja posição contígua com o armazém 

permitia uma comunicação directa e interior entre as divisões (entretanto, extinta e que agora permea-

biliza o interior-exterior). Dividida longitudinalmente desde a sua fundação, a fábrica ainda mantém um 

corredor principal exterior - que iremos referir mais à frente - à cota média de 78,5 metros, prolongado 

numa rampa até ao piso inferior que desemboca no grande armazém referido. Assim, a configuração 

distributiva original é um factor que proporciona o acesso imediato e habilita este grande espaço a uma 

possível utilização comercial ou de espaço de mercado, sempre integrada no sistema de espaço público e 

num eventual parcelamento gerado pelo ritmo dos pilares numa área de quase 1500 m2. Ressalva-se que 

uma utilização totalmente aberta e pública do piso inferior constitui uma hipótese pouco pertinente e sus-

tentável (a nível de segurança e manutenção), pelo que os restantes compartimentos, posicionados numa 

lógica mais independente, permitem ser fechados e utilizados esporadicamente, podendo ser atribuídos a 

associações recreativas enquanto espaços polivalentes.

Assumindo um papel dinamizador, estas três opções projectuais de proposta programática específica ser-

vem funções complementares - de âmbito cultural, comercial e social - e de apoio à estratégia de espaço 

público, coadjuvando o incremento das iniciativas já referidas. São exemplos como a definição recente 

das duas ARU (Campanhã-Estação e Corujeira) e o pedido de licenciamento do próprio terreno que nos 

levam a escolher manter a área circundante enquanto plataforma de passagem pedonal e ciclável, flexível 

e capaz de acolher os novos usos decorrentes da salutar expansão urbana. É deste modo que se concen-

tram esforços no sentido de estabelecer uma maior permeabilidade territorial, através duma articulação 

pertinente e necessária com outros arruamentos e com diversos pontos de actividade, como as estações 

de metro, as zonas residenciais (bairro Engenheiro Machado Vaz e Contumil), Parque Nascente, parque 

urbano de Rio Tinto, entre outros.

edifício 1982 (dip forming)
espaço polidesportivo

edifício 1982 (dip forming)
centro de saúde

piso inferior
mercado/acesso livre

piso inferior 
espaços polivalentes/acesso esporádico

edifício 1963 (inst. sociais)
centro interpretativo

^ d25_proposta ocupação programática - esquema funcional com marcação acessos

v f62
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^ d29_planta piso térreo (cota 71,60)

Proposta de intervenção: a influência positiva no território

Apresentadas as premissas gerais e abordados os equipamentos de excepção contemplados na proposta pro-

gramática específica, a proposta de intervenção procura expressar uma posição crítica sobre os temas tratados 

ao longo da investigação - nomeadamente, sobre o património industrial, sobre a memória e sobre o conti-

nuum - servindo o presente capítulo para explorar as motivações e referências que orientaram a concepção 

dos desenhos. 

Perseguindo o objectivo de estabelecer, tanto quanto possível, o maior número de ligações, o esquema cronoló-

gico da evolução da fábrica e o levantamento das cérceas dos volumes, associados ao conhecimento da situação 

topográfica do espaço em redor, foram componentes determinantes na definição duma cota de atravessamento 

intermédia. Com níveis aproximados dos 86,6, 87, 90 metros, respectivamente, nos extremos sudoeste (perto 

da entrada subterrânea na estação ferroviária de Contumil), nordeste (contiguamente à UMAV-EMEF) e nor-

te (perto do Centro de Comando Operacional), e tendo em conta que a cota média da plataforma da antiga 

fábrica (chamar-lhe-emos piso superior, à superfície, em oposição com o piso inferior, nivelado a 71,6 metros) 

oscila, ao longo da sua extensão, entre os 80,5 metros e os 76,3 metros, decidiu-se estabilizar a plataforma de 

passagem e transposição a uma altura de 85 metros. Com a consciência do valor inegável da antiga CPC no 

desenvolvimento urbano, garante-se a não-demolição do que resta do complexo industrial (nomeadamente a 

fachada, que caracteriza a zona envolvente) através desta nova passagem que pretende viabilizar novos percur-

sos pedonais alternativos ao passeio já existente. Baseado no esquema das cérceas, o seu traçado, que se esten-

de por todo o terreno, é definido pela posição dos antigos volumes, entretanto desaparecidos, oferecendo agora 

uma perspectiva sobranceira sobre o espaço. Acreditando que a alusão à memória da configuração anterior é 

importante na valorização da pré-existência mas que se deve distinguir, opta-se por uma estrutura em aço em 

perfis I. O material escolhido remonta às pontes rolantes que funcionavam nos antigos pavilhões (também elas 

posicionadas numa cota alta) e mantêm-se um certo nível de plasticidade, que permite um percurso serpen-

teante e flexível e prevê pontos de acesso vertical (à cota baixa, por via de rampas e escadas) e horizontal, nos 

momentos específicos de transposição a norte e a nordeste. 

No que concerne a parte aplanada da fábrica, torna-se importante assumir uma intervenção parcial, mais 

capacitada para uma futura conjugação com outros usos e expectável parcelamento do terreno, dada a sua 

dimensão. Relembrando os fluxos internos da antiga indústria, o aproveitamento da plataforma existente, à 

cota baixa, passa pela reutilização da rampa existente já referida (que remete para um corredor exterior distri-

butivo) para aceder ao piso inferior (descrito na abordagem relativa à pertinência programática). Destacando 

o protagonismo deste caminho central que outrora organizava os diferentes espaços de trabalho e, o percurso 

à cota baixa serve de matriz no desenho da repavimentação, tendo por base uma planta de cheios e vazios e 

aceitando manter intactas certas zonas da fábrica.

“Na versão simpática, a ruína é coisa estimada que sobreviveu à destruição total. Na versão heróica, é 

o memorial de ideais passados-presentes. Na versão Hollywood, são mistérios, tesouros e aventuras. Na 

versão turística, uma coisa linda para fotografar e iluminar à noite. Na versão melancólica, um luto sem 

perda definida porque de múltiplas perdas… para Flaubert, a poesia de qualquer paisagem. Certo é que, 



^ d30_planta pormenor A
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^ d32_planta + corte pormenor C



de tantos sentidos ter, se perdem os sentidos das ruínas em demandas desfocadas para o passado e para 

o futuro. Por excesso de incerteza, por medo do futuro, ou por dificuldades e urgências do presente, 

nada como uma ruína para, momentaneamente, funcionar como antibiótico do largo espectro para esta 

febre de inquietações sem resposta. Mantendo a polissemia e o sentido vago, estará a ruína mais apta 

a ser facilmente colonizada por qualquer sentido, transformando-se num dispositivo de elevado poder 

simbólico e narrativo”166.

Numa óptica de operacionalização da área de intervenção, a proposta está focada, de forma mais incisiva, 

em cinco pormenores específicos, denominados A, B, C, D e E que merecem ser problematizados e particu-

larmente desenvolvidos a uma escala mais aproximada; o critério de escolha destes focos reitera a intenção 

de permeabilizar e articular a nova plataforma com arruamentos importantes, numa acção amplamente 

regeneradora com várias frentes localizadas em pontos dispersos.

Situado a sudoeste da antiga CPC, o pormenor A aproxima-se da entrada pedonal na estação ferroviária 

de Contumil, cujo acesso foi, entretanto, repensado a propósito da reflexão desenvolvida no ponto crítico 

6_Linhas de Torres. Anteriormente, já verificámos a escassez de acessos entre Contumil e a zona do Merca-

do Abastecedor, apenas possibilitada, actualmente, a partir da rotunda de Cartes, numa passagem que não 

beneficia uma via de convivência segura e adequada aos peões. 

166 DOMINGUES, Álvaro, “Ruinofilia – percurso crítico pelas imagens das ruínas portuguesas” in Ruínas habitadas - Revista Arqa: Arquitec-

tura e Arte, nº 112, Lisboa, Futurmagazine, Março 2014, p. 112

^ d35_esquema especulativo das volumetrias anteriores: corte longitudinal pela CPC_escala 1:1000

^ d36_alçado principal (actual)_escala 1:1000

^ d34_corte transversal_escala 1:500

^ d33_corte transversal_escala 1:500
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Quando observámos  o conjunto das fotografias aéreas de 1939/40, ficou assente a ideia de que a instalação 

da linha ferroviária - à data, muito mais estreita do que nos dias de hoje – provocou a interrupção de alguns 

arruamentos; propõe-se o redesenho de um destes traçados, nomeadamente, o que liga a rua Avelino Ribei-

ro (que atravessa a linha de metro) e a rua Navas de Tolosa. Apesar de se tratarem de pontos de contacto 

numa transposição directa sobre a bateria de caminhos-de-ferro, as duas ruas registam melhorias a nível do 

desenho geral dos passeios e do estacionamento. 

Comparativamente com os outros casos, o pormenor A pode ser visto como o foco mais afastado da antiga 

fábrica, pelo que desempenha um papel transitório no contexto do continuum; sem explorar as questões 

patrimoniais, a sua posição “exterior” permite explorar uma imagem integrada na linguagem utilizada na 

beneficiação do espaço público levada a cabo pelo projecto do metro. Assim, numa extensão com 165 me-

tros de comprimento, a nova via de atravessamento lança uma estrutura em betão, com 5 metros de largura 

e vias dedicadas a ciclistas e a peões, que, pontuada por escadas, possibilita acessos directos alternativos às 

plataforma ferroviárias, nos momentos de intersecção com as respectivas coberturas.

O pormenor B introduz uma aproximação ao desenho do percurso à cota alta e representa o paradigma 

geral que orienta a concepção geral do projecto. Aqui, através do recurso à planta actual do complexo pós-

-industrial, as entradas no espaço público conformado pela antiga fábrica (cotadas a 80,5 metros e 79,50 

metros) são feitas pelos portões (correspondentes ao pavilhão da laminagem de fio e à central hidráulica), 

respeitando as aberturas do alçado. O uso de pavimentação em placagem de betão no corredor central dis-

tributivo, permite diferenciar as áreas intervencionadas e a invocar as memórias e marcas desaparecidas do 

antigo edificado. O passadiço contínuo, sobreposto à cota de 85 metros, liberta o espaço à cota baixa, reuti-

lizando pequenas plataformas (como antigos fornos) e do conhecimento das dimensões das pré-existências 

para articular acessos verticais de ligação. Já foi mencionado o apoio da estrutura em perfis metálicos, com 

o objectivo de destacar uma nova linguagem segundo uma intervenção leve e flexível, cuja métrica utilizada 

varia entre os dois e os quatro metros de distância entre pilotis.

O diagnóstico da estrutura viária anteriormente feito acabou por atribuir um perfil desadequado à rua das 

Linhas de Torres e Circunvalação, onde a circulação automobilística promove o trânsito rápido que se impõe 

à utilização pedonal, mesmo numa zona vocacionada para habitação. Perante este cenário, os pormenores 

B e C estão associados à decisão de reformular os traçados, neste caso, por via da supressão do braço de 

acesso da Circunvalação, ocupada, na presente proposta, por amplos espaços verdes, que argumentam a 

favor duma integração na rede de parques e jardins – identificada ao longo do eixo estudado. Para além do 

estreitamento das faixas da estrada, agora equipada com lugares de estacionamento e definição de passeio, 

é sugerida uma placa giratória que hierarquiza e abranda os fluxos, podendo ser atravessada por peões que 

pretendam entrar no espaço público da antiga fábrica. Sobre esta renovada configuração viária, a placa de 

atravessamento descrita acaba por conformar uma transição para a entrada no edifício outrora dedicado às 

instalações sociais. Segundo este contexto em comum, é possível identificar semelhanças entre o pormenor 

B e o pormenor C, mas, na verdade, os aspectos que caracterizam este ponto são o facto do acesso prin-

cipal, dependente da inclinação da N12, ser feito à cota 75,5 metros e com acesso directo ao piso inferior 

(já referido). No fundo, o pormenor C destaca as entradas em volumes que prevalecem às acções que têm 

desmantelado o edificado antigo.
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Os pormenores D e E remetem para zonas menos movimentadas e que carecem duma transposição para 

cotas superiores. Situado mais a norte, o pormenor D sobe faseadamente da cota de 85 metros para um 

nível com 92 metros de altura, com o objectivo de fazer uma ligação directa com a estação de Nau Vitória. 

Como no pormenor A, aborda-se uma vez mais uma situação de atravessamento pedonal suspenso, mas 

considerando o facto do pormenor D partir do interior dos terrenos afectos à antiga CPC, determina-se 

uma concordância nas linguagens utilizadas. Se o pormenor A visava uma extensa passagem com 5 metros 

de largura com recurso a uma estrutura em betão, o pormenor D estabelece o prolongamento do passadiço 

superior, enquanto estrutura metálica que mantém a largura de dois metros, desta vez com recurso a treliças 

pela maior distância entre vãos e diminuição de áreas de apoio de pilares em cota firme, com excepção para 

as rampas de acesso a esta “ponte”.

Constituindo, simultaneamente, um ponto de remate no terreno de estudo e uma ferramenta de conti-

nuidade para outros tecidos com equipamentos de interesse colectivo, o teor ambivalente do pormenor E 

valoriza o seu potencial ao demonstrar o modo como uma pequena intervenção pode  absorver os efeitos 

da proximidade e infiltrar fluxos pedonais provenientes da zona comercial, da estação de metro da Levada e 

outros espaços de lazer. Podendo ser comparado com o pormenor D na maneira como os acessos verticais 

são pontuados por pequenas plataformas, a estratégia utilizada repercute a coerência geral das articulações 

concebidas, numa pequena peça arqueológica da envolvente que concentra algumas edificações classificadas 

e que delimita o lugar de Vila Cova (zona com potencial arqueológico). 

A linguagem escolhida na concepção dos elementos de acessibilidade respeita a visão desenvolvida sobre 

o tema da salvaguarda do património, adaptada às circunstâncias que determinam o contexto actual do 

complexo pós-industrial. Na materialização desta perspectiva, observaram-se alguns exemplos de passagens 

pedonais com estruturas leves, coleccionando e assimilando algumas referências que influenciam a imagem 

do projecto e que enriquecem a concepção duma narrativa assente em pressupostos de diferença e semelhan-

ça entre épocas. Directamente, destacam-se dois projectos, da autoria do arquitecto João Luís Carrilho da 

Graça: a ponte pedonal sobre o esteiro de São Pedro (2002), em Aveiro, e o terminal de cruzeiros de Lisboa. 

Como referência transversal à quase totalidade do percurso estabelecido à cota de 85 metros, a ponte ex-

terior do projecto do novo terminal de Cruzeiros de Lisboa revela a capacidade de desenhar plataformas 

simples e flexíveis, com recurso a uma métrica mais apertada.

Reconhecendo que ambas as propostas são bastantes interessantes pela leveza dos materiais escolhidos e pe-

los gestos longitudinais pouco invasivos que são esboçados, aquilo que as diferencia consiste nos respectivos 

esquemas de resistência estrutural. Pelo facto de assentar sobre uma superfície molhada e arenosa, a ponte 

pedonal de São Pedro funciona efectivamente como uma ponte, garantindo, através dum reforço em treliças, 

uma redução dos pontos de apoio e mantendo, entre pilares, um maior espaçamento. Partilhando o mesmo 

problema, este tipo de solução é replicado no pormenor D, ou seja, no momento de transposição desde os 

terrenos da antiga CPC até à rua de Deniz Jacinto, contígua ao Centro de Comando Operacional.
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Considerações finais

Símbolo duma época de prosperidade e dum momento-chave no crescimento urbano, são reconhecidas as 

marcas indeléveis do período da industrialização da cidade do Porto. Alavancado pela observação duma 

parcela territorial abandonada ocupada pela antiga Companhia Portuguesa do Cobre, o estudo realizado 

constata o impacto da propagação da ocupação fabril, quando os indícios da existência duma faixa indus-

trializada, adossada à linha ferroviária, denunciam uma realidade comum entre o passado e o presente. 

Reconhecendo os materiais que evidenciam a memória da presença física dum eixo industrial, a identifica-

ção das várias fábricas, que perduram até hoje, desencadeou a abordagem sobre uma zona que parece não 

ter assimilado o posterior processo de desindustrialização. No contexto portuense, as questões relacionadas 

com o desequilíbrio entre periferia e centro - condição particularmente premente quando olhamos para a 

área oriental da cidade - e com as estratégias de desenvolvimento destacam a necessidade de reponderação 

do modelo actual de cidade.

“A urbanização extensiva onde o Porto se diluiu, é também hoje uma ‘urbanização continuada’ per-

corrida por uma malha filigranar de estradas, ruas e caminhos, onde o continuum da construção não 

deixa perceber a convencional dicotomia entre a ‘cidade’ e o ‘campo’. Esta constelação urbana é irrigada 

por uma rede recente de auto-estradas e vias rápidas, cujos nós produzem um poderosíssimo efeito de 

atracção para actividades tão variadas como a logística, as indústrias, os centros comerciais e grandes 

superfícies, as universidades ou os grandes hospitais – ‘novas centralidades’, como agora se diz”167.

“As indústrias”, numa instalação contínua ao longo da freguesia de Campanhã, tiravam partido da proximi-

dade às infra-estruturas ferro e rodoviárias. A “rede recente de auto-estradas e vias rápidas” permanece e 

cresce, mas o eixo, delimitado entre a ferrovia e os grandes anéis viários, perde vitalidade, a partir do aban-

dono ou deslocação das actividades industriais que lhe conferiam o “efeito de atracção” de outros tempos. 

Perante a falta de investimento e a progressiva desvalorização da área em questão, gera-se um desajuste e o 

“efeito de irrigação”, de facto eficaz no encurtamento das distâncias intermunicipais e metropolitanas, deixa 

de beneficiar este território agora transitório para as “novas centralidades”, provocando danos adversos nas 

imediações das áreas habitacionais e agravando a separação entre as zonas menos consolidadas.

O processo de inventariação dos pólos em que se subdividiu o eixo industrial enunciado permitiu assinalar 

uma rede com as vias mais importantes, relacionadas com uma “malha filigranar de ruas e caminhos”, cuja 

idade caracteriza uma freguesia antiga de perfil híbrido entre resquícios de ruralidade e indústria. A impor-

tância deste levantamento geral de pré-existências viárias e edificadas subentende dinâmicas passadas da me-

mória industrial, que reflectem as noções de património industrial. Através da selecção dos pontos críticos, 

sugere-se uma nova dimensão do continuum no tempo e no espaço ao serviço da regeneração urbana dum 

167 DOMINGUES, Álvaro, “Reconstruir cidades in Espaços públicos”, Revista Arqa: Arquitectura e Arte, nº 73, Lisboa, Futurmagazine, 

Setembro 2009, p. 18
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eixo prioritário na zona oriental e da valorização do seu património material e imaterial. Neste sentido, a 

detecção de problemas comuns, explanados em diferentes níveis em cada ponto, reiterou a persistência dos 

efeitos da sobreposição de escalas – entre carácter habitacional e infra-estrutural.

O diagnóstico alargado fundamentou uma visão abrangente de melhoramento do espaço público, nos ar-

ruamentos existentes, e a proposta apresentada para os terrenos da Companhia consiste num laboratório 

demonstrativo duma experiência de articulação urbanística entre ruína e território. Assumindo um papel 

ambivalente, o ponto de partida que impulsiona a investigação - a antiga fábrica - é ao mesmo tempo o ponto 

de culminância que corporiza um elemento agregador do conjunto de espaços do continuum, que remata e 

coadjuva outras iniciativas, em prol da reactivação de Campanhã.

“We know that if you give it enough thought, if you examine the situation closely, if you understand it 

fully and then act in a way that is consistent—that is to say, if you work with the existing material you 

can create a truly beautiful city”168.

Interiorizados os conceitos desenvolvidos, o exercício procura responder às questões preliminares, através 

duma possível estratégia projectual de regeneração urbana desta área. Esta aprendizagem ultrapassa o objec-

to de estudo do eixo industrial e do caso prático e, nos moldes anteriormente explicitados, o processo levado 

a cabo produziu novas ferramentas metodológicas que podem ser transpostas para desafios semelhantes, 

sistematizando três níveis de análise relativos ao contexto, ao posicionamento crítico e à ideologia, ou seja, 

sobre o património industrial e a sua inserção no território, sobre os princípios de observação do existente 

e sobre as lógicas a ter em conta num cenário de intervenção. 

Considera-se que a definição e integração destes três graus de aprofundamento numa leitura sistémica e 

integrada, corroboram a convicção de que os efeitos da sua aplicação - extensível, sempre que possível, à 

generalidade dos casos identificados - garantem uma maior capacidade de regeneração, que não considera 

apenas uma peça mas um sector urbano e o seu potencial conjunto de qualificação.

Problematizando estes pontos num balanço final dos conhecimentos adquiridos, o contexto e a unidade 

industrial, em conjunto, protagonizam um momento de articulação e devem estabelecer uma relação de 

reciprocidade. A reintegração dos espaços desactivados deve partir do enquadramento na envolvente e da 

análise morfológica dos meios urbanos, que, tendo em conta as suas especificidades, irão determinar as 

oportunidades e ameaças a gerir. Para ilustrar esta relação de reciprocidade que enfatiza o potencial conjunto 

de qualificação, uma das conclusões a retirar do trabalho desenvolvido é que a avaliação contextual permitiu 

perceber as lacunas existentes e o modo como a intervenção proposta poderia contribuir como uma solu-

ção de concílio entre as peças desconexas, cujo resultado beneficia tanto a unidade industrial abrangida, ao 

proporcionar a absorção dum tecido expectante e a reatribuição de funções, como as restantes estruturas e 

manchas de ocupação, ao dotá-las com programas de elevada conveniência.

168 VASSAL, Jean-Philippe in WELLNER, Mathieu, Reduce, Reuse, Recycle, 13th International Architecture Exhibition, Entrevista a Anne 

Lacaton e Jean-Philippe Vassal, 2012, p. 26
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A noção esclarecida sobre a salvaguarda e a elucidação sobre o património industrial e sobre os espaços 

pós-industriais preparam numa postura mais aberta e consciente da importância da valorização das peças 

em metamorfose. De carácter subjectivo, o posicionamento crítico orienta a observação do existente, pelo 

que sobressai a convicção de que o continuum (que, neste caso, foi formalizado numa estratégia concreta) é, 

genericamente, um princípio aplicável na percepção da pré-existência industrial, que não deve ser avaliada 

como um elemento isolado no tempo e no espaço, mas sim um elemento comum entre o passado e o pre-

sente e presença identitária do lugar. 

Evitando uma visão conservadora e a eventual cristalização do objecto (decorrente das dificuldades na 

efectivação da ‘patrimonialização’ do objecto, em  soluções que promovam a fruição pela sociedade169), esta 

compreensão da história e da evolução é um aspecto fundamental no entendimento e desenvolvimento das 

hipóteses projectuais.

Resolvidas, até aqui, as questões que se referem à integração no contexto urbano, os nexos estabelecidos com 

este e o potencial da leitura conjunta influenciam um cenário de intervenção que enseja alguns princípios 

de acção no complexo industrial. À luz do exercício proposto, reconhece-se que a reutilização, “solução a 

que se tem vindo a recorrer, principalmente nas últimas décadas”, configura umas das principais práticas 

nestes tipos de edificado. Num estímulo de preservação da identidade dos espaços urbanos abalizados, esta 

opção pouco casuística não se deve somente “a uma grande versatilidade para vários tipos de intervenção, 

já que dispõem de grandes espaços, de ampla fenestração garantindo uma iluminação natural, constituindo 

frequentemente construções sólidas e por vezes de apreciável qualidade arquitectónica”170, mas também por-

que a reocupação destas grandes áreas, funcionalmente reinventadas, pode consubstanciar uma conquista 

espacial de permeabilidade, numa dimensão inédita da concessão ao domínio público. 

A ideologia transposta para um campo prático deve implementar lógicas de adição171, de enriquecimento 

territorial e de reatribuição de funções e usos , benefício que contribui “para o desenvolvimento económico 

sustentado e constitui geralmente uma solução ambientalmente sustentável”172, numa óptica de renovação 

que, por reconhecer o valor identitário, dá primazia à integração urbanística do terreno, sem o fechar ou 

privatizar.

169 MOREIRA, Inês, Edifícios & Vestígios: projecto-ensaio sobre espaços pós-industriais, Guimarães, Fundação Cidade de Guimarães, 2013, p. 

51

170 MOREIRA, Inês, Edifícios & Vestígios: projecto-ensaio sobre espaços pós-industriais, Guimarães, Fundação Cidade de Guimarães, 2013, p. 

55

171 “We are much more interested in the principle of addition than in simply replacing what is there with something new. It isn’t a question 

of “one or the other” but a question of “one and the other.” That’s why what already exists, and what we find in place, no matter what its components 

may be, is always an enrichment. That is much more important to us than simply building a form.”   WELLNER, Mathieu, Reduce, Reuse, Recycle, 

13th International Architecture Exhibition, Entrevista a Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal, 2012, p. 14

172 MOREIRA, Inês, Edifícios & Vestígios: projecto-ensaio sobre espaços pós-industriais, Guimarães, Fundação Cidade de Guimarães, 2013, p. 

55
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^ d39_axonometrias comparativas: levantamento elementos arruinados 2017 vs estado actual 2018

Ferramenta de suporte à concepção projectual desenvolvida, o primeiro esquema retrata o levantamento dos vestígios 
considerados e incorporados na proposta. O segundo esquema representa as alterações verificadas no dia 20 de Maio 
de 2018. Face à impossibilidade de entrar na antiga fábrica, os únicos pontos de observação, a partir da Circun-
valação, não permitem perceber se os elementos da ala esquerda e se o piso de baixo do pequeno volume de apoio à 
decapagem da estiragem (1966) foram transformados, pelo que se presume a sua manutenção.
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Posfácio

No momento em que a dissertação se encontrava praticamente finalizada, o aparecimento de informações 

relevantes impôs a necessidade de redigir uma nota adicional de esclarecimento e reflexão que firmasse, de 

forma inequívoca, a posição que tem vindo a ser defendida pela investigadora.

A reiterar as motivações explicitadas para expor os temas apresentados, a percepção do reconhecimento - 

designadamente por parte dos órgãos camarários - da zona de Campanhã enquanto área deficitária requereu 

um espírito flexível de incorporação de novas informações, relatórios e projectos emergentes. Em prol do 

rigor deste trabalho, o intuito de retratar a realidade contextual da antiga fábrica partiu dum esforço de 

máxima recolha de informações completas, objectivas e actualizadas, numa leitura global da história, da 

actualidade e dos caminhos futuros. 

Nesta recolha, a aprovação, que muito recentemente foi noticiada, dos planos para a ocupação da antiga es-

cola básica do Cerco do Porto com uma nova unidade de saúde, destinada a beneficiar 14 mil utentes através 

da substituição das instalações exíguas da USF Ilhéu173, vem confirmar a identificação da falta deste tipo de 

equipamento e o diagnóstico correcto da pertinência da sua instalação, a partir do exercício de reconheci-

mento e análise desta conjuntura particular.

O programa proposto, ao ir ao encontro deste que agora se anuncia, evidencia, portanto, a sua ausência na 

área e a pertinência da sua integração na proposta apresentada. Retém-se, deste caso, uma visão consensual 

sobre os programas de vertente social, facilmente absorvidos por outros pontos relacionados com o eixo 

industrial estudado, que expressam uma pluralidade de zonas a intervir e obrigam a uma necessária concer-

tação entre as múltiplas esferas de decisão.

Veiculando uma nova iniciativa com incidência sobre o melhoramento das acessibilidades pedonais e que 

reflecte sobre a cativação dos fluxos para a zona oriental, a proposta recente de uma ponte de ligação à cota 

baixa entre as freguesias de Oliveira do Douro e Campanhã174, no encalce da Quinta da China, sugere uma 

nova circunstância a ponderar no diagnóstico relativo ao ponto crítico 1_calçada do Rego Lameiro. Ainda 

mais recentemente, e de interesse complementar à leitura do ponto crítico 4_S. Roque da Lameira, compe-

te-nos apontar a notícia sobre a adjudicação dum novo projecto de reabilitação do Matadouro Industrial do 

Porto, da autoria do arquitecto Kengo Kuma em parceria com o gabinete OODA175, que substitui o anterior 

projecto de 2016, concebido pelo gabinete Garcia e Albuquerque. Comprovando a rapidez das transforma-

ções na contemporaneidade e as interpretações variáveis da intervenção sobre o património industrial, surge 

173 PÚBLICO, in “Novo Centro de Saúde no Cerco abre até ao final de 2018” (20 de Dezembro de 2017), acedido em 25 de Maio de 2018, 

disponível em https://www.publico.pt/2017/12/20/local/noticia/novo-centro-de-saude-no-cerco-abre-ate-ao-final-de-2018-1796682

174 Diário de Notícias, in “Uma nova ponte que em 2022 será como uma rua urbana a ligar Porto e Gaia” (13 de Abril de 2018), acedido em 

28 de Maio de 2018, disponível em  https://www.dn.pt/portugal/interior/uma-nova-ponte-que-em-2022-sera-como-uma-rua-urbana-a-ligar-porto-e-

gaia-9255259.html

175 “Porto. o portal de notícias do Porto”, in “Reconversão do Matadouro está adjudicada e promete mudar a cidade com 40 milhões de 

investimento” (29 de Maio de 2018), acedido em 29 de Maio de 2018, disponível em  http://www.porto.pt/noticias/matadouro-de-campanha-ja-esta-

adjudicado-e-promete-mudar-a-cidade-atraves-de-quase-40-milhoes-de-euros-



134

^ f76/77 registos comparativos: vista geral sobre aplanamento e demolição edifício dip forming
   em cima: fotografia no dia 18 de Julho de 2016;  em baixo: fotografia no dia 20 de Maio de 2018
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uma abordagem mais arrojada, que mantém o programa definido e as ligações propostas à cota superior e 

inferior, mas que decide suspender, sobre todo o edificado pré-existente, uma cobertura ondulante metálica, 

que remete para a materialidade da telha tradicional e que pretende tirar partido da relação visual estabele-

cida segundo o ponto de vista da VCI.

Como referimos nas notas introdutórias, a antiga Companhia Portuguesa do Cobre e a sua posição tran-

sitória associada aos eixos de mobilidade, permitiu um contacto constante e um permanente e interessado 

acompanhamento do objecto de estudo, cuja circunstância física foi observada a partir das exigências e 

múltiplas perspectivas influenciadas e moldadas pelos vários estados de desenvolvimento da presente inves-

tigação.

Serve, por isso, esta adenda para denunciar as demolições no edificado remanescente da fábrica, notadas 

recentemente a propósito desta passagem e verificáveis através de registos fotográficos comparativos. Con-

cretamente, o complexo fabril sofreu um aplanamento do lado direito da fachada principal, que obliterou 

outros elementos estruturais à vista nesta ala (como os pilares das antigas zonas de prolongamento da esti-

ragem, de 1966 e 1974, e da secção de alumínio, de 1978) e destruiu, quase totalmente, o edifício de 1982, 

afecto à instalação do dip forming (apenas deixando o piso da cave, na galeria lateral). Este aplanamento geral 

poupou o piso inferior da fábrica e o respectivo alçado original, apesar de ter demolido pequenos elementos 

pontuais da fachada. Já em estado de ruína, também foram destruídos os vestígios estruturais da parede de 

meação entre o edifício de 1963 (instalações sociais) e as oficinas de estiragem mais antigas (1959). Do que 

se pôde apurar, até à data, na ala esquerda que confronta a rua das Linhas de Torres, a restante fachada e 

respectivo miolo não sofreram este tipo de acções de arrasamento. 

Posterior à falência, o hiato de duas décadas, descrito sucintamente, pautou-se pela aquisição dos terrenos 

(para os quais se propôs, em tempos, um projecto, reprovado, da instalação duma grande superfície comer-

cial), mais tarde disponibilizados para venda, já viabilizando uma possível ocupação habitacional e comer-

cial. Neste processo, realça-se também a perda do estatuto da classificação enquanto “imóvel de interesse pa-

trimonial”, em 2011, por “constatação da perda das componentes arquitectónicas e respectiva traça original”. 

A divulgação da compra desta parcela em 2017 despoletou várias tentativas de comunicação, no sentido de 

conhecer o pedido de licenciamento e os planos de intervenção. Fornecidas pelo departamento do Urba-

nismo do Gabinete do Munícipe, recuperámos as únicas informações obtidas, referidas anteriormente, que 

davam conta do plano de parcelamento destinado a habitação e serviços, com previsão de instalação dum 

(novo) posto de combustível. Tratando-se de um processo a decorrer, não foi possível aceder a elementos 

gráficos que nos permitissem entender a configuração prevista e as directrizes que orientam o projecto sub-

metido.

Imprevisível, a nova circunstância a que assistimos representa uma acção posterior e alheia às premissas 

ideológicas explanadas e praticadas no trabalho desenvolvido. Sem lhe podermos atribuir motivos concretos, 

o esventramento da fábrica que provocou um estado actual de arruinamento e abandono, é uma condição 

operacionalizada na intervenção que levámos a cabo. Entendendo que o património e a sua salvaguarda 
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^ f78/79: registos comparativos: reconhecimento da demolição pilares parede meação edifício 1963
  em cima: fotografia no dia 18 de Julho de 2016;  em baixo: fotografia no dia 20 de Maio de 2018
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devem abranger elementos estruturais para além da fachada, o arrasamento radical que a fachada acaba de 

sofrer inicia, na perspectiva do observador e dada a escala do edificado demolido, um processo drástico de 

descaracterização daquela envolvente. 

As modificações documentadas comprovam, inevitavelmente, a dimensão dinâmica da realidade que nos 

impõe o confronto com decisões que ultrapassam as nossas convicções e que podem negligenciar e blo-

quear o nosso campo de acção. Não só pela perda parcial da imagem identitária da antiga Companhia, a 

destruição dos edifícios pré-existentes afecta directamente um dos edifícios a ocupar pelos programas de 

excepção escolhidos. Como se verificou, o edifício de 1982 era um dos volumes mais recentes na expansão 

das instalações da fábrica e albergava um programa inovador, e, por se encontrar em estado de conservação 

razoável, destinava-se, na estratégia desenvolvida, a albergar dois programas (centro de saúde e espaço po-

lidesportivo). 

A velocidade destas transformações poderia pôr em causa a pertinência das propostas que fazemos, mas, 

para além de outras abordagens aos edifícios industriais (como o Matadouro), as intenções para o projecto 

do novo centro de saúde confirmam a relevância dos instrumentos relacionados com a adequação progra-

mática como peças importantes na consolidação duma nova centralidade.

“Num período de 20 anos as perspectivas alteraram-se e, com elas, as estratégias para o pós-industrial: 

do grande plano urbanístico, ao arruinamento selectivo, à intervenção pública estratégica, vemos como 

os locais anteriormente privatizados podem ser readquiridos para novos programas públicos, assim que 

revelado o interesse patrimonial e económico. A distância crítica altera os filtros com que lemos a histó-

ria, demonstrando que ir permitindo a alienação, a demolição e a especulação é empobrecer a cidade e 

as possibilidades de reinterpretação da história contemporânea”176.

Numa perspetiva clássica, o aspecto patrimonial é transcendido pelo valor paisagístico e urbanístico, e, de-

fendendo que o acto da salvaguarda, enquanto responsabilidade social, não deve ser só praticado em casos 

classificados nem nos deve remeter para um contexto fechado e limitador de intervenção, consideramos que 

o espaço pós-industrial, agora dormente, é um organismo vivo e narrador na história da cidade, que deve 

ser articulado com o espaço público, concedendo-lhe uma dimensão inédita de permeabilização e utilidade 

pública. Sem acesso aos planos de transformação do terreno da antiga fábrica e perante o choque face à sua 

transfiguração parcial, acalentamos a esperança de que a demolição recente não constitua mais um esven-

tramento inconsequente nem abranja o restante complexo fabril – correspondente à fundação de 1945 e à 

primeira fase de expansão das instalações. 

O contraste entre a estagnação do território durante um grande período e a acção rápida de demolição a que 

foi sujeito num curtíssimo espaço de tempo, demonstram uma parcela sujeita a uma mudança repentina e 

inesperada. Aliada à falta de correspondência por parte da entidade responsável, a ocorrência de tamanhas 

176 MOREIRA, Inês (2018), Estratégias divergentes para o pós-industrial, [versão electrónica], Diário de Notícias, acedido a 27 de Maio de 

2018, em https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/estrategias-divergentes-para-o-pos-industrial-9382531.html
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v f84/85/86/87_elementos estruturais demolidos
fotografias no dia 17 de Janeiro de 2017

^ f80/81/82/83_registos comparativos: 
estado piso inferior
em cima: fotografias no dia 18 de Julho de 2016  
em baixo: fotografias no dia 20 de Maio de 2018
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transformações não evidencia de forma transparente os pretextos do processo iniciado (que não se encontra 

sequer sinalizado, numa aparente omissão dos detalhes de obra), ressaltando um ambiente de desconheci-

mento e incerteza que não garante quaisquer princípios de manutenção ou reutilização do edificado. Assim, 

em função dos próximos acontecimentos, caso o arrasamento da fábrica seja total, consideramos que o 

papel da nossa investigação reforça um contributo muito necessário na valorização e na reponderação das 

estratégias de abordagem para desafios desta natureza, acreditando que a reintegração urbana de unidades 

industriais semelhantes é uma das vertentes mais importantes no processo de regeneração urbana.

“Our present relationship with the “crisis” of the city is deeply ambiguous: we still blame others for a 

situation for which both our incurable utopianism and our contempt are responsible. Through our hyp-

ocritical relationship with power – contemptuous yet covetous – we dismantled an entire discipline, cut 

ourselves off from the operational, and condemned whole populations to the impossibility of encoding 

civilizations on their territory - the subject of urbanism. Now we are left with a world without urbanism, 

only architecture, ever more architecture. The neatness of architecture is its seduction; it defines, excludes, 

limits, separates from the “rest” – but it also consumes. It exploits and exhausts the potentials that can be 

generated finally only by urbanism, and that only the specific imagination of urbanism can invent and 

renew”177.

177 KOOLHAAS, Rem, “What ever happened to urbanism? “ In Small, Medium, Large, Extra-Large: Office for Metropolitan Architecture; 

New York, The Monacelli Press, 1998, p. 959
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Nota:
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Acordo Ortográfico.

Todas as citações na presente dissertação são apresentadas nas respectivas línguas originais.


