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ABSTRACT

For the present work, from the thesis dissertation, it’s proposed the ela-

boration of a project that results from the critical reflection on the relation 

between cultural activity of a city, and the mobility and daily routine of a 

metropolis. It will be a Cultural Interface Terminal, in Vila Nova de Gaia, 

that will connect the city and the arts, in a meeting between transport and 

culture, life and movement.

 The project will complement the place where it will be inserted, 

in association with the Metro station D. João II, as well as the theme of the 

Gaia Biennial, which is currently integrated in the cultural context of the city.

 

 Throughout this work, a reflection on the themes of the project 

is made, associating the reality to the proposed one, with development on 

three themes: Framework, Context and Place, which will be composed and 

finalized in a last moment, the Proposal, integrating all the theoretical part 

studied in a practical project associated with real ground.
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RESUMO

Para o presente trabalho, da tese de dissertação, propõe-se a elaboração 

de um projecto que resulte da reflexão crítica sobre a relação entre acti-

vidade cultural de uma cidade, e a mobilidade e rotina diária de uma me-

trópole. Será um Terminal de Interface Cultural, em Vila Nova de Gaia, que 

fará a ligação entre a cidade e as artes, num encontro entre transportes e 

cultura, vida e movimento.

 O projecto servirá de complemento face ao local onde estará 

inserido, em associação à estação de Metro D. João II, e também ao tema 

da Bienal de Gaia, que neste momento está integrada no contexto cultural 

da cidade.

 Ao longo deste trabalho é feita uma reflexão sobre os temas do 

projecto, associando a realidade ao proposto, com desenvolvimento sobre 

três temas: Enquadramento, Contexto e Lugar, que serão compostos e fi-

nalizados num último momento, a Proposta, integrando toda a parte teórica 

estudada num projecto prático associado a um terreno real.
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________
1 MORAES, Vinícius de - Excerto de poema e música “Samba da Benção”, 1965

“A vida é arte do encontro, embora haja tanto 

desencontro pela vida.”1
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação apresenta-se como um trabalho teórico-prático, que visa 

compreender, e conciliar, a relação entre cultura e mobilidade, apoiando-se 

no contexto de uma cidade que se encontra em desenvolvimento, envol-

vendo estes dois temas para esse mesmo intuito.

 Foi desenvolvida uma proposta de uma infraestrutura que resulta 

da análise da relação da rede de transportes da área metropolitana do Por-

to, mais concretamente a rede de metro ligeiro construída na cidade, com 

a vida e necessidades culturais que os cidadãos, de um espaço urbano 

mais alargado, poderão usufruir durante o seu quotidiano, dando ênfase à 

sua mobilidade e relação directa com a cidade. Pretende-se assim projec-

tar um equipamento que responda aos movimentos diários dos cidadãos, 

elaborando-se um projecto onde se reflectiu sobre a oportunidade de levar 

criações artísticas directamente aos utilizadores, num período em que eles 

se deslocam entre casa e trabalho. O principal interesse foca-se na ligação 

dos transportes com a cultura, e como eles podem conviver entre si, tendo 

os utilizadores o papel principal quanto a esta iniciativa, ao gerir algumas 

zonas com as suas intenções e programas. 

 Esta proposta surge no interesse dessa ligação, sendo a sua lo-

calização um ponto fulcral nesta ideia. Propõem-se uma intervenção num 

espaço de interface da cidade, numa zona privilegiada a nível de acessos, 

e que tem um grande potencial de desenvolvimento. Situa-se entre duas 

importantes artérias da cidade de Gaia - Avenida da República e Avenida D. 

João II - e a proximidade ao centro histórico, aos transportes públicos, e a 

ligação com a tão desenvolvida, culturalmente e turisticamente, cidade do 

Porto, fazem da zona um possível foco de atenção para quem visitar a ci-

dade. A proximidade com uma estação do Metro do Porto (que é uma das 

maiores redes de metropolitano ligeiro da Europa, e um dos que tem mais 

contacto directo com a cidade, devido ao facto de estar, cerca de 90% do 

seu percurso, à superfície da terra em quase todas as suas linhas, havendo 

uma maior ligação com as pessoas e seus utilizadores), é também uma
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das principais razões deste objectivo.

 Para a elaboração da proposta, que resulta da ideia principal em 

que se pretende relacionar a actividade cultural com a vida do quotidiano, 

mais concretamente na mobilidade das pessoas, propõe-se um estudo de 

exemplos em que, de forma mais ou menos informal, se verifica actual-

mente em várias cidades do mundo. Serão identificadas numa utilização 

de plataformas de transportes como espaços de carácter cultural e/ou 

artístico, com o estudo de infraestruturas de transportes existentes, mais 

antigas, como o metro de Londres, Paris e Nova Iorque, que tem permitido 

um conjunto de actividades artísticas e espaços naturais para artistas de 

rua. A análise deste fenómeno sugere o desenvolvimento de um projecto 

que potencie estas actividades culturais numa estrutura de transportes, 

como o Metro do Porto, na sua rede metropolitana.

 Na sequência do trabalho de Projecto IV, Centro de Arte Urbana 

do Porto, que era um museu inserido no contexto urbano de uma metró-

pole, vi a oportunidade de aprofundar o tema, inserindo-o num enqua-

dramento diferente, mas com a mesma ligação com o metro e a cidade 

proposta nesta dissertação. Para introduzir a zona histórica da intervenção, 

Avenida da Ponte, num contexto de maior uso na cidade, e estando junto 

de edifícios históricos como a Sé do Porto, e a Estação de São Bento, 

foi proposta a elaboração de um edifício que se insira nesta zona da ci-

dade, associando-o a uma, cada vez mais, crescente arte no Porto, com 

diversos artistas locais a destacaram-se nacional e internacionalmente. A 

ligação entre os dois projectos é vista não só pelo seu lado conceptual, 

mas também pela sua ligação directa com as duas cidades vizinhas, e com 

a vertente metropolitana e de transportes.

 No caso concreto do Terminal de Interface Cultural, pelo facto 

de ser residente naquela zona da cidade, percorrendo diariamente aquele 

terreno, suscitou o interesse de projectar um plano geral de melhoramento 

da área inserida, bem como uma requalificação estrutural que fosse de 

encontro às necessidades impostas por toda a sua envolvente, e que o tipo 
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de programa conseguisse colmatar as mesmas, aproveitando a proposta 

da estação de metro lá presente, bem como a ideia geral do Metro do 

Porto, propondo um espaço público adjacente à estação D. João II.

 Assim sendo, foram desenvolvidos três temas distintos, que se 

relacionam numa abordagem metódica e gradual deste processo, e do 

qual resulta o trabalho de projecto final:

 Por fim, é feita uma proposta final, que agrega todos os temas 

explorados e estudados, de forma resumida num todo conciso, aproveitan-

do as ideias até aí descobertas, funcionando como uma síntese da refle-

xão teórica sobre o tema proposto, pretendendo-se, também, que resulte 

como uma resposta concreta, não só às necessidades culturais da cidade 

de Vila Nova de Gaia, mas também da zona metropolitana no seu conjunto, 

formulando-se, paralelamente, uma solução que contribua para uma maior 

eficácia de espaços de carácter intermodal. Esta nova infraestrutura surge

- No primeiro tema, Enquadramento, é feita uma 

aproximação a conceitos e desenvolvimentos 

de pontos usados, posteriormente, no projecto, 

como o espaço público, a relação das artes com 

o mesmo, os edifícios culturais e as formas, e 

infraestruturas, de mobilidade;

- No segundo tema, Contexto, é descrito o de-

senvolvimento geral e uma aproximação à rela-

ção entre a cidade envolvida no projecto e os 

dois conceitos principais propostos;

- No terceiro tema, Lugar, há uma necessidade 

de falar sobre o lugar da intervenção, de uma 

perspectiva geral ao particular, as articulações 

espaciais previstas para o mesmo, e o sentido 

programático que o espaço exige.
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de forma a dinamizar Gaia com cultura e actividades, numa altura em que 

a afluência a este tipo de espaços é cada vez maior, e que faz com que a 

cidade ganhe outra vida, ritmo e interesse, bem como uma forma de en-

contro entre os utilizadores, locais ou visitantes. Este espaço resultará numa 

junção entre transportes, cultura, cidade e público em geral.

 A ideia deste projecto surge com a perspectiva de desenvolver 

equipamentos complementares, de utilização colectiva de diversos tipos, 

como um centro cultural aberto e vivo (como um lugar de incentivo às 

artes, e divulgação de artistas locais), praças para eventos temporários, 

etc., que privilegiarão a relação da cidade com a arte, e da arte com 

os cidadãos, fazendo da cultura um instrumento de regeneração urbana. 

Também é proposta uma nova estação intermodal, de Vila Nova de Gaia, 

com a responsabilidade de ligar a cidade e as suas periferias num ponto 

de Interface. A ideia é que, todos os dias, mesmo que não tenham a inten-

ção de ir ao espaço cultural, os utilizadores passem através dele, estando 

expostos às várias acções criativas que lá acontecem.

 Este projecto surge como uma requalificação urbana, um novo 

epicentro da vida em comunidade, de uma zona muito movimentada, mas 

que está carente de espaços de carácter social, de interação entre pes-

soas, e que faça a ligação entre mobilidade e cultura. Todo este estudo re-

sulta na resposta de um projecto, que funcionará após a análise e reflexão 

do seu todo.
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________
2 ROSSI, Aldo – “A Arquitectura da Cidade”. Porto: Edições 70, 2016. p. 48

I - ENQUADRAMENTO

Neste primeiro tema é feita uma aproximação a conceitos e desenvolvi-

mentos de pontos usados, posteriormente, no projecto, como o espaço 

público, a relação das artes com o mesmo, os edifícios culturais e as in-

fraestruturas de mobilidade, tendo em conta a maneira como estes temas 

se relacionam com a cidade.

 É necessária esta ligação do existente das matérias a projectar, 

num maior contacto entre o que já foi feito, estudado e aplicado à prática, 

com uma futura resolução de um complemento de todos eles.

«A cidade, como coisa humana por excelência, 

é constituída pela sua arquitectura e por todas 

aquelas obras que constituem o seu modo real 

de transformação da natureza.»2
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1.1 DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO

O conceito de espaço público, e das suas formas de utilização, foi variando 

consoante o passar dos anos, desde a época clássica até aos dias de hoje, 

e continua a ter diferentes interpretações consoante a sua origem, estando 

a relação entre estes espaços e a cidade, e seus cidadãos, muito ligada às 

suas características, derivando a sua forma, mas também a sua função e 

uso, sendo a sua diversidade uma consequência do tempo e da memória 

dos lugares. 

 É a essência da vida urbana, o local onde as pessoas se encon-

tram e convivem, que é livre com o intuito dessa mesma aproximação, 

sendo utilizado no quotidiano dos seus utilizadores, e onde estão, em mui-

tos casos, edifícios e espaços importantes para a cidade, vila ou aldeia. 

Têm uma enorme importância na construção de uma cidade, pois é a partir 

deles que ela se desenvolve, pelos locais de circulação e de encontro.

 O uso destes espaços sempre esteve directamente ligado com a 

vida urbana, e as funções da cidade tinham ligação directa a estas zonas, 

sendo que as suas origens vêm da Grécia Antiga, onde o espaço público 

mais utilizado e valorizado era a Ágora (Fig. 01), um local de cultura e po-

lítica da vida social dos gregos, que era uma praça pública e espaço livre 

com edificações públicas, que abrangiam todas as actividades. Começou 

por ser um local de reuniões religiosas, servindo depois como mercado, 

mas a principal função deste espaço era dar forma ao centro político da 

cidade, pois a política era tida como a arte de decidir após uma discussão 

pública, servindo também de encontro entre a comunidade, numa forma 

de relação e reunião num centro de ideias e pessoas, sendo o espaço 

primordial da cidadania.

 Já na Roma Imperial, o espaço público destinado aos romanos 

era o Fórum (Fig. 02), a praça pública central da cidade, onde também 

estavam localizados edifícios importantes da política e religião, sendo um 

centro de assuntos comerciais. Teve um desenvolvimento gradual, afas-

________
01 - Ágora de Atenas, na Grécia 
Antiga 
________
02 - Antigo Fórum Romano, na 
Roma Imperial
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________
3 SOLÀ-MORALES, Ignasi de – “De Cosas Urbanas”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2008. p. 185
4 RIBEIRO, Joana Sousa – “A cultura e a (des) diferenciação do espaço público”, IV Congresso 

Português de Sociologia, 2000

tando-se do conceito grego da ágora, construindo mais edifícios em seu 

redor, diminuído assim o tamanho da praça central, com templos, basílicas 

e arcos.

 Nos finais do século XIX, começou a haver uma maior preocu-

pação com a diferença entre espaço público e espaço privado, ocupando 

«um lugar central na teoria do pensamento urbanístico sobre a cidade 

ocidental.»3 E com o passar dos tempos, o espaço público deixou de ser 

confinado à praça principal das cidades, sendo levado para outras peque-

nas praças, edifícios ou até ruas, fazendo com que os utilizadores exerçam 

essa apropriação de forma mais fluída e não num espaço concretamente 

estabelecido para o efeito. Contudo, com a propagação do espaço público 

para várias zonas da cidade, o intuito e objectivo da criação destes espa-

ços está a desvanecer-se, fazendo com que não haja um centro público, 

mas sim vários espaços criados para o efeito, apropriado de forma a suprir 

os interesses e necessidades das pessoas. É também o resultado da al-

teração das relações sociais, e da evolução da vida quotidiana, aos quais 

vários paradigmas foram alterando, numa reorganização da sociedade e 

das cidades.

 Se por um lado assistimos à degradação de muitos espaços pú-

blicos utilizados com frequência em tempos recentes, por outro existe uma 

necessidade de revitalizar essas zonas, como forma de promover esta 

interacção entre cidadãos, perdida ao longo dos anos, muito por culpa das 

tecnologias, que têm ocupado demasiado o tempo das pessoas. Sendo 

que «o reconhecimento do espaço como público faz-se pelo uso que se 

faz dele e de quem tem o poder dele se apropriar.»4

 O conceito de espaço público deriva de zonas que sejam de livre 

acesso aos cidadãos, como no caso das ruas e praças, num sentido de 

acesso ilimitado, de livre uso e permanência desse espaço, pois a «essên-
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cia do espaço público reside na sua possibilidade de ter uma experiência

particular com um significado geral, através do qual um público pode sur-

gir.»5

 A verdade é que a questão dos espaços públicos é muito pensa-

da no âmbito da arquitectura, havendo, como em todos os temas, opiniões 

muitos divergentes quanto ao futuro destas zonas, e que propostas deve-

riam ser dadas. Posto isto, Kjetil Trædal Thorsen, co-fundador do escritório 

de arquitectura dinamarquês Snøhetta, afirma que «apesar de estarmos 

cada vez mais a querer melhorar o acesso ao espaço público ao ar livre, 

(…) precisamos nos focar no espaço público que encontrámos no interior 

dos edifícios – e fazê-los acessíveis.»6

 E este pensamento vai de encontro ao que se verifica na realida-

de, pois os espaços públicos interiores, denominados espaços colectivos, e 

maioritariamente de carácter privado, têm afastado as pessoas das praças 

e ruas, levando a uma menor interacção com a cidade e com os pró-

prios cidadãos. O maior investimento nesses espaços fechados leva a essa 

maior procura, traduzindo-se numa falta de verbas para os espaços ditos 

livres e tradicionais, levando a uma maior degradação dos mesmos, sendo 

que alguns deixam mesmo de existir, dando espaço a outros lugares e 

obras mais “rentáveis” do ponto de vista económico. Estes espaços devem 

ser vistos pela sua forma colectiva, e Solà-Morales, arquitecto e urbanista 

espanhol, aponta para este envolvimento, afirmando que dar um «carácter 

urbano, público, aos edifícios e lugares que, sem ele, seriam só privados, 

constitui a função dos espaços públicos; urbanizar o privado: isto é, tor-

ná-lo parte do público.»7 E com esta ideia, abranger todos os espaços da 

cidade, principalmente os colectivos (privados de uso público) ao público.

________
5 DROSTERIJ, Gerard – “Art and Public Space: The Question of Artistic Publicness”
6 THORSEN, Kjetil Trædal – “Opinion: The Next Great Public Spaces Will Be Indoors”, Metropolis 

Magazine, 2016,
7 SOLÀ-MORALES, Ignasi de – “De Cosas Urbanas”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2008. p. 187
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________
8 MARTORELL, Josep in SOLÀ-MORALES, Ignasi de – “Presente y Futuros: La Arquitectura en las 

ciudades”. Barcelona: Actar, 1996. p. 6: «Lo distintivo de la ciudad es la convivencia de la gente. 

Los ámbitos de convivencia son los espacios públicos, al aire libre o cerrados, que permiten las 

relaciones interpersonales, colectivas, de manera que los ciudadanos se puedan conocer y convivir.» 

- Tradução livre do autor
9 DIAS, Fabiano – “O desafio do espaço público nas cidades do século XXI”
10 FERNANDES, Fátima; CANNATÀ, Michele – “Formas Urbanas”. Porto: Asa Editores, 2002. p. 23
11 Idem. p. 23

 Algumas cidades europeias têm ido contra o pensamento, an-

teriormente referido, de desvalorização dos centros históricos como vida 

social de uma cidade, investindo nos seus espaços públicos, para levar ao 

encontro de pessoas e culturas diferentes, como é o caso de Barcelona, 

Berlim e Paris, cidades que têm evoluído gradualmente, e que hoje são 

um marco europeu. E esse deverá ser o caminho a ser criado e adop-

tado por todas as cidades, «o multiculturismo como fomento de novos 

espaços e lugares.»9 A cidade do Porto tem, também, tentado ser uma 

excepção à regra, desafiando os cidadãos e visitantes a ocuparem as 

ruas, proporcionando maior investimento na reabilitação de uma cidade 

que é cada vez mais um marco na cultura europeia, e o caminho é esse, 

«fomentar o aparecimento de novas actividades em substituição daquelas 

que se tinham tomado obsoletas»10, trazendo nova vida às cidades, para 

«os espaços intervencionados recuperaram deste modo um protagonismo 

que tinham perdido, com efeitos benéficos para a cidade no seu conjunto 

e, nomeadamente, para a sua projecção exterior.»11

 O espaço público, de hoje em dia, já não poderá ser visto como 

um negativo da cidade, como um elemento que resta da construção, mas 

sim como algo que tem sido mais valorizado a cada dia que passa, numa 

tentativa de aproximação a tempos antigos, onde essa valorização era

«O distinto da cidade é a convivência das pes-

soas. Os âmbitos da convivência são os espaços 

públicos, ao ar livre ou fechados, que permitem 

as relações interpessoais, colectivas, de maneira 

que os cidadãos se possam conhecer e convi-

ver.»8
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________
12 AMUNDSEN, Craig – “Public Art and Public Transportation”, Seventh National Conference on Light 

Rail Transit – Volume 2, 1995
13 FERNANDES, Fátima; CANNATÀ, Michele – “Formas Urbanas”. Porto: Asa Editores, 2002. p. 23
14 SOLÀ-MORALES, Ignasi de – “De Cosas Urbanas”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2008. p. 

149

notória, que fazia com que houvesse um maior sentido de comunidade, 

que se tem vindo a verificar actualmente, e «precisam de ser convidativos 

e agradáveis em si mesmos, bem como funcionais e seguros»12. Essas in-

tervenções no espaço público vêm dar «um forte contributo para recuperar 

qualidades vivências que tinham desaparecido dos centros das cidades».13 

E o mais importante a reter, é que «os espaços públicos são a imagem 

social da cidade».14
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________
15 MONTANER, Josep Maria – “A Modernidade Superada: Arquitectura, Arte e Pensamento do 

Século XX”. Barcelona: Gustavo Gili, 1997. p. 154
16 Idem. p. 149
17 RIBEIRO, Baixo, curador brasileiro, em entrevista sobre o tema Arte Urbana e Ativismo: transfor-

mando espaços públicos através da arte, Saibalá
18 RIBEIRO, Joana Sousa – “A cultura e a (des) diferenciação do espaço público”, IV Congresso 

Português de Sociologia, 2000

1.2 ARTE EM ESPAÇO PÚBLICO

Formas de arte em espaços públicos já derivam de há muitos anos, e 

neste momento existe uma maior apropriação destes espaços por parte 

dos artistas, tanto de forma consensual e directa, como de uma maneira 

suburbana, numa nova introdução de manifestações estéticas. Desde as 

estátuas em praças e pontos importantes da cidade, celebrando aconte-

cimentos históricos, até à arte urbana cada vez mais vista nas ruas, pas-

sando por peças de teatro de rua ou pequenos concertos, as variadas 

formas artísticas sempre tiveram intrínsecas no quotidiano da população 

das cidades, tentando dialogar, de algum modo, com o espaço em si, e, 

como escreve o arquitecto catalão Josep Maria Montaner, «desta maneira, 

a caixa fechada do museu tradicional se dissolve.»15

 A arte pública faz, muitas vezes, com que haja uma maior inte-

racção entre cidadãos, numa procura de um mesmo interesse e propósito, 

e numa tentativa de recuperar a sua ligação com os espaços públicos, 

sendo que muitos artistas criam obras que se relacionam directamente 

com a cidade, e convidam o público a interagir com as mesmas, pois “toda 

a arte que é colocada no espaço público deve dialogar com a comunidade 

que usa o lugar”17. Com isto, a cultura e a arte em geral poderão ajudar 

a definir a cidade na sua imagem, pois «é pela mediação do cultural que 

nos aproximamos de um conhecimento do espaço público.»18 E é aí que a 

cultura se insere, abrangendo os espaços adjacentes, como se ocupando 

daquela zona com o único propósito de redefinir vivências e imagens.

«Não é possível entender a evolução da arqui-

tectura e do urbanismo moderno sem levar em 

conta as suas contínuas relações com a arte.»16
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________
19 RIBEIRO, Joana Sousa – “A cultura e a (des) diferenciação do espaço público”, IV Congresso 

Português de Sociologia, 2000
20 Idem
21 CHILLIDA, Eduardo
22 MONTANER, Josep Maria – “A Modernidade Superada: Arquitectura, Arte e Pensamento do 

Século XX”. Barcelona: Gustavo Gili, 1997. p. 155
23 Idem. p. 156
24 SAN SEBASTIÁN TURISMO

«Sendo a cultura um meio de enquadramento do espaço, poderá ser pela 

mediação do cultural que o espaço adquire novas formas»19, e são essas 

novas formas que poderão dar-lhes novas vivências, novos utilizadores que 

neles se irão identificar, pois «a cultura tem um papel decisivo na definição 

da imagem de paisagem urbana.»20

 Vários artistas, ao longo do tempo, se preocuparam em deixar a 

sua “marca” em espaços de fácil acesso e que, de algum modo, mudas-

sem espaços já formatizados, mas «somente algumas obras de arte que 

foram realizadas no espaço público foram capazes de qualificar o lugar»22, 

e exemplo disso são as obras de Eduardo Chillida, escultor basco, e Ri-

chard Serra, artista norte-americano. Os dois concebem esculturas para 

o espaço público, que proporcionam ambientes e imagens diferentes das 

que previamente existiam, dando uma nova leitura a cada espaço, mas de 

forma distinta, sendo que Chillida procura integrar as suas obras, de modo 

a não alterar a imagem anterior de determinado lugar, enquanto que «a 

obra de Serra não estabelece uma relação mimética com o lugar, senão 

que o interpreta, o redefine e o modifica.»23

 Chillida, entre muitas outras, criou “Peine del Viento” (Fig. 03), em 

San Sebastián, que «é o exemplo perfeito de beleza em estado puro, num 

profundo diálogo entre arte e paisagem»24. O artista explica que a natureza 

já lá estava, por isso não fazia sentido alterá-la, e que «esses extractos 

são testemunhas de toda a história do nosso povo, eles estavam lá antes 

de todos os nossos antepassados. Isso me obrigou a colocar as duas

________
03 - Eduardo Chillida, “Peine del 
Viento”, San Sebstián, Espanha, 
1976

«Temos de encontrar caminhos que não tenham 

sido transitados antes.»21
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________
25 CHILLIDA, Eduardo in MONTANER, Josep Maria – “La modernidad superada, Ensayos sobre 

arquitectura contemporânea”. Barcelona: Gustavo Gili, 1997. p. 130
26 FUNDAÇÃO DE SERRALVES. Retirado do site: https://www.serralves.pt/pt/percursos/richard-ser-

ra/
27 PALLASMAA, Juhani – “Essências”. São Paulo: Gustavo Gili, 2018. p. 51
28 VÁRIOS – “Barragán – Obra Completa”. Lisboa: Editora Dinalivro, 2003. p.163
29 DROSTERIJ, Gerard – “Art and Public Space: The Question of Artistic Publicness”

peças horizontais procurando umas pelas outras, querendo unir o que es-

tava unido, isto é, unir-se ao passado, não esquecer o passado.»25 Serra 

criou “Walking is Measuring”, no Parque de Serralves, no Porto, que res-

titui «ao espaço escala humana e utilidade.»26 Ele marcou o lugar com 

dois elementos de aço separados por vários metros, fazendo um percurso 

experimental entre os dois, numa experiência invulgar. São duas obras 

de grande importância no seu contexto, criadas propositadamente para 

aqueles lugares, e que dão uma nova imagem a um espaço que não tinha 

tanta importância. Juhani Pallasmaa, arquitecto finlandês, considera que 

«as magistrais massas de ferro forjado e laminado de Richard Serra e 

Eduardo Chillida despertam experiências corporais de peso e gravidade.»27

 Também arquitectos se preocuparam com esta ligação entre arte 

e espaço público, projectando e idealizando formas para essas ideias. Luis 

Barragán, arquitecto mexicano, foi um deles, fazendo um projecto, em par-

ceria com Mathias Goeritz, “Praça das Torres de Satélite” (Fig. 04), de 5 

torres de betão de planta triangular, variando tamanhos e cores, para uma 

praça no centro da cidade mexicana Naucalpan, no Estado do México, na 

entrada da principal via de acesso. Estas peças têm um carácter totalmen-

te escultórico, e a «multiplicidade de leituras que esta obra encerra e as 

complexas mudanças de perspectiva que o observador experimenta, são 

extraordinários.»28

 Estas intervenções fazem com que o público tenha uma maior 

relação com arte, quase de forma involuntária, fora dos espaços fechados 

de museus e galerias, sendo acessível a todos, pois «o maior valor de um 

espaço público artístico reside na liberdade»29, fazendo, directamente, uma 

maior aproximação daqueles que não veem na arte um interesse pessoal. 

________
04 - Luis Barragán, com co-au-
toria de Mathias Goeritz, “Praça 
das Torres de Satélite”, Naucal-
pan, Estado do México, 1957
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________
30 DROSTERIJ, Gerard – “Art and Public Space: The Question of Artistic Publicness”,  «Works of art 

may invite the public to contemplate their particular aesthetic sensations in question, through wich a 

different or deeper understanding of the world might be achieved. » Tradução livre do autor

Mas todas estas manifestações artísticas não tiram lugar, nem substituem, 

os museus, teatros e espaços culturais existentes, pois a ligação público-

-objecto/peça é muito menor na rua, mas ajuda na divulgação, fazendo 

com que haja mais interesse nesses espaços, contribuindo para a cultura e 

arte das cidades. Se a arte pública e os projectos forem bem desenhados, 

poderão fazer com que os utilizadores gostem e voltem.

 Quanto à forma de expressão artística denominada de arte urba-

na, vários são os seus representantes de renome, que com a maioria das 

suas obras desejam transmitir mensagens, políticas e críticas, de forma a 

atrair a atenção dos cidadãos. O britânico Banksy é um dos nomes mais 

representativos desta forma de arte de rua, não só devido ao mistério da 

sua identidade, como pelas obras de críticas sociais, representativas dos 

momentos actuais do mundo, numa sátira a todos esses acontecimentos 

(Fig. 05). Também no Brasil podemos encontrar obras de grande interesse 

mundial, como no caso de Os Gémeos, com uma linguagem própria repre-

sentativa da sua arte, com os seus desenhos e murais, baseados no ima-

ginário, a poderem ser apreciados em vários cantos do mundo (Fig. 06). 

Numa forma completamente diferente de apresentar as suas obras, mas 

com um contexto urbano também inerente, encontra-se o artista português 

Vhils, numa mistura de contrastes e texturas, criando obras excepcionais 

do ponto de vista estético, num conceito inovador, que traz às ruas e edi-

fícios um sentido único, mostrando que, por vezes, na destruição também 

há beleza (Fig. 07).

«As obras de arte podem convidar o público a 

contemplar as suas particulares sensações es-

téticas em questão, através das quais pode ser 

alcançada uma compreensão diferente ou mais 

profunda do mundo.»30

________
05 - Banksy, “Brexit Mural”, Do-
ver, Reino Unido, 2017
________
06 - Os Gémeos, “Vancouver 
Biennale”, Canadá, 2014-16
________
07 - Vhils, “Scratching the Surfa-
ce Project”, Paris, 2013
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________
31 ALUMIA – “Uma nova luz sobre o centro histórico”. Retirado do site: http://alumia.eu/sobre-o-

-alumia/
32 Idem
33 MONTANER, Josep Maria – “A Modernidade Superada: Arquitectura, Arte e Pensamento do 

Século XX”. Barcelona: Gustavo Gili, 1997. p. 149

 No caso particular da cidade do Porto, e no âmbito do Porto 

2001 (Capital Europeia da Cultura), foi oferecido à cidade uma série de 

esculturas do artista espanhol Juan Muñoz, intitulada “Treze a rir uns dos 

outros” (Fig. 08). Esta obra encontra-se no Jardim da Cordoaria, entre 

árvores de grande porte e bancos, é um conjunto de esculturas com certo 

carácter satírico, como se as personagens ali representadas tivessem ape-

nas a rir entre si, sem mínima atenção ao seu redor, neste caso às pessoas 

que por lá passam. São hoje marca efectiva cultural da cidade, e um dos 

muitos exemplos da ligação arte-público.

 Aproveitando o ímpeto criado recentemente, a Porto Lazer criou 

o projecto ALUMIA, que sucedeu aos projectos anteriores Manobras e 

Locomotiva, convidando vários artistas e colectivos a criarem instalações 

para diversos pontos históricos da cidade, sendo «território de intervenção 

e inspiração para um novo programa de dinamização cultural.»31 Este pro-

jecto tem «a luz – em todo o seu espectro -, como principal ferramenta de 

exploração, revelação e transformação do património, oferecendo-lhe uma 

nova leitura e novos significados.»32

 Com a criação destes projectos e iniciativas artísticas, os espaços 

públicos ganham uma nova vida, uma nova imagem, e uma maior dimen-

são no aspecto prático, contribuindo para uma maior procura por estes es-

paços, por vezes esquecidos, da cidade. Esta relação tem vindo a crescer, 

e «ao desenvolver-se um novo espírito conceptual e crítico, tais relações 

aumentaram e potencializaram mais debates e um maior conhecimento 

entre todas as formas de artes.»33

________
08 - Juan Muñoz, “Treze a rir 
uns dos outros”, Jardim da Cor-
doaria, Porto, 2001
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1.3 DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Os espaços de cultura têm vindo a ter um maior desenvolvimento e inves-

timento nos últimos anos, fruto da procura e interesse que deles advém, 

fazendo, muitas vezes, com que sejam edifícios com uma grande carga 

simbólica, marcantes no espaço urbano, e que tenham um tratamento e 

posicionamento muito pensados, de forma a haver um maior envolvimento 

entre cultura e cidade, e passando a ser protagonistas da paisagem ur-

bana, sendo elementos de integração, tanto física como simbolicamente.

 Se é verdade que a utilização de espaços para promover arte se 

remete aos séculos do Renascimento e do Iluminismo, aparecendo os pri-

meiros “museus”, a procura por espaços que integrem o panorama cultural 

das cidades passou a ser uma maior preocupação em anos mais recentes, 

com os mesmos a participarem na sua imagem, com eventos a grande 

escala a contribuírem para essa finalidade. As Exposições Universais, que 

surgiram pela primeira vez em Londres no seculo XIX, são um exemplo de 

como estes espaços podem dinamizar e revitalizar as cidades que nelas 

participam. 

 Com o sucesso destes eventos, outros advieram, com o mesmo 

intuito e finalidade, como Bienais e Treinais de Arte e Arquitectura, e Capi-

tais Europeias da Cultura, que abriram espaço à necessidade de demons-

trar trabalhos artísticos, que de outra forma pareciam impossíveis, dada a 

fraca relevância desses espaços até então. Com as Expos, vem também a 

relação entre variadas culturas, numa aproximação de diversas linguagens 

existentes nos campos artísticos, tendo a arquitectura um papel relevante 

nessa exposição de variadas formas de pensar nas diferentes zonas do 

mundo. Estes acontecimentos são hoje marcos importantes no panorama 

artístico internacional, e eventos preponderantes para a propagação de 

variados meios artísticos, com a intenção de incentivar e impulsionar a 

relação da cultura com a vivência das cidades.
________
09 - Palácio de Cristal, onde foi 
inaugurada a Primeira Exposição 
Universal, em Londres, em 1851
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________
34 SERT, Josep Lluís.; LÉGER, Fernand; GIEDION, Sigfried – “Nine Points of Monumentality”, «Mo-

numents are human landmarks, which men have created as symbols for their ideals, for their aims, 

and for their actions.» Tradução livre do autor
35 “Nine Points of Monumentality” é um manifesto que visa a monumentalidade na arquitectura, 

apoiando-se em nove pontos
36 GIEDION, Sigfried in MONTANER, Josep Maria – “La modernidad superada, Ensayos sobre arqui-

tectura contemporânea”. Barcelona: Gustavo Gili, 1997. p. 75

 

 

 A arquitectura tem tido um papel fundamental no desenvolvimen-

to de edifícios culturais, dando-lhes uma nova linguagem e imagem, com 

um maior valor na concepção espacial dos mesmos, e na sua procura por 

uma maior “atracção” por estes espaços, desviando-se da forma repetitiva 

utilizada no passado, com tipologias de palácios e edifícios antigos, apenas 

com sequências de salas e galerias. A composição destes equipamentos, 

e o sentido estético agora dado, elevam o estatuto destes espaços, e são 

muitas vezes vistos não só como lugares de cultura, mas como exten-

sões do conteúdo para os próprios edifícios, sendo eles funcionais, mas 

também flexíveis. A partir dos anos 40, houve uma procura por uma nova 

expressividade na arquitectura, de modo a dar-lhe maior protagonismo. 

Com esta ideia, veio também a monumentalidade de alguns edifícios, que 

remete para um problema inerente de algumas cidades. A necessidade de 

dar um maior sentido e forma ponderada a estes edifícios culturais, e uma 

nova ideia de monumentalidade, que supere o puramente funcional, fez 

com que Josep Lluís Sert, Fernand Léger e Sigfried Giedion publicassem 

“Nine Points of Monumentality”35, no século XX, onde apontavam algumas 

formas de combater o exagero em algumas representações de edifícios, 

que se queriam afirmar na cidade, mas deveriam, antes, integrar-se no 

esquema urbano. Essa necessidade da expressão monumental sempre 

«existiu e sempre foi resolvida em todas as civilizações. A nossa não pode 

ser uma excepção.»36

«Monumentos são marcos humanos, que os 

homens criaram como símbolos para os seus 

ideais, para os seus objectivos e para as suas 

acções.»34
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«Hoje, os arquitectos modernos sabem que os 

edifícios não podem ser concebidos como uni-

dades isoladas, eles precisam de ser incorpo-

rados nos esquemas urbanos mais amplos.»37

________
37 SERT, Josep Lluís.; LÉGER, Fernand; GIEDION, Sigfried – “Nine Points of Monumentality”, «Today 

modern architects know that buildings cannot be conceived as isolated units, that they have to be 

incorporated into the vaster urban schemes» - Tradução livre do autor
38 SIZA, Álvaro – “01 textos”. Porto: Civilização Editora, 2009. p.319

 Ao longo dos últimos anos da história da arquitectura, vários fo-

ram os nomes associados a este tipo de programa cultural, procurando 

sempre elevar o conceito neles inserido, para um patamar superior ao 

antes adquirido. Le Corbusier, arquitecto e urbanista suíço, idealizou o tema 

do museu de maneira distinta até à data, propondo um Museu de Cresci-

mento Ilimitado (1929), que indicava um edifício que poderia ser expansí-

vel em vários metros, em planta espiral, numa espécie de labirinto. O edi-

fício não teria qualquer ligação com a envolvente, podendo ser adaptado 

em variados lugares, e é uma construção uniforme no seu interior, dando 

a sensação de estar sempre na mesma sala. Mas é nas grandes cidades 

mundiais que podemos ver muitos exemplos edificados, que demonstram 

a procura por uma nova expressão, como no caso de Nova Iorque, com o 

Guggenheim Museum (1943-59) (Fig. 10), de Frank Llloyd Wright, arqui-

tecto norte-americano, que vai contra o paradigma clássico dos edifícios 

museais, e que encontra numa nova linguagem a sua imagem de destaque 

para uma cidade maioritariamente construída em altura e recta, sendo 

que a sua forma circular e orgânica não caiu bem no meio artístico, que 

não consideravam o espaço adequado à exposição de pinturas, mas que 

foi contrariando essa ideia com o passar dos anos, dizendo Álvaro Siza, 

arquitecto português, que a «rampa de Frank Lloyd imobiliza-se subtilmen-

te.»38 As obras de arte têm aqui, por vezes, um papel secundário, devido 

à arquitectura deste espaço, que veio mudar a ideia de que um museu é 

apenas um local para acolher essas mesmas obras, mas também poderá 

ser ele mesmo uma obra artística, recolhendo para si tanta atenção como 

para o que nele se encontra. Também em Berlim, com Mies van der Rohe, 
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 arquitecto alemão, o projecto da Neue Nationalgalerie (1962-68) (Fig. 11) 

é um oposto à ideia clássica do espaço vazio e enclausurado, com pouca 

luz. Aqui, essa luz assume um papel preponderante e principal, como em 

toda a sua obra, com um espaço aberto, amplo e flexível, um museu de 

planta livre, sendo possível um variado leque de opções quanto à forma 

de expor as obras, não havendo espaços definidos. Em Paris, este tipo 

de equipamento tem um exemplo de antítese e discordância às restantes 

obras do género da cidade, com o Centre National Georges Pompidou 

(1972-77) (Fig. 12), projectado por Renzo Piano e Richard Rogers, ar-

quitectos italianos. Aqui é possível ver o edifício como monumento urbano, 

que faz da interação e forma informal as suas principais características, 

com uma programação diversa, numa forma dinâmica de atrair o público 

de uma maneira mais ampla, com conteúdos distintos, havendo uma ideia 

de prolongamento do interior para o exterior. É um edifício invulgar, que 

apresenta a estrutura como forma denominadora do espaço, numa requa-

lificação da área envolvente da cidade, dinamizadora por si.

 Estes quatro exemplos confrontam, assim, o paradigma clássico 

associado a estes edifícios, num claro sentido de mudança de uma ima-

gem pré-definida, e que tem vindo a ser alterada com o passar dos anos, 

numa intenção de acompanhamento do pensamento contemporâneo, ao 

qual o espaço exterior é já tao importante como o seu interior. O edifício é 

ele mesmo uma obra de arte a ser contemplada antes, durante e depois da 

visita às exposições envolvidas, e que passaram a ser edifícios culturais de 

grande influência para obras posteriores. São projectos hoje considerados 

como marcos importantes na arquitectura do século XX, e que ainda in-

fluenciam os grandes arquitectos contemporâneos, na resposta a um tema 

com variadas formas de interpretação, e que são mote de experimentação 

em vários países.
________
10 - Frank Lloyd Wright, Gugge-
nheim Museum, em Nova Iorque 
(interior) (1943-59)
________
11 - Mies van der Rohe, Neue 
Nationalgalerie, Berlim (1962-
68)
________
12 - Renzo Piano + Richard Ro-
gers, Centre Georges Pompidou, 
Paris

«A concretização, em obra, de projectos dedica-

dos a temas marcadamente culturais continua, 

no fim da primeira década do século XXI, a mar-

car fortemente o panorama arquitectónico inter-
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________
40 MENOS É MAIS – “Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas”, Retirado do site: http://

menosemais.com/portfolio/arquipelago-centro-das-artes-contenporaneas/

nacional, proporcionando matéria para debates 

e reflexões de âmbitos e níveis diferenciados, 

abrangendo o sentido e significado dos progra-

mas e das estratégias subjacentes e a natureza 

das soluções espaciais e formais apresentadas 

em cada uma das experiências.»39

 Comparando o caso português com o internacional, esta necessi-

dade de criar espaços culturais numa resposta à procura, é muito escassa, 

sendo que estes lugares não têm tido uma evolução natural, estagnan-

do nesse sentido de desenvolvimento. Maior parte destes espaços são 

apropriações de edifícios antigos, reabilitando-os numa procura por um 

interesse de recuperação do abandonado. Mas estas intenções devem-se, 

também, ao facto do pouco investimento nesta área, não havendo meios 

para criar edifícios que se comparem à arquitectura internacional deste 

tema.

 O Museu de Serralves (1996-99) (Fig.13), de Álvaro Siza, e a 

Casa das Histórias (2008-09) (Fig.14), de Eduardo Souto Moura, são dois 

exemplos contrários ao dito anteriormente, e que mostram uma intenção 

de levar os edifícios culturais para um nível superior, com arquitectos de 

renome a contribuírem para espaços dignos de serem visitados, não ape-

nas pelo seu conteúdo, mas também pelo seu envolvimento urbano ou 

ambiental. Mas também, mais recentemente, a apropriação e reabilitação 

de espaços utilizados para edifícios culturais, tem tido uma componente 

arquitectónica de maior excepção, como o exemplo do Centro das Artes 

Contemporâneas – Arquipélago (2007-2014) (Fig. 15), nos Açores, da 

autoria do atelier português Menos é Mais (Francisco Vieira de Campos e 

Cristina Guedes) com João Mendes Ribeiro, em que «o desenho mantém 

o carácter industrial do conjunto e tematiza o diálogo entre uma construção 

existente e novas construções»40, numa clara harmonia entre o antigo e o

________
13 - Álvaro Siza, Museu de Ser-
ralves, Porto
________
14 - Eduardo Souto Moura, 
Casa das Histórias, Cascais
________
15 - Menos é Mais (Francisco 
Vieira de Campos e Cristina Gue-
des) com João Mendes Ribeiro 
Centro das Artes Contemporâ-
neas – Arquipélago, Açores 
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________
41 SIZA, Álvaro – “01 textos”. Porto: Civilização Editora, 2009. p.326

novo, sem alterar o seu contexto urbano, mas sim dando uma nova ima-

gem espacial.

 As obras culturais poderão suscitar maior interesse dos cidadãos, 

se houver um maior investimento nas mesmas, porque quanto maior for 

a oferta, maior será a procura, independentemente do tema proposto. 

Também poderão contribuir para o interesse e desenvolvimento de uma 

cidade, passando a ter um marco artístico e cultural, que dará uma maior 

relevância à zona envolvida, como no caso do projecto do gabinete OMA, 

de Rem Koolhaas, arquitecto holandês, a Casa da Música (a propósito 

do programa Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura) (Fig.16), que se 

tornou numa referência da cidade, e num espaço de grande afluência, 

devido ao facto de ser um edifício que se impõe no contexto, diferen-

ciando-se da sua envolvente, num projecto que para Siza «constitui pro-

posta radical de transformação urbana, assumindo-se como um núcleo 

potencialmente organizativo de cidade.»41 Neste contexto surge também o 

Guggenheim Museum (1993-97), em Bilbao, da autoria de Frank Gehry, 

arquiteto canadiano, que passou a ser um marco da cidade, elevando o 

seu estatuto cultural, não só pelo seu conteúdo artístico, mas, principal-

mente, pela forma como se assume no contexto urbanístico da cidade 

basca, numa forma de apropriação e destaque da zona. Estes projec-

tos têm características específicas quanto à sua integração no contex-

to, realçando-se da envolvente com um sentido de expressão artística.

 Contudo, a ligação, falada no tema anterior, entre arte em espaço 

público e arquitectura não pode ser deixada de parte, principalmente em 

edifícios culturais como estes aqui mencionados. Segundo os já citados 

Sert, Léger e Giedion, não podem haver fronteiras entre arquitectura e 

planeamento urbano, e deverão ser espaços de integração do trabalho de 

todos os artistas da cidade, como urbanistas, arquitectos, pintores, escul-

tores e paisagistas. Apesar desta colaboração não ser feita em todos os 

edifícios, até porque seria um trabalho mais difícil de concretizar, esta ideia

________
16 - OMA (Rem Koolhaas), Casa 
da Música, Porto
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de unidade e relação entre todas as artes, tem vindo a assumir-se em algu-

mas cidades. O trabalho de um, não tem necessariamente de comprome-

ter o trabalho do outro, e uma estreita colaboração de variados elementos, 

deverá levar a um resultado mais satisfatório para os seus utilizadores, bem 

como para a cidade em si.

 É neste âmbito de dar uma nova linguagem à cidade, como se 

fosse um “convite” cultural, que o desenvolvimento destes equipamentos 

tem vindo a ser feito, para que tenham, cada vez mais, uma maior procura 

e afluência. E se os monumentos são mesmo a «expressão das maiores 

necessidades culturais do Homem»42, estes devem ser feitos à sua medida 

e escala, e como Aldo Rossi, arquitecto italiano, afirma, eles são «pontos 

fixos da dinâmica urbana.»43

________
42 SERT, Josep Lluís.; LÉGER, Fernand; GIEDION, Sigfried – “Nine Points of Monumentality”, «Monu-

ments are the expression of man’s highest cultural needs» Tradução livre do autor
43 ROSSI, Aldo – “A Arquitectura da Cidade”. Porto: Edições 70, 2016. p. 130
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1.4 MOBILIDADE NAS CIDADES E NA ARQUITECTURA

A influência da mobilidade nas cidades e na arquitectura, bem como a sua 

integração em variados projectos ao longo dos anos, tem sido um tema 

recorrente e essencial na compreensão das vivências de uma metrópole, 

na acção de um tema integrado na rotina diária. As redes, movimentos 

e fluxos começam a ser temas recorrentes no modo de projectar, tendo 

interferência no quotidiano dos cidadãos, «a experiência da cidade está 

cada vez mais sujeita aos fluxos e ao intercâmbio gerados pelo aumento 

de circulação de pessoas, veículos e informação»45, que fazem parte do 

entorno e do material da cidade. Solà-Morales diz que a arquitectura tem 

que constituir lugares de interacção global, para que todo o tipo de fluxos 

não seja tratado de forma separada,46 pois a cidade é um encontro de 

várias mobilidades, que são feitas de formas diversas e complexas.

 O movimento das cidades sempre foi um assunto central em mui-

tas discussões sobre arquitectura, e a maneira como se influenciam. Vá-

rios membros do TEAM 10, nos anos 50, debateram sobre esta questão, 

relacionando a concepção de movimento na Carta de Atenas do terceiro 

encontro dos C.I.A.M. (1933), que fazia parte das quatro grandes funções 

urbanas, com o carácter central dos fluxos na cidade e na arquitectura 

contemporânea. A cidade deveria já prever as zonas de transporte nos 

seus desenhos iniciais, e não elementos à parte em zonas desqualificadas 

e desintegradas das cidades, como feitas até então, reconhecendo a sua 

importância em toda a vida das metrópoles.47

«Os elementos móveis de uma cidade, espe-

cialmente as pessoas e as suas actividades, são 

tao importantes como as suas partes físicas e 

imóveis.»44

________
44 LYNCH, Kevin – “A Imagem da Cidade”. Lisboa: Edições 70, 1988, p.11
45 WALL, Alex in SOLÀ-MORALES, Ignasi de – “Presente y Futuros: La Arquitectura en las ciuda-

des”. Barcelona:  Actar, 1996. p. 159
46 SOLÀ-MORALES, Ignasi de – Idem. p. 15
47 Idem. p. 14
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________
48 KAHN, Louis – questão feita pelo arquitecto numa entrevista em 1955 «What spaces, what acti-

vities, what buildings form the creative center of human communication?» - Tradução livre do autor
49 SMITHSON, Alison and Peter – “The Charge Void: Urbanism”. New York: The Monacelli Press, 

2005. p. 46

 A ideia de inserir o movimento no desenho urbano, e no estudo 

da arquitectura, foi passado à prática em diversos projectos. Louis Kahn, 

em 1952, fez um estudo do movimento do tráfego e da mobilidade da 

cidade de Filadélfia (Fig. 17), nos Estados Unidos da América, de modo a 

prever os usos e fluxos utilizados para o desenho do centro urbano que ele 

iria propor. Kahn reordena as ruas de acordo com uma hierarquia funcional, 

de modo a descongestionar o trânsito da cidade, propondo um padrão de 

movimentos que asseguram a livre actividade das pessoas em relação aos 

veículos. Ele visava separar os automóveis dos cidadãos, defendendo que 

a cidade moderna não deveria ter interacção entre eles.

 Também Alison e Peter Smithson, juntamente com Peter Sig-

mond, viram o transporte e a mobilidade como temas centrais na altura 

de desenvolver o projecto Hauptstadt (Fig. 18), no centro de Berlim, em 

1958, numa nova forma de urbanismo, implementada a um contexto real. 

Como os autores afirmam, este projecto tem como base a ideia de mobi-

lidade, e encontraram dificuldade na separação entre formas urbanas e a 

sua estrutura.49 Entenderam a cidade como espaço público em si, claro e 

aberto para os cidadãos, com uma nova estrutura de plataformas associa-

da aos terrenos não construídos na cidade, onde as ruas e as praças fazem 

parte dos infraestruturas em si, sendo seus modeladores, criando assim 

arquitectura neles, com uma nova percepção desses mesmos espaços pú-

blicos. As estruturas teriam dois sistemas de movimentos e duas geome-

trias inter-relacionadas, com os espaços para pessoas e para automóveis, 

num sentido de interacção entre eles nas suas funções urbanas. Em todas 

as intersecções das ruas, os dois sistemas encontram-se e conectam-se

“Que espaços, que actividades, que edifícios 

formam o centro criativo da comunicação hu-

mana?”48

________
17 - Louis Kahn, Projecto do 
estudo do tráfego da cidade 
de Philadelphia, Pennsylvania, 
1952
________ 
18 – Alison e Peter Smithson, 
Plano geral da proposta para 
Hauptstadt, Berlim, 1958
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________
50 SMITHSON, Alison and Peter – “The Charge Void: Urbanism”. New York: The Monacelli Press, 

2005. p. 45
51 FERNANDES, Fátima; CANNATÀ, Michele – “Formas Urbanas”. Porto: Asa Editores, 2002. p. 45
52 Idem. p. 7
53 SOLÀ-MORALES, Ignasi de – “De Cosas Urbanas”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2008. p. 

189: «El transporte público es el lugar común de referencia, sobre todo, en las grandes ciudades. 

Por la frecuencia y el volumen de su uso masivo, por la variedade de su público y por el peso psico-

lógico que tienen como significantes de la vida metropolitana.» - Tradução livre do autor

por via de escadas rolantes. Para eles, a «ideia predominante era dar ao 

motorista e ao pedestre direitos iguais na liberdade de movimentos e na 

liberdade de acessos.»50 Quiseram assim, com este projecto, dar uma ex-

periência de liberdade de movimentos em todos os aspectos do espaço 

em si.

 As novas formas de mobilidade sempre estiveram em sintonia 

com a evolução das cidades do século XX e com o desenvolvimento 

de novos transportes públicos, pois surge como factor determinante na 

estrutura de uma cidade, que é gerida e pensada segundo a lógica de 

movimentos diários. Essa mesma mobilidade de pessoas foi facilitada, en-

curtando distâncias, de modo a haver uma forma mais rápida e eficaz de 

deslocação. «Os novos sistemas de deslocação e comunicação, ao altera-

rem os tempos de deslocação e os locais estratégicos de localização das 

funções urbanas, provocaram a mobilidade quase contínua da estrutura do 

território»51, e muitas vezes a cidade é formada pelos seus movimentos 

e fluxos diários, sendo que as infraestruturas viárias limitam e definem os 

espaços principais da mesma. E hoje, o planeamento de uma cidade tem 

que ser baseado nestes princípios, e o seu objectivo «passa por conseguir 

intervir nas decisões de implantação e desenho das grandes infra-estru-

turas de transportes, retirando o máximo partido para a valorização dos 

espaços urbanos.»52 

«O transporte público é o lugar comum de re-

ferência, sobretudo, nas grandes cidades. Pela 

frequência e o volume do seu uso massivo, pela 

variedade do seu público e pelo peso psicoló-

gico que têm como significantes da vida metro-

politana.»53
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________
54 FERNANDES, Fátima; CANNATÀ, Michele – “Formas Urbanas”. Porto: Asa Editores, 2002. Con-

tra-capa
55 FRIEDMAN, Yona – “Pro Domo”. Barcelona: Actar, 2006. p. 77

Com uma maior afluência por parte dos utilizadores, foram sendo encon-

tradas várias formas de criar espaços de espera e de paragem dos trans-

portes, de forma a simplificar a mobilidade e a ligação entre infraestrutura, 

veículos e pessoas, aumentando o número de viagens entre aglomerados 

urbanos e periferias. Estes novos espaços têm também impacto no desen-

volvimento da área do turismo, sendo impulsionadores de um crescimento 

sustentável das zonas onde se inserem, havendo um maior investimento 

financeiro e arquitectónico em infraestruturas de mobilidade.

 Com o crescimento urbano identificado no século XX, e com o 

alargamento das cidades para as suas periferias, as infraestruturas foram, 

e são, muito importantes para a circulação e deslocamento de pessoas 

e mercadorias, e para a qualificação da área urbana inserida. Têm um 

papel decisivo na vida das cidades, na sua organização espacial e imagem 

territorial, e o seu desenvolvimento tem vindo a ser mais acentuado nos 

últimos anos, com uma procura por facilitar os seus acessos, para serem 

mais apelativas e funcionais. E com «a alteração da dimensão temporal, 

produto da vertiginosa velocidade das deslocações, a arquitectura, como 

prática artística da transformação do território, produz continuamente novas 

formas.»54 

 Posto isto, os novos meios de transporte vieram redefinir o sentido 

de tempo, diminuindo distâncias, e com estes sistemas geraram uma união 

entre vários centros urbanos num curto intervalo. Yona Friedman, arqui-

tecto húngaro, acreditava que esta ligação mais rápida entre metrópoles, 

poderia criar uma nova ideia geral, a cidade continente. Representou esta 

ideia num mapa (Fig. 19), em 1961, onde apareciam as principais linhas 

ferroviárias europeias, e as suas principais estações55, querendo mostrar 

a nova proximidade entre elas, graças aos novos sistemas de mobilidade. 

Esta ideia teórica, e um pouco utópica para a altura, poderá agora ser vista 

como uma realidade.
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________
56 PALLASMAA, Juhani – “Essências”. São Paulo: Gustavo Gili, 2018. p. 30
57 Interface – dispositivo de ligação entre sistemas
58 FERNANDES, Fátima; CANNATÀ, Michele – “Formas Urbanas”. Porto: Asa Editores, 2002. p. 49

________
19 - Yona Friedman, Mapa que 
representa as principais linhas 
ferroviárias europeias, e as suas 
principais estações, 1961

«(…) a arquitectura persegue a sensação de ve-

locidade, sedução e gratificação instantâneas.»56

 

 Tendo em conta todas as diferentes tentativas de aproximar a 

mobilidade ao acto arquitectónico e urbanístico, facilitando o intercâmbio 

de diferentes redes, viabilizou-se os diferentes meios de transporte num só 

local.  Com esta necessidade e objectivo de uma maior procura por trans-

portes colectivos, e facilidade da sua utilização, é indispensável a existência 

de uma boa rede de transportes, surgindo aqui o caso de infraestruturas de 

interface57, que vêm sendo desenvolvidas numa óptica de melhoramento 

de espaços de ligação entre transportes, que farão a união entre eles, 

numa interação significativa entre concelhos, de forma a não congestionar 

avenidas e ruas das cidades, procurando uma maior flexibilidade das redes 

de transportes.

 A mobilidade é um conceito associado a todas as cidades, e a 

sua valorização poderá ser um ponto cada vez mais importante em todas 

as estruturas urbanas, e deve-se integrar «como factor que permite a parti-

lha democrática das parcelas do território mais qualificadas, num processo 

de integração democrática de áreas residuais ou mais desfavorecidas.»58 

Participa na vida quotidiana, definindo percursos e movimentos, sendo o 

transporte essencial no movimento da cidade, muitas vezes usado como 

factor principal no desenho urbano. O conceito de Interface surge com a 

necessidade de uma passagem entre meios de transporte, diferentes ou 

do mesmo meio, que facilite a vida quotidiana de uma cidade, de modo a 

que haja uma maior conexão entre transportes públicos, bem articulados, 

para que o referido transbordo seja mais simples e de forma mais fluída, 

com os seus utilizadores a procurarem, sobretudo, conforto, rapidez e bai-

xo custo. E para que este sistema seja bem absorvido, a segurança e a 

informação deverão ser temas importantes, com as diferentes zonas das 

infraestruturas de interface a serem ligadas num mesmo sistema, como
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________
59 COSTA, Nuno Brandão – “Terminal Intermodal de Campanhã – Relatório da Proposta” - Progra-

ma. Porto, 2017

________
20 – Santiago Calatrava, Esta-
ção de Interface Gare do Oriente, 
Lisboa, 1998

como um espaço único e coeso. Este conceito já é visto como uma so-

lução para os problemas dos transportes, e para uma futura resolução da 

mobilidade das cidades, sendo, cada vez mais, uma ideia de mudança e 

desenvolvimento do século XXI, de forma a resolver problemas ainda não 

solucionados. 

 

 No caso particular português, este conceito tem vindo a ser assi-

milado, como uma oportunidade de facilitar e descongestionar os grandes 

centros urbanos como Lisboa e Porto. Cada vez mais se verifica uma maior 

afluência aos transportes públicos, surgindo assim, uma necessidade de 

projectar e idealizar novas infraestruturas de mobilidade, que possam suprir 

as necessidades que advém dessa procura crescente. No caso da capital, 

a Gare do Oriente (Fig. 20), da autoria de Santiago Calatrava, no âmbito da 

Expo 98, veio revolucionar uma zona da cidade que serve como ligação 

entre vários pontos do país. É um espaço de interface, que inclui estações 

de autocarros, linhas ferroviárias, parque de estacionamento, estação de 

metro subterrânea, e uma galeria comercial. É um projecto marcante, que 

se assume no terreno, e é uma referência da cidade, tanto a nível visual, 

como funcional.

 No Porto também já existe essa preocupação, com um projecto 

a ser desenvolvido neste momento, no âmbito do Interface, numa zona de 

periferia da cidade. O Terminal Intermodal de Campanhã, com o projecto 

apresentado este ano, e com a obra a estar prevista para 2018/2019, 

é um exemplo de como este tipo de espaços poderá facilitar zonas de 

ligação aos centros das cidades, numa intenção de descongestionamento 

dessas zonas, e articulação de vários espaços. O projecto vencedor foi da 

autoria do arquitecto Nuno Brandão Costa, que valorizou o espaço dos 

utentes, e as zonas verdes, que irão rodear a infraestrutura. Este projecto 

«permitirá uma interligação eficaz, confortável e segura entre os diferentes 

meios de transporte, promovendo assim o conceito de intermodalidade no 

sistema de transportes»59, como salienta o autor, e fará com que os trans-
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________
60 COSTA, Nuno Brandão – “Terminal Intermodal de Campanhã – Relatório da Proposta” - Progra-

ma. Porto, 2017
61 Arq. Manuel Paulo Teixeira, actual responsável pelo departamento de Mobilidade da Câmara 

Municipal do Porto
62 Entrevista ao Arq. Manuel Paulo Teixeira, em Agosto de 2017

________
21 - Nuno Brandão Costa, Ma-
quete da proposta vencedora 
para o Terminal Intermodal de 
Campanhã, 2017
________
22 - Perspectiva do terminal 
rodoviário

portes façam uma ligação mais fluída entre Campanhã e outras zonas da 

cidade. Ele incorpora, além do terminal rodoviário, espaços de apoio e um 

parque de estacionamento, fazendo ligações com as estações já existentes 

de comboio e metro.

 Segundo o arquitecto Manuel Teixeira61, o projecto é uma “mais 

valia arquitectónica” para a cidade, e é um “terminal pensado para não ter 

tempos de suporte e camionetas paradas”62. O desenho é bem definido, 

com os compartimentos bem lineados, com uma forma simples e clara, 

valorizando os espaços de contacto entre pessoas, que além de incor-

porarem o terminal, também interferem na vida daquela zona da cidade, 

criando um parque de convívio para uma zona necessitada de espaços 

públicos qualificados.

«A distribuição programática assenta na ideia 

elementar da Simplicidade. Dada a comple-

xidade funcional, a nível distributivo, orgânico, 

mecânico e infraestrutural dos diversos com-

ponentes programáticos, a proposta “lineariza” 

o programa, modulando-o numa trama regrada 

e sequencial, estendida sobe a área de implan-

tação e compactada numa matriz perceptível 

na estrutura e consequentemente na linguagem 

arquitectónica.»60
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________
63 Metrópole vem da palavra grega metrópolis (meter = mãe, ventre + polis = cidade), que carac-

teriza um grande centro urbano, com ligação a outras cidades
64 ROSSI, Aldo – “A Arquitectura da Cidade”. Porto: Edições 70, 2016. p. 27
65 TELES, Paula – “Os territórios (sociais) da Mobilidade: Um desafio para a área metropolitana do 

Porto”. Aveiro: Lugar do Plano, 2005. p. 39

1.5 RELAÇÃO DAS GRANDES CIDADES COM O METROPOLITANO

As primeiras metrópoles63 surgiram no seculo XIX, como Paris e Londres, 

e sendo elas grandes capitais europeias, foram impulsionadoras de gran-

des inovações e investimentos, existindo também esse desenvolvimento 

na América, com Nova Iorque e Chicago a serem as principais referências. 

Como escreveu Aldo Rossi, «com o tempo a cidade cresce sobre si mes-

ma»64, e este crescimento leva à necessidade de resoluções eficazes para 

problemas diários.

 O problema do transporte, destas grandes cidades do mundo 

moderno, levou a que houvesse uma necessidade de suprir tal ideia, pois 

tratando-se das cidades de maior afluência de pessoas aquando da Re-

volução Industrial, houve uma massificação urbana incomportável, com 

variados sistemas de transportes a apropriarem-se das ruas das cidades, 

em espaços sobrelotados. 

 Teriam que ser feitos alguns ajustes para a resolução deste pro-

blema, e como uma das formas de atenuar a necessidade de uma nova 

forma de deslocação, surgiu o metro, que seria um veículo de transporte 

colectivo, que passaria por baixo da terra. Este tipo de transporte surgiu, 

pois, nas ditas cidades modernas da altura, aquelas que atraíam um maior 

número de pessoas, e que se desenvolviam a um ritmo alucinante.

 Com centenas de redes por todo o mundo, o metro é um dos 

meios de transporte mais utilizados no dia-a-dia das pessoas, por ser de

«Com o crescimento das deslocações, acen-

tuam-se consideráveis transformações estrutu-

rais nas metrópoles.»65
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grande acessibilidade, conforto e rapidez, proporcionando uma deslocação 

eficaz devido ao facto de ter um sistema independente do restante tráfego. 

A adesão a este sistema é cada vez mais alargada em todas as partes do 

mundo, com redes espalhadas pelos diversos continentes, expondo a ideia 

clara de que este desenvolvimento é para manter, abrangendo cada vez 

mais a outras fronteiras. Com o crescimento exponencial das grandes me-

trópoles asiáticas, as redes de Xangai e Pequim são as maiores do mundo, 

seguidas por Nova Iorque e Londres.

 O primeiro metro inaugurado no mundo foi mesmo o de Londres 

(Fig. 23), em Janeiro de 1863, com apenas 6km de extensão, tendo neste 

momento, aproximadamente, 400km, numa clara evolução e eficiência 

de um meio de transporte. O Metro de Londres, ou London Underground, 

como é conhecido, tem neste momento 16 linhas, com 270 estações 

entre elas. Sendo a maior cidade do mundo na época, este sistema veio 

facilitar imenso a vida quotidiana dos seus cidadãos, pois com a Revolução 

Industrial, a cidade tinha crescido a um ritmo elevado, e a confusão, gerada 

por esse crescimento, começava a ser insustentável, havendo esta neces-

sidade de suprir esta ausência de transportes para toda a procura. Com o 

desejo pela manutenção da imagem da cidade, e pela não obstrução da 

vida urbana de Londres, foi visto como necessária a construção deste meio 

de transporte por via subterrânea, para não interferir com a superfície.

 O sistema não foi aceite logo no início, pois o vapor dos veícu-

los contaminava o ar dos túneis, havendo a necessidade de locais não 

totalmente subterrâneos, com o intuito de ventilação mais eficaz. Com a 

energia eléctrica, esse problema deixou de existir, passando a rede a ser 

apenas subterrânea. Com esta nova forma de se mover, o metro de Lon-

dres foi um início de uma nova era dos transportes, alastrando esta ideia a 

muitas outras cidades do mundo.

 Hoje em dia, o Metro de Londres não é só visto como um meio 

de transporte, mas sim como um ícone da cidade, e uma paragem obri-

gatória para quem visitar a capital inglesa, sendo um marco mundial no 

________
23 - Primeira viagem do metro-
politano em Londres, 1863
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que diz respeito aos transportes. Com imagens de marca, como o símbolo 

Underground (Fig. 24) ou a frase “Mind The Gap”, passando pelo design 

do próprio mapa da rede, é uma atração cada vez maior, com um investi-

mento apropriado para a sua divulgação, evolução e maior interação com 

os seus utilizadores.

 No início do século XX, em 1900, surge a necessidade da capital 

francesa, Paris, iniciar também a construção de uma rede de metropolita-

no, seguindo assim o exemplo de Londres na implementação deste novo 

veículo subterrâneo. Neste momento tem mais de 300 estações e 214km 

de rede, sendo um dos maiores metropolitanos da Europa.

 A sua integração na cidade foi feita em sintonia com a Exposição 

Universal de 1900, aí organizada, e a primeira estação serviu de transporte 

do público dos Jogos Olímpicos de Verão. Com a forte adesão por parte 

dos parisienses e dos seus visitantes, rapidamente se planeou um cresci-

mento da rede, conseguindo assim abranger uma maior parte da cidade, 

prevendo a construção de diversas paragens distanciadas em menos de 

500 metros.

 Neste momento, o Metro de Paris é um meio de transporte mui-

to procurado na cidade, não apenas por questões de mobilidade, mas 

também pelas suas estações Art Nouveau, que nos remetem ao estilo do 

século passado, e se destacam do ambiente urbano. (Fig. 25)

 Em Outubro de 1904, era inaugurado um dos mais emblemáti-

cos metros do mundo, Nova Iorque, passando a ser a maior rede subter-

rânea dos Estados Unidos, ultrapassando assim Boston, que foi a primeira 

cidade americana a acolher este sistema. Com 26 linhas, mais de 400 

estações e 370km de extensão, a rede é uma das mais movimentadas do 

mundo, e acompanhou o crescimento da cidade, da sua população e dos 

seus visitantes.

________
24 - Símbolo Underground, 
imagem de marca do Metro de 
Londres
________
25 - Entrada para a estação 
Abbesses, do Metro de Paris, 
construída por Hector Guimard
________
26 - Entrada para uma das es-
tações mais utilizadas na cidade 
de Nova Iorque, Times Square



RELAÇÃO DAS GRANDES CIDADES COM O METROPOLITANO

64



ENQUADRAMENTO

65

 Com o fluxo migratório para os Estados Unidos no século XIX, a 

população da cidade aumentou exponencialmente, havendo a necessida-

de de criar um transporte colectivo eficiente, e que abrangesse maior parte 

da cidade, de forma a deslocar o maior número de pessoas. Com este de-

sejo, foi pensado trazer a ideia inglesa do metropolitano subterrâneo, algo 

que só aconteceu no início do século XX, após grandes estudos e ideias 

para o mesmo, tendo sido usado ate então o mesmo meio de transporte, 

mas à superfície.

 

 Um dos marcos deste novo sistema de transportes também se 

remete para a imagem, e para o poder da mesma na vida das pessoas, e 

a forma como isso influencia as escolhas de cada um. Estas redes cria-

ram imagens próprias, que as distinguem das restantes, com logótipos 

representativos de cada cidade, de fácil interpretação, sendo visíveis em 

qualquer ponto em que estejam inseridos.

 Os sistemas de metro vieram então revolucionar os transportes 

das grandes cidades, facilitando a deslocação de milhões de pessoas dia-

riamente, num sistema seguro, simples, eficaz e rápido.

________
27 - Peter Dovak, Projecto “Mini 
Metros”, que representa mais 
de 200 linhas de metropolitano 
ao redor do mundo. Aqui repre-
sentadas algumas dessas linhas: 
Amsterdam, Atenas, Barcelona, 
Beijing, Berlim, Bilbao, Bruxelas 
Bucareste, Budapeste, Buenos 
Aires, Chicago, Delhi, Istanbul, 
Lisboa, Londres, Madrid, Milão, 
Moscovo, Munique, Nova Ior-
que, Paris, Porto, Rio de Janeiro, 
Roma, Shanghai, Sidney, Tokyo, 
Viena
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________
66 AMUNDSEN, Craig – “Public Art and Public Transportation”, Seventh National Conference on Light 

Rail Transit – Volume 2, 1995: «The inclusion of artists in the early architectural programming for a 

transit-related space has become more popular as a better way to achieve more humanized public 

spaces.» - Tradução livre do autor
67 Ville Spatiale – Proposta de Yona Friedman, com princípios de Arquitectura Móvel, numa ideia de 

criar espaços elevados na cidade que pudessem ser utlizados de diversas formas
68 FRIEDMAN, Yona – “Pro Domo”. Barcelona: Actar, 2006. p. 205

1.6 ARTES E EVENTOS CULTURAIS NAS ESTAÇÕES

A junção entre mobilidade e cultura, bem como a aproximação destes 

dois conceitos, ainda não foi devidamente desenvolvida, e carece de uma 

maior aproximação por parte das cidades, de forma a promover uma ne-

cessidade intelectual no nosso dia-a-dia. Contudo, as artes, em geral, já 

foram, e são, promovidas em alguns espaços de transportes pelo mundo 

fora, com performances artísticas a serem divulgadas tanto dentro dos 

veículos, como nas suas estações, numa intenção dos artistas divulgarem 

o seu trabalho num espaço usado todos os dias por milhares de pessoas, 

nas suas deslocações do quotidiano.

 Esta ligação da arte com os lugares de transportes serve não só o 

intuito de promover, mas também como forma de dar um maior interesse a 

espaços que normalmente são apenas de espera. Tendo vários artistas re-

lacionados com os meios de transporte, poderá fazer com que sejam mais 

interessantes para estar e voltar. Com esta ideia em mente, Yona Friedman, 

nas décadas de 50 e 60, em plena época das grandes infraestruturas, 

propôs uma projecção de cidade utópicas, chamado Ville Spatiale67. O 

projecto estava inserido na sua ideia de Arquitectura Móvel, que afirmava 

ser «um método de planificação e de desenho aberto às mudanças que 

o utilizador deseje operar sobre o sistema e que lhe permite redesenhar o 

projecto de acordo com as suas preferências pessoais.»68 Num dos seus

«A inclusão de artistas na primeira programação 

arquitectónica para um espaço relacionado com 

o trânsito tornou-se mais popular como uma 

melhor maneira de alcançar espaços públicos 

mais humanizados.»66

________
28 - Yona Friedman, Proposta 
para a Estação de Austerlitz, 
Paris
________
29 - Yona Friedman, Proposta 
para a Estação de Montparnas-
se, Paris
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________
69 Urban Voids – Proposta inserida no plano geral de Ville Spatiale
70 AMUNDSEN, Craig – “Public Art and Public Transportation”, Seventh National Conference on Light 

Rail Transit – Volume 2, 1995: «Building communities that rely on transit and walking will require 

greater attention to humanizing transit stations and integrating them into their surrounding context. 

Public art has a role in this process: it can help make transit stations more than just places to wait.» 

- Tradução livre do autor

estudos, em 1964, apresentou uma junção de mobilidade e artes, Urban 

Voids69, que aproveitaria espaços vazios de algumas estações ferroviárias 

de Paris, para propósitos culturais ou usos diversos (Fig. 28-29). Usa-

ria fracções de espaço nas partes superiores das estações, aproveitando 

o volume das naves, promovendo assim o acesso a eventos culturais, e 

outras actividades públicas, num espaço de transição de cidades, com 

construções flexíveis.

 No entanto, esta maior proximidade, entre os dois temas, é ve-

rificada nas estações de Metro por todo o mundo, pois sendo o meio de 

transporte mais utilizado nas grandes cidades, é visto como sítio ideal para 

tal promoção artística. Um dos maiores exemplos de junção entre artes 

e transportes é o Metro de Nova Iorque, que todos os dias tem artistas 

de rua a fazerem performances em várias estações pela cidade, que vão 

desde música ao vivo, espetáculos de magia ou pequenas peças de teatro. 

A verdade é que todas elas têm sempre espectadores, pessoas que vão 

na pressa da sua rotina, mas param por breves minutos para as ver. Existe 

também uma grande aproximação à arte urbana, com imensas obras es-

palhadas pelas paredes de dezenas de estações, havendo mesmo um guia 

de Arte, impulsionada pela organização do metro, fazendo percursos pelas 

várias intervenções.

«Construir comunidades que dependem do 

trânsito e dos passeios a pé, exigirá maior aten-

ção para humanizar as estações de trânsito e 

integrá-las no seu contexto. A arte pública tem 

um papel nesse processo: ela pode ajudar a tor-

nar as estações de trânsito mais do que apenas 

lugares para esperar.»70

________
30 - Donald Byrd, trompetista 
de Jazz, no metro de Nova Ior-
que, em 1959, fotografado por 
William Claxton
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________
71 HARING, Keith, “Subway Drawing: Drawing“, «December 1980 (…) I go into the subway one day 

and see for the first time an empty black palate, (…) immediately I knew that I had to draw on top 

of this panel. It was a waiting perfect surface. (…)», Retirado do site: http://www.haringkids.com/art/

subway/doghead01.html - Tradução livre do autor
72 ART ON THE UNDERGROUND, Retirado do site: https://art.tfl.gov.uk/about/overview/

 Ao longo dos anos, vários foram os artistas que se associaram a 

este meio de transporte, de forma a promover as suas obras, visto serem 

espaços utilizados por milhões de pessoas todos os dias. Exemplo disso foi 

Keith Haring, conhecido artista americano, que no início dos anos 80, criou 

centenas de desenhos para o sistema de metro de New York, aproveitando 

assim os espaços “vazios” que existiam.

 Na verdade, um artista espontâneo poderá influenciar outros, e 

foi o que aconteceu no caso de Keith Haring, pois após ter feito o seu 

desenho numa estação, vários artistas seguiram o seu exemplo, levando 

para aquelas paredes, pequenas obras de arte, transformando aquilo num 

museu urbano, impulsionando a arte a sair dos cânones tradicionais, e a 

entrar na vida das pessoas.

 Em Londres, podemos encontrar também uma grande relação 

entre cultura e metro, havendo mesmo um programa chamado “Art on the 

Undergroung”, criado em 2000 para promover um ambiente cultural e 

social na cidade, que tem como objectivo a divulgação de variadas formas 

de arte, tendo como principal «missão trabalhar com artistas que criem 

extraordinários projectos à volta do Transporte para Londres, enriquecendo 

as viagens dos utilizadores, hoje e no futuro»72, mudando, assim, a forma 

como as viagens pela cidade são vividas. Este projecto conta com diversa 

programação ao longo do ano, tendo mesmo várias exposições de arte 

temporárias e permanentes, mostrando como a arte pode moldar estes

“Dezembro de 1980, (…) Fui para o metro 

um dia e vi pela primeira vez um painel preto 

vazio, (…) imediatamente eu soube que teria 

que desenhar em cima daquele painel. Era uma 

superfície perfeita à espera. (…)”71

________
31 - Keith Haring, artista ameri-
cano, no metro de Nova Iorque, 
em 1984, juntamente com uma 
das suas muitas obras na rede, 
fotografado por Tseng Kwong 
Chi
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espaços, como, por exemplos, as obras criadas por Mark Wallinger, ar-

tista britânico, intituladas “Labyrinth” (Fig. 32), em todas as 270 estações 

da rede, a propósito do 150º aniversário do Metro. Também festivais de 

música, workshops, palestras, etc, são aqui impulsionados nestes espa-

ços utilizados por milhões de pessoas. “Art on the Underground” é já uma 

parte importante da infraestrutura da cidade de Londres, tendo um papel 

essencial no desenvolvimento da cidade, e na maneira como ela evolui 

culturalmente.

 Já Paris sempre foi uma cidade culturalmente ligada às artes, e 

o seu metro não foge à regra, sendo que as próprias estações são uma 

obra de arte em si, com ligação à Art Nouveau. Mas não só no desenho 

das estações é possível encontrar arte, mas também no seu interior, com 

pequenas exposições permanentes ou temporárias. Exemplo disso é a 

estação adjacente ao Museu do Louvre, apesar de já não ser a estação 

principal de acesso ao museu, que conta com réplicas de peças de arte 

valiosas, numa tentativa de valorização visual do sistema de mobilidade, 

como também de uma maior aproximação dos seus utilizadores ao metro 

em si. E com a arte vêm também, por vezes, manifestações públicas de 

direitos do cidadão, como é o caso da estação de metro Concorde, que 

liga o transporte ao Musée de l’Orangerie, onde uma artista plástica france-

sa, Françoise Schein, cobriu o túnel de azulejos com letras, referindo toda 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (Fig. 33). Também a 

estação de Bastille se insere neste contexto, com as paredes decoradas 

com imagens da revolução francesa, pintadas por Liliane Belembert and 

Odile Jacquot em 1989, celebrando os seus 200 anos. Muitas outras são 

referências deste tema, sendo Paris um exemplo nesta relação entre arte 

e estações de metro.

 A ligação do metro, e transportes públicos em geral, à cultura, 

tem vindo a ser cada vez mais explorada um pouco por todo o mundo, 

nesta tentativa de maior aproximação das pessoas às artes, sendo ela “im-

posta”, de certa forma, nas suas rotinas, acabando por fazer parte delas. 

Além dos exemplos já citados, também é possível encontrar esta ideia em

________
32 - Mark Wallinger, obra na 
estação Green Park, no Metro 
de Londres, inserida no projecto 
“Labyrinth”, da “Art on the Un-
derground”, 2013
________
33 - Françoise Schein, obra na 
estação Concorde, no Metro de 
Paris, simbolizando a Declaração 
dos Direitos do Homem e do 
Cidadão
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________
73 METRO DE SÃO PAULO, Retirado do site: http://www.metro.sp.gov.br/cultura/arte-metro/livro-

-digital.aspx
74 VIEIRA, Frederico, «Arquitectura Andante – As arquitecturas do Metro do Porto - Entrevistas» Re-

tirado da entrevista de Álvaro Siza: «Foi de resto o Arq. Souto Moura quem fez a proposta para que 

aquele azulejo tivesse uma decoração, uma vez que é uso do Metropolitano reservar uma parte do 

dinheiro para a arte no transporte. O Souto Moura propôs então que fosse eu a fazer os desenhos, 

e pronto, assim fiz.», 2009, p.60

muitas outras cidades do mundo, como Bruxelas, Estocolmo, Lisboa, etc.

 Também no Brasil há esta ligação das artes com o metro, mais 

concretamente em São Paulo. Este caso específico refere-se às artes 

plásticas, com mais de 90 obras espalhadas pelas 37 estações da rede, 

incluindo painéis, murais, pinturas sobre tela, instalações e esculturas, com 

a ideia de «transformar as estações do sistema em galerias de arte sub-

terrâneas e aproximar o cidadão dessas manifestações culturais.»73 São 

Paulo é, assim, uma das cidades do mundo que mais impulsiona a cultura 

no quotidiano das pessoas, aproveitando o facto das suas linhas de metro 

serem utilizadas por 4,6 milhões de pessoas por dia, sendo o maior siste-

ma de metro do país.

 Estas acções são também, cada vez mais, reproduzidas no Metro 

do Porto, sendo mesmo impulsionadas pela própria organização de trans-

portes, convidando assim os artistas a utilizarem as suas instalações para 

divulgação dos seus trabalhos, permitindo também aos utilizadores um 

maior contacto com a cultura musical, e obras de arte que normalmente se 

vê apenas em museus e galerias. A ligação do Metro do Porto com a cultu-

ra é visível nas diversas intervenções artísticas realizadas em algumas das 

suas estações, como pequenos concertos e teatros, conferências e expo-

sições, tendo já sido organizadas 553 animações culturais desde 2015. 

Álvaro Siza, numa entrevista, referiu que estava destinado, pelo Metro do 

Porto, “reservar uma parte do dinheiro para a arte no transporte”74, sendo 

notório que esta intenção de ligar artes e mobilidade já era prevista desde 

o início da construção do Metro, como um dos pontos fulcrais da grande 

interação, por parte do público, com o mesmo. O próprio Siza fez alguns 

desenhos, relacionados com a cidade do Porto, que estão em São Bento, 
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a única estação por si projectada (Fig. 34). Também na estação do Bolhão 

existem pinturas de Júlio Resende nos azulejos, com relação com o Mer-

cado lá existente na zona.

 Estes são apenas alguns exemplos das mais variadas cidades e 

estações do sistema metropolitano, que ligam as artes ao metro, e que 

assim fazem com que a cultura se transporte directamente para o dia-a-dia 

das pessoas, numa ligação intuitiva, e que demonstra a vontade de união 

entre os dois temas.

________
34 - Álvaro Siza, desenho na 
estação de São Bento, do Metro 
do Porto, 2005



 

78



 

79

________
75 ROSSI, Aldo – “A Arquitectura da Cidade”. Porto: Edições 70, 2016. p. 72

II - CONTEXTO

Este capítulo explicará o contexto da cidade onde o projecto se desenvol-

veu, numa perspectiva histórica e de desenvolvimento, e no seu envolvi-

mento com os temas estudados e propostos, numa aproximação entre o 

real e o imaginado. É feita uma abordagem abrangente da cidade, até ao 

particular, ou seja, o terreno escolhido.

«A forma da cidade é sempre a forma de um 

tempo da cidade; e existem muitos tempos na 

forma da cidade.»75
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________
76 VÁRIOS – “Vila Nova de Gaia – a outra margem Douro”, 2ª edição, Anégia Editores, 1999. p.10
77 VÁRIOS – “Vila Nova de Gaia – Um percurso de Modernidade”, By The Book, 2011. p.53

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO E ACTUAL DA CIDADE

Vila Nova de Gaia é uma cidade do distrito do Porto, a sul do Rio Douro, e 

é o concelho com a maior área da região Norte. Foi formada, originalmen-

te, a partir de duas povoações distintas, Gaia e Vila Nova, e os vestígios 

das primeiras ocupações humanas neste território remontam a 100 000 

anos. Tornou-se numa referência na cultura medieval portuguesa, sendo 

os dois concelhos integrados na cidade do Porto, unindo-se, mais tarde, 

para formarem uma só cidade. Ganhou autonomia municipal em 1834, 

e o seu desenvolvimento começou a ser gerido directamente, havendo 

uma crescente procura por parte das grandes indústrias comerciais que 

aí se instalaram. A cidade é então dividida em três espaços diferenciados: 

o núcleo antigo de Gaia, o conjunto urbano de Vila Nova e a encosta dos 

armazéns.

 O rio Douro sempre teve um papel fundamental na dinâmica e 

vida da cidade, não só em Gaia como no Porto, que separa as duas zo-

nas, e que, a partir dele, se orientam para as suas frentes. «O Douro é, ao 

mesmo tempo, protagonista e agente de reordenamento urbano, das vidas 

e das suas formas de natureza»76, e ganha uma importância categórica 

em termos de paisagem urbana. Sempre foi de extrema importância para 

estas duas cidades, sendo local dinâmico de grandes relações comerciais, 

e uma fonte de comunicação entre povos e culturas.

 Com a necessidade de uma melhor, e mais rápida, travessia en-

tre as duas cidades, para uma maior mobilidade das populações de uma 

margem para a outra, surgiu a primeira ponte, Ponte das Barcas, sendo 

impulsionadora de novas trocas comerciais, que viriam a ser facilitadas.

«O rio sempre foi um elemento potenciador da 

cidade. Traz-lhe riqueza, encanto e até mesmo 

um certo romantismo.»77
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________
78 VÁRIOS – “Vila Nova de Gaia – Um percurso de Modernidade”, By The Book, 2011. p.18

Mas com o desenvolvimento económico, registado no primeiro terço do 

século XIX, Vila Nova de Gaia e Porto foram obrigados a alterar a sua 

estrutura urbana, com a introdução da Ponte Pênsil, com características 

distintas das anteriores, dando início a uma modificação das redes de 

transportes, entre outros equipamentos públicos que a altura exigia.

 Aquando da construção da Ponte Luís I, em 1886, da autoria de 

Théophile Seyrig, engenheiro alemão, a ligação entre as duas cidades pas-

sou a ser feita em dois locais distintos, unindo assim, não só a zona baixa 

como as anteriores pontes, mas também a uma cota mais alta das cidades, 

criando cada vez mais contacto entre elas, e alterando, substancialmente, a 

paisagem urbana. E foi com esta ponte que surgiu a necessidade de abrir 

uma nova avenida na cidade de Gaia, alterando o rumo de crescimento 

urbano que estava a ser feito até então, ao mudar o centro nevrálgico para 

a cota alta do município. A agora chamada Avenida da República, sendo 

um ponto geográfico elevado, logo foi ocupada por palacetes, dando mais 

tarde lugar a prédios em altura, com rés-do-chão comercial, e pisos supe-

riores com habitação e serviços.

 Contudo, esta prática continuou com o passar dos anos, com o 

fluxo entre cidades a aumentar cada vez mais, e viu-se a necessidade de 

criar novas pontes de acesso entre elas, acrescentando novas pontes de 

travessia, sendo hoje conhecidas como as cidades das 6 pontes. Neste 

momento, o rio não é mais uma linha separatória, mas sim um elemento 

de união entre Vila Nova de Gaia e Porto.

 Com a passagem da vida económica e habitacional para a cota 

alta da cidade, a parte ribeirinha entrou em declínio, com edifícios abando-

nados e falta de ocupação populacional, mas com o recente investimento 

na requalificação do centro histórico, esta zona da cidade passou a ser 

mais apelativa a visitar, num «desenvolvimento articulado, que ruma ao 

futuro sem hesitações.»78 Houve a necessidade de potenciar um marco

________
35 - Construção da Ponte Luís 
I, vista do cais de Gaia, Emílio 
Biel, 1883
________
36 - Avenida da República, em 
Vila Nova de Gaia, Fotografia 
tirada aproximadamente em 
1950
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________
79 CALVINO, Italo – “As Cidades Invisíveis”. Lisboa: Editorial Teorema, 2002. p. 37-38

mundial como o vinho do Porto, reconhecido internacionalmente, e que 

passou a ter uma importância na promoção da cidade para o exterior, com 

visitas, estadias e provas a serem divulgadas, aproveitando a forte imagem 

marcada pelos armazéns, que respeitam um modelo único de projecto 

regular, numa imagem uniforme e constante. Gaia sempre teve ligada ao 

famoso vinho, pois era desse lado da cidade que haveriam mais terrenos 

para os exportadores concentrarem os seus armazéns, com uma margem 

que era mais desocupada de população que o Porto, fazendo da cidade 

um grande entreposto comercial, e intensificando aí as secções industriais. 

Esse facto ajudou muito à valorização de Vila Nova de Gaia, e a uma certa 

autonomia para com a cidade do Porto, adquirindo não só importância 

industrial, como comercial.

 Gaia vive hoje a melhor época da sua história, com um cresci-

mento sustentável a nível urbano e populacional, que tende a melhorar 

com o passar dos anos, e que faz com que, hoje em dia, seja uma cidade 

referência em diversos aspectos. É uma cidade em constante evolução, 

prevendo-se uma continuação para o futuro, sendo a segunda com mais 

habitantes em Portugal, cerca de 240 mil. A aposta numa nova marca, 

apresentada em 2016, GAIA (desenvolvida por uma cor em cada letra, 

que demonstra as quatro dimensões fundamentais do concelho: a nature-

za, a energia, o património e a vida), prova ainda mais a constante procura 

pelo seu desenvolvimento, bem como a aposta feita a nível de turismo e 

cultura.  Tudo isto devido ao seu potencial patrimonial. Como diria Calvino, 

nas suas cidades invisíveis, não pode haver uma divisão «entre as cidades 

felizes ou entre as infelizes. Não é nestas duas espécies que faz sentido 

dividir a cidade, mas noutras duas: as que continuam através dos anos e 

das mutações a dar forma aos desejos e aquelas em que os desejos ou 

conseguem aniquilar a cidade ou são eles aniquilados.»79 E é nesta adap-

tação ao progresso, que a cidade de Gaia está inserida.

________
37 - Serra do Pilar, em Vila Nova 
de Gaia. Um dos maiores mar-
cos da cidade, abrangido pelo 
centro histórica do Porto, sendo 
Património Mundial da UNESCO
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________
80 VÁRIOS – “Vila Nova de Gaia – a outra margem Douro…”, 2ª edição, Anégia Editores, 1999

«Nas margens dum Rio

Que é Douro;

Por entre as amarras de pontes

Que sabem a caminhos

Cansados de tanto partir,

Mas cheios do muito chegar…

Moldada pela terra

Sonhada pelo distante do mar;

Por entre lembranças

De barcos rabelos,

Grávidos do vinho

E da festa por acontecer…

Gaia guarda segredos por crescer,

Ao longo dos cais de abrigar

E mergulha rotas do futuro,

No fecundo horizonte do passado!»80
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81 CÂMARA DE GAIA – Retirado do site: http://www.cm-gaia.pt/pt/cidade/cultura/
82 SANTOS, Agostinho – “Bienal de Gaia quer ser Bienal de causas” – Retirado da revista: GAIA, 

Revista Municipal de Vila Nova de Gaia. 26 de Março de 2017. p.36

2.2 RELAÇÃO ENTRE CIDADE E ARTE

Gaia é, desde alguns anos, uma cidade de cultura, que aposta cada vez 

mais na interacção dos seus cidadãos com a arte em geral, seja ela plásti-

ca ou performativa, optando por uma estratégia de proximidade de toda a 

população aos assuntos culturais do concelho.

 A relação entre Gaia e arte ganhou um novo expoente com a in-

trodução da Bienal, em 2015, numa clara aposta da cidade em relação ao 

meio artístico, de forma a promover a arte feita pelos seus cidadãos, e não 

só, alargando a exposição a todo o mundo. A Bienal é dividida em diversos 

espaços, para abranger áreas diversificadas da cidade, não centralizando 

as intervenções, numa maior ligação entre freguesias, englobando outras 

localidades, como uma extensão da cidade a outras. Com a primeira edi-

ção a levar a cabo concursos, exposições, espectáculos e visitas com um 

número considerável de espectadores e participantes, a segunda edição 

foi pensada de forma diferente, num claro intuito de alargar ainda mais 

os seus horizontes, e com uma componente social inerente nos temas 

expostos. Agostinho Santos, director da Bienal, afirma que a segunda edi-

ção «será mais que uma manifestação artística. Pretende-se que também 

contemple uma forte vertente social, que não feche os olhos ao que se 

passa em redor, no país e no Mundo.»82 Os artistas foram então desafiados 

a trabalharem nessa temática, que vai em direcção do pensamento da 

Câmara Municipal, demonstrando mais uma vez, esta ligação de ideias já 

antes referida.

«As nossas políticas procuram dinamizar a cria-

ção artística e cultural, apoiando artistas, projetos 

e instituições que, de forma sustentável, promo-

vem e dinamizam projectos de índole cultural.»81

________
38 - Poster da 1ª edição da Bie-
nal de Gaia, em 2015
________
39 - Poster da 2ª edição da Bie-
nal de Gaia, em 2017
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83 CÂMARA DE GAIA – Retirado do site: http://www.cm-gaia.pt/pt/cidade/cultura/

 Mas a ligação entre artes e Gaia não se resume apenas aos anos 

recentes, mas também ao passado, com especial aproximação à cerâmi-

ca, à pintura e à escultura. Nomes como Soares dos Reis e Teixeira Lo-

pes, expoentes máximos da escultura portuguesa, a serem considerados 

artistas da cidade, pelo seu forte vínculo com a mesma. António Soares 

dos Reis, nascido em Mafamude, Vila Nova de Gaia, a 14 de Outubro de 

1847, foi uma das principais figuras das belas artes portuguesas. Com 

forte propensão para a escultura, o artista foi peça fulcral para a afirmação 

desta arte em território português. Foi um dos artistas mais importantes da 

história do país, sendo reconhecido internacionalmente pelas suas obras. 

“O Desterrado” (1872) (Fig. 40) e a “Estátua de D. Afonso Henriques” 

(1888), são algumas das suas principais obras, ele que mereceu um mu-

seu em seu nome, na cidade do Porto, bem como uma escola artística, 

perpetuando a sua identidade e elevando o seu nome para o alto patamar 

das artes em Portugal. António Teixeira Lopes, também ele nascido em Vila 

Nova de Gaia, a 27 de Outubro de 1866, foi igualmente uma importante 

figura da escultura em Portugal. Não tendo a mesma repercussão do seu 

antecessor, Teixeira Lopes inscreveu o seu nome na história das artes com 

algumas obras significativas, tendo também reconhecimento internacional 

pelas suas esculturas. Entre elas destacam-se o “Monumento a Eça de 

Queiroz” (1903) e “Soares dos Reis” (1904). A sua importância para a 

cidade é imensa, com a sua casa e atelier a serem hoje um museu, que 

poderá ser visitado por quem tenha curiosidade de conhecer um pouco 

mais sobre o artista.

 «Entendemos a cultura enquanto elemento transversal à vida das 

pessoas, indutora de saber e capacidade crítica, na procura de uma socie-

dade melhor e mais justa.»83 Com uma Cooperativa Cultural – Artistas de 

Gaia, a funcionar desde 1985, a Bienal de Gaia, já na sua segunda edição, 

e o, cada vez maior, apoio da Câmara Municipal às artes e à cultura, Vila 

Nova de Gaia tem tudo para ser uma referência do tema, sendo, neste 

momento, um expoente do país no que se refere às artes em Portugal.________
40 - António Soares dos Reis, 
“O Desterrado”, 1872, no Mu-
seu Nacional Soares dos Reis, 
no Porto
Fotografia do autor, 2013
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84 METRO DO PORTO – Retirado do site: http://www.metrodoporto.pt
85 MOURA, Eduardo Souto – Metro do Porto – “Arquitectura do Metro do Porto”. Retirado do site: 

http://www.metrodoporto.pt/pages/313
86 MOURA, Eduardo Souto – “O Metro e a Cidade” in FERNANDES, Fátima; CANNATÀ, Michele –“ A 

Arquitectura do Metro: Obras e projectos na área metropolitana do Porto, Eduardo Souto de Moura”. 

Porto: Civilização Editora, 2006. p.16
87 METRO DO PORTO – “Requalificação Urbana”. Retirado do site: http://www.metrodoporto.pt

2.3 O METRO DO PORTO

«O Metro do Porto é uma das maiores redes de metropolitano ligeiro da 

Europa»84, e um dos que tem mais contacto directo com a cidade, devido 

ao facto de estar, cerca de 90% do seu percurso, à superfície da terra em 

quase todas as suas linhas, havendo uma maior ligação com as pessoas. 

Como diz o autor do projecto, Eduardo Souto de Moura, «o Metro Ligeiro 

de Superfície desliza suavemente à superfície, sem fazer muito ruído, sob 

dois carris de aço»85, e é esta identidade que faz com que seja um trans-

porte inovador, com uma imagem própria, e ao mesmo tempo seguro e 

de fácil acesso, com uma ligação directa às cidades envolvidas, e aos seus 

utilizadores. «Sem ser esta a nossa vocação, o Metro constrói lugares, 

recantos, junta cidades, desenha Metrópoles»86, e é esta paisagem urba-

na que poderá ser observada na maioria dos trajectos, que faz com que 

as viagens possam ser um momento de contemplação da cidade, e não 

apenas uma visão subterrânea, existente na maioria destes transportes. 

Neste caso, verifica-se apenas nas zonas do Centro Histórico da cidade, 

num claro propósito de manter a estrutura urbana intacta, para que não 

perturbe, quer a circulação anteriormente desenvolvida, quer o bom fun-

cionamento do mesmo. 

 Neste momento o Metro do Porto é composto por 6 linhas na sua 

rede, com 81 estações no seu total, que ligam as três principais cidades

«O Metro do Porto, mais do que um novo e mo-

derno meio de transporte público, é igualmente 

um tónico e um impulsionador para se recuperar 

e fazer território, para se fazer e recuperar paisa-

gem, para se fazer e recuperar cidade.»87

________
41 - Mapa da rede Metro do 
Porto, que engloba as cidades 
de Vila Nova de Gaia, Porto, 
Gondomar, Matosinhos, Vila do 
Conde e Póvoa de Varzim
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88 METRO DO PORTO – Retirado do site: http://www.metrodoporto.pt/pages/307
89 FERNANDES, Fátima; CANNATÀ, Michele – “A Arquitectura do Metro: Obras e projectos na área 

metropolitana do Porto, Eduardo Souto de Moura”. Porto: Civilização Editora, 2006. p.12

do distrito, Porto, Gaia e Matosinhos, bem como Gondomar, Vila do Conde 

e Póvoa de Varzim, sendo ao todo 7 os concelhos servidos pela rede, 

numa intenção de ligar as periferias à cidade “principal”, de modo a que o 

acesso seja muito mais facilitado do que anteriormente. Com uma exten-

são total da rede de 67km, já estão previstas aberturas de novas linhas até 

2021, mostrando a influência do metro na vida das pessoas, e na forma 

como facilita o quotidiano e rotina dos seus utilizadores, não só na forma 

rápida de se mover, como também nas condições que apresentam.

 A escolha do Metro como transporte principal do dia-a-dia, ganha 

mais ênfase se forem analisados os números apresentados nos dados 

oficiais, que diz que cerca de «12 mil automóveis deixaram de circular nas 

ruas por causa do Metro», deixando também de ser emitidas cerca de «55 

mil toneladas/ano de CO2».88

 O Metro contribuiu para uma grande transformação nas cidades, 

não só a nível de mobilidade, mas também em relação à apropriação de 

espaços públicos, numa contribuição ao desenvolvimento dos mesmos, 

reformulando-os com o objectivo de ganharem outra imagem e acomo-

dação, tratando-se assim de um projecto de mobilidade e requalificação 

urbana. «O Metro do Porto configura-se como elemento estruturador do 

território e organizador de uma nova realidade urbana (…)»89

 Inseriu-se na identidade das cidades envolvidas, sem ferir os es-

paços já consolidados, com uma harmonia entre transportes, arquitectura 

e vida urbana. O projecto constitui-se por uma imagem partilhada entre os 

vários arquitectos envolvidos, havendo assim uma coerência nos espaços 

desenhados ao longo de todas as linhas, procurando sempre uma lingua-

gem de equilíbrio e regularidade entre as cidades envolvidas. O Metro do 

Porto é então um conjunto de arquitecturas, mas um conjunto coeren-

te, sólido e unificado, procurando um espaço comum, derivado de um

________
42 - Estação de metro de São 
Bento, obra de Álvaro Siza, Porto
________
43 - Estação de metro da Trin-
dade, obra de Eduardo Souto 
Moura, Porto
________
44 - Cobertura ajardinada da 
estação de metro da Trindade 
e bloco superior de acesso à 
estação
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90 Arq. Manuel Paulo Teixeira, antigo coordenador da equipa técnica de Arquitectura, Traçado e Ur-

banismo da Metro do Porto, S.A., actual responsável pelo departamento de Mobilidade da Câmara 

Municipal do Porto
91 TEIXEIRA, Manuel Paulo – “Arquitectura do Metro… a meta era integrar” in FERNANDES, Fátima; 

CANNATÀ, Michele – “A Arquitectura do Metro: Obras e projectos na área metropolitana do Porto, 

Eduardo Souto de Moura”. Porto: Civilização Editora, 2006. p.11
92 FERNANDES, Fátima; CANNATÀ, Michele – “A Arquitectura do Metro: Obras e projectos na área 

metropolitana do Porto, Eduardo Souto de Moura”. Porto: Civilização Editora, 2006. p.11

mesmo pensamento, onde ressalta a simplicidade de processos numa 

junção com rigor técnico e respeito pela pré-existências de cada lugar, 

havendo mesmo uma exibição de ruínas em algumas estações, referentes 

aos próprios locais onde se inserem. Como escreveu Manuel Paulo Tei-

xeira90, o projecto geral do Metro «é a simplicidade daqueles que na sua 

arquitectura não precisam gritar para serem ouvidos. Tão simples que é 

quase anónima não fosse o rigor com que é projectada. Tão simples que 

nos faz esquecer o que estava antes. Tão simples que parece que a cidade 

e a paisagem sempre foram assim.»91

 As estações e linhas do Metro foram projectadas por arquitectos 

de renome, sendo a ideia geral, e a maioria das estações, da autoria de 

Eduardo Souto de Moura, que desenhou, entre outras, as estações da Trin-

dade, Casa da Música e Aliados. Souto Moura convidou vários arquitectos 

para o acompanhar neste imenso projecto, ficando destinadas algumas 

zonas/estações aos mais variados nomes da arquitectura portuense, como 

Álvaro Siza, Alcino Soutinho, Rogério Cavaca, Adalberto Dias, José Gigante, 

João Álvaro Rocha, Bernardo Távora, entre outros.

«Nas obras de construção do Metro do Porto, 

a arquitectura assume um papel fundamental e 

preponderante pela capacidade de coordenar a 

complexa articulação de um trabalho interdes-

ciplinar demonstrando de um modo exemplar a 

necessidade da acção da arquitectura enquanto 

disciplina de proposta e síntese de todos os pro-

cessos de modificação do território independen-

temente da dimensão da intervenção.»92
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93 CAVACA, Rogério – “Inserção Urbana na Avenida da República, Vila Nova de Gaia” in FERNAN-

DES, Fátima; CANNATÀ, Michele – “A Arquitectura do Metro: Obras e projectos na área metropolita-

na do Porto, Eduardo Souto de Moura”. Porto: Civilização Editora, 2006. p.169

2.4 METRO EM GAIA

A rede de Metro do Porto chegou à cidade de Vila Nova de Gaia a 8 de 

Setembro de 2005, sendo aberto o primeiro troço que ligava a Câmara 

Municipal da Cidade ao Hospital de São João, já no Porto, unindo assim as 

duas maiores cidades do distrito, com a ligação a ser feita através da Ponte 

Luís I, obra simbólica da região.

 Foi assim aberta uma nova perspectiva para a cidade, ligando-a 

de uma forma muito mais directa e eficaz ao Porto, facilitando o trânsito e 

o dia-a-dia de diversas pessoas que se deslocam de uma cidade para a 

outra regularmente, e dando uma nova imagem ao seu centro, evidencian-

do uma renovação urbana. Com o Metro veio também uma alteração do 

tráfego automóvel na Avenida da República, desviando-o para a Ponte do 

Infante, devido ao encerramento do tabuleiro superior da Ponte Luís I para 

uso exclusivo do Metro.

 Tal como todas as outras estações da rede de Metro do Porto, 

também a linha de Gaia teve a intervenção de um arquitecto escolhido 

por Eduardo Souto de Moura, com a escolha a recair sobre o arquitecto 

Rogério Cavaca, que colaborou com Pedro Baganha na obra, e que foram 

responsáveis por todas as estações da cidade, tanto as construídas inicial-

mente, como as projectadas posteriormente.

«Antes da construção da linha D do Metro do 

Porto em Vila Nova de Gaia, a Avenida da Re-

pública era um espaço público descaracterizado 

por uma profusão de elementos urbanos díspa-

res (…)»93

________
45 - Estação de metro do Jar-
dim do Morro, obra de Rogério 
Cavaca e Pedro Baganha, Vila 
Nova de Gaia
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94 Entrevista a Rogério Cavaca, em Julho de 2017 – entrevista completa em anexo
95 Pedro Baganha, arquitecto integrante da equipa do projecto do Metro em Gaia
96 BAGANHA, Pedro – “Inserção Urbana do Metro em Gaia – Desenhando o conflito”, Dissertação 

de Mestrado, FAUP, 2010/2011, p. 7
97 CAVACA, Rogério – “Inserção Urbana na Avenida da República, Vila Nova de Gaia” in FERNAN-

DES, Fátima; CANNATÀ, Michele – “A Arquitectura do Metro: Obras e projectos na área metropolita-

na do Porto, Eduardo Souto de Moura”. Porto: Civilização Editora, 2006. p.169

 Em entrevista a Rogério Cavaca94, o arquitecto assumiu que não 

tinha uma ligação em especial com a cidade, mas “preferia fazer um troço 

bem definido, por isso esta escolha.” Para ele, o Metro do Porto veio mo-

dificar a vida da cidade de Gaia, pois “os metros alteram sempre o modo 

de vida das cidades, para bem e para mal”, mas pensa que foi uma grande 

escolha, pois facilitou muito a vida dos seus utilizadores, e a intervenção 

não teve contratempos, pois “a relação com a zona central da Avenida da 

República não criou grandes problemas de impacto.”

 Também Pedro Baganha95, na sua tese de dissertação sobre a 

inserção urbana do metro em Gaia, diz que «a implantação do Metro em 

Vila Nova de Gaia potenciou dinâmicas existentes e induziu novas cargas 

urbanas, constituindo um momento histórico de alteração indelével do prin-

cipal eixo urbano da cidade.»96

 Com este projecto, os arquitectos pretenderam «racionalizar e 

disciplinar o espaço público criado pela optimização do mobiliário urba-

no.»97 Com a já esperada adesão por parte dos cidadãos de Gaia, e não 

só, houve a necessidade de um alargamento da linha, até porque seria 

construído um edifício de grande escala na Avenida da República, que 

necessitaria do apoio da rede de Metro, e que traria ainda mais utilizadores 

devido à atractividade do equipamento em si, o El Corte Inglés, com a 

estação João de Deus a ser inaugurada em 2005. 

 A continuação da linha, para Sul, foi sendo adiada, apesar de a 

ideia nunca ter sido posta de lado, inclusive já haveria projectos para duas 

estações, D. João II e Santo Ovídio, que seria a estação terminal, num 

ponto importante da cidade, numa intersecção de importantes eixos urba-

________
46 - Estação de metro de João 
de Deus, obra de Rogério Cava-
ca e Pedro Baganha, Vila Nova 
de Gaia
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98 Entrevista a Rogério Cavaca, em Julho de 2017 – entrevista completa em anexo

nos, e era vista como uma “entrada” para Gaia, no sentido Sul-Norte. 

No entanto, a concretização destas duas estações deu-se em 2008 e 

2011 respectivamente, com a imagem da cidade a ser alterada devido 

a esse facto, mas com as duas estações a integrarem-se entre si, com 

uma linguagem completamente diferente das estações já projectadas até 

ao momento. Com ambas a serem idealizadas pelos mesmos arquitectos 

das anteriores, Rogério Cavaca, a propósito dessa questão, afirma que as 

estações «não tinham que ser iguais. São estações diferentes também 

entre si, porque não têm as mesmas funções. (…) Uma das intenções do 

Metro, quando me entregou o projecto da estação de Santo Ovídio, foi que 

fosse quase a entrada da cidade, e, portanto, essa foi uma das motivações 

para fazer aquele tipo de cobertos, mais desenhados.»98

 Com a, cada vez mais, crescente adesão ao Metro em geral, 

e sendo a linha D (amarela) a de maior procura, já está programado o 

prolongamento da mesma, com novos percursos, passando pelo Hospital 

Santos Silva, e que irá até Vila D’Este.

________
47 - Estação de metro D. João II,  
obra de Rogério Cavaca e Pedro 
Baganha, Vila Nova de Gaia
________
48 - Estação de metro Santo 
Ovídio,  obra de Rogério Cava-
ca e Pedro Baganha, Vila Nova 
de Gaia
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99 Entrevista a Rogério Cavaca, em Julho de 2017 – entrevista completa em anexo
100 BAGANHA, Pedro – “Inserção Urbana do Metro em Gaia – Desenhando o conflito”, Dissertação 

de Mestrado, FAUP, 2010/2011, p. 70

2.5 CASO PARTICULAR: ESTAÇÃO D. JOÃO II

Quanto ao caso particular da Estação D. João II, objecto de estudo e de 

intervenção do projecto apresentado mais à frente, o arquitecto Rogério 

Cavaca diz que «a cobertura da estação», com uma forma muito particular, 

«foi pensada não só para proteger os metros e as pessoas da chuva, como 

também foi alargado para a rua ao lado, que serve para as camionetas. 

O ondulado baixa nas estações e levanta nas zonas dos transportes. Tem 

sempre o mesmo perfil, e depois, esse perfil ondulado, também vai ondular 

consoante o terreno. Portanto, são duas ondulações simultâneas. Aquilo é 

uma estrutura metálica, e foi muito complicado de cálculos, precisamente 

pela forma da estação. Foi a solução que vimos mais interessante.»99

 A primeira solução pensada, para este local, era uma estação en-

terrada, que seria o terminal da linha, com o nome previsto “Estação Santo 

Ovídio” (Fig. 50), mesmo não havendo relação com a rotunda com esse 

nome. Seria complementada com uma infraestrutura de interface rodo/fer-

roviário e um edifício de uso misto, com habitação, escritórios e comércio, 

e, por ser o término da linha, haveria ainda um parqueamento de veículos 

do metro. «A estação comunicava directamente com o Interface rodoviário, 

que se localizava sob um edifício de implantação circular com um pátio 

central, ocupado por dois pisos de estacionamento, três de escritórios e 

cinco de habitação.»100

 Todavia, o projecto de interface acabou por não seguir, por falta 

de investimento, e por não terem convencido os operadores com a pro-

posta apresentada, deixando a área de construção vazia para um futuro 

projecto. A estação ganhou, assim, uma nova imagem da pensada ante-

riormente, e que se encontra até à data, apenas com os cais do metro e 

zona para autocarros, que se juntam no coberto da estação ondulada.

________
49 – Rogério Cavaca e Pedro 
Baganha, Estação “Santo Oví-
dio”, Extracto da solução de 
concurso do consórcio Norme-
tro, 1997
a- Avenida da República
b- Av. Vasco da Gama/EN222
c- Rua Joaquim Nicolau d’Al-
meida
1- Estação de metro subterrânea
2- Interface/ Edifício de usos 
mistos
3- Parqueamento de metro
4- Parque de estacionamento
5- Metro em túnel
6- Trincheira de túnel
7- Construções propostas
8- Arruamentos propostos
________
50 – Rogério Cavaca e Pedro 
Baganha, Estudo de circulação 
na envolvente da Avenida da Re-
pública decorrente da introdução 
do Metro, Abril 2001
Extracto da planta - Estação In-
terface (Actual estação D. João 
II)
1- Cais da estação
2- Circulação giratória na envol-
vente da estação
3- Área do interface, onde se 
levanta a hipótese de acesso do 
metro a um túnel de serviço
4- Boca do túnel rodoviário IC1/
EN222
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101 BAGANHA, Pedro – “Inserção Urbana do Metro em Gaia – Desenhando o conflito”, Dissertação 

de Mestrado, FAUP, 2010/2011, p. 70
102 METRO DO PORTO

________
51 - Fotografia da Avenida da 
República, na zona da estação 
de D. João II, antes da constru-
ção do metro, 2002
________
52 - Fotografia da Avenida da 
República, já com a estação D. 
João II, depois da construção do 
metro, 2018

«O projecto do interface de D. João II acabou 

por avançar numa versão que viria a modificar 

substancialmente alguns dos fluxos da aveni-

da. Associou-se ao cais ferroviário um outro, 

que fará o interface entre autocarros e o metro, 

ambos integrados num conjunto coberto com 

uma estrutura de desenho ondulante, em cur-

vas sucessivas, objecto marcante da intervenção 

global do Metro que tenta responder à vontade 

da Câmara Municipal e da empresa em criar um 

elemento icónico para a área. A criação de um 

arruamento de uso exclusivo para os transportes 

públicos junto ao novo cais do interface obrigou 

ao desvio do trânsito automóvel descendente, 

no sentido sul-norte, contornando um quarteirão 

sensivelmente quadrado criado imediatamente a 

nascente da estação. Seria para esse quarteirão 

a proposta de implantação de edifícios de uso 

misto que acabaria por ser descartada. Hoje o 

quarteirão é um baldio privado rodeado por vias 

em terreno expropriado.»101

 Quanto a fluxos, rotinas, frequências e utilização, «a estação de D. 

João II regista em média cerca de 2.800 validações em dia útil e 70.000 

validações por mês, podendo-se assumir que o números de utilizadores é 

o dobro das validações indicadas. No que se refere à frequência de pas-

sagem do metro, em hora de ponta circulam 10 veículos duplos por hora 

e sentido, contabilizando-se cerca de 150 viagens por sentido em dia útil, 

maioritariamente em veículos duplos, e cerca de 125 viagens por sentido 

em veículo simples ao fim-de-semana.»102
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103 PALLASMAA, Juhani – “Essências”. São Paulo: Gustavo Gili, 2018. p. 14

III - LUGAR

Quando se projecta um edifício de grande escala, que comunicará direc-

tamente com o público, e que fará uma ligação entre a rotina diária e o 

tempo pessoal, vários factores têm que ser postos em consideração. O 

confronto entre espaço cultural, social e mobilidade é essencial, mas tam-

bém a ideia do lugar e do espaço em si, que será objecto da intervenção, 

e que marcará um território.

«Arquitectura é essencialmente uma forma artís-

tica de reconciliação e mediação, e, além de nos 

inserir no espaço e lugar, as paisagens e edifica-

ções articulam nossas experiências de duração 

do tempo entre as polaridades do passado e do 

futuro.»103
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104 MONTANER, Josep Maria – “A Modernidade Superada: Arquitectura, Arte e Pensamento do 

Século XX”. Barcelona: Gustavo Gili, 1997. p. 31
105 Idem. p. 38
106 SOLÀ-MORALES, Ignasi de – “De Cosas Urbanas”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2008. p. 27

3.1 CONDICIONANTES DO LUGAR E ARTICULAÇÕES ESPACIAIS

A génese de um lugar está intrinsecamente ligada à concepção do espaço, 

mas estes dois temas, espaço e lugar, são conceitos diferenciados, em 

que «o primeiro tem uma condição ideal, teórica, genérica e indefinida, e o 

segundo possui um carácter concreto, empírico, existencial, articulado, de-

finido até aos detalhes.»104 O espaço não é limitado, enquanto o lugar está 

inerente a toda a sua envolvente e elementos em seu redor. Para Montaner, 

«a ideia de lugar diferencia-se da de espaço pela presença da experiência. 

O lugar está relacionado com o processo fenomenológico da percepção e 

da experiência do mundo por parte do corpo humano.»105 E esta relação 

de espaço e lugar é necessária para a percepção de um terreno a intervir, 

de modo a complementar os dois conceitos num todo, onde o espaço 

pode ser moldado, enquanto o lugar é limitado ao existente.

 O terreno escolhido, para este projecto, encontra-se numa zona 

primordial da cidade, em termos de espaços e acessos, e caracteriza-se 

pela integração no seu desenho, sendo um ponto de encontro entre diver-

sos meios de transporte, que interligam pontos importantes de Gaia e Por-

to. Está qualificado como uma área de expansão urbana de tipologia mista, 

sendo uma zona desapropriada e de carácter sub-urbano, descontextuali-

zada da ideia geral de desenvolvimento de uma cidade, que está a crescer 

de forma gradual, numa tentativa de a aproximar da grande metrópole 

vizinha, o Porto, sendo, neste momento, um espaço urbano desqualificado 

nos vazios existentes, mas com enorme potencial. Solà-Morales afirma 

que o principal adjectivo de território metropolitano é traduzir a quantidade 

urbana em qualidade, tendo em conta todos os aspectos da cidade106, e é 

nesta ideia que este terreno surge como oportunidade de reformular este 

espaço, definindo uma nova imagem paisagística e um novo ponto de 

interesse.

________
53 - Ortofotomapa da cidade, 
com a localização do terreno do 
projecto
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________
107 FERNANDES, Fátima; CANNATÀ, Michele – A Arquitectura do Metro: Obras e projectos na área 

metropolitana do Porto, Eduardo Souto de Moura. Porto: Civilização Editora, 2006. p.12
108 genius loci – termo latino, de origem romana que designa o espírito do lugar. Expressão adop-

tada pela teoria da arquitectura, definindo uma abordagem fenomenológica do ambiente e da 

interação entre lugar e identidade

 A envolvente é maioritariamente composta por edifícios residen-

ciais, que condizem com a restante condição da Avenida da República, 

bem como uma estação de serviço recente, que veio condicionar ainda 

mais o trânsito da zona. A criação de infraestruturas, como a estação de 

Metro, estradas e ruas, criou vazios urbanos descaracterizados, que care-

cem de intervenção, pois são apenas resultado da construção de elemen-

tos essenciais para a vida diária de uma cidade, mas que confinam estes 

espaços a um abandono territorial. 

 A partir da ideia de intervir nesta zona, surgiu a intenção de a re-

lacionar o mais possível com o já existente, agregando espaços que com-

plementam algumas necessidades da cidade, e principalmente da área 

em questão, que é o seu centro, valorizando ainda mais um espaço muito 

importante no contexto urbano, em especial nas ligações dos transportes 

a outros pontos do concelho, bem como a outras cidades. Um dos objec-

tivos é integrar os elementos existentes mais importantes, como o metro 

e as vias, adaptando o novo projecto aos mesmos, não anulando a actual 

dinâmica, mas acrescentando outras formas e valores ao espaço, sem 

grande alteração dos eixos e vias. «Usar as ocasiões e as condicionantes 

para proporcionar conforto e beleza ao homem é a função do Arquitec-

to»107, e são essas mesmas condicionantes que impulsionaram o processo 

deste projecto, exigindo uma aproximação entre o existente e o pensado.

 A articulação de todos os espaços urbanos, como a praça, as 

ruas e a avenida, desejados para este projecto, é muitas vezes associada 

ao termo genius loci108. Esta expressão refere-se ao espírito do lugar, e ao 

conjunto de características do mesmo, como o seu ambiente e envolvente, 

criando um contexto singular, em que o utilizador de um grande espa-

ço urbano se identifique com ele. Este termo foi adoptado pela teoria da

________
54 - Planta de representação da 
mobilidade da zona de interven-
ção (Automóveis)
________
55 - Idem (Transportes públicos)
________
56 - Idem (Metro)
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109 ROSSI, Aldo – “A Arquitectura da Cidade”. Lisboa: Edições 70, 2016. p. 137
110 Idem. p. 137
110 PALLASMAA, Juhani – “Essências”. São Paulo: Gustavo Gili, 2018. p. 14
112 Entrevista ao Arq. Manuel Paulo Teixeira, em Agosto de 2017

arquitectura, com Christian Norberg-Schulz, arquitecto norueguês, a utilizá-

-lo para definir a interacção de um lugar com a identidade, enquanto Aldo 

Rossi, define como a sua preocupação com o local, e a ligação do objecto 

com o território, utilizando o termo locus, na «relação singular, e no entan-

to universal, que existe entre uma certa situação local e as construções 

que estão naquele lugar.»109 Para ele, «o locus, assim concebido, acaba 

por evidenciar, no âmbito do espaço indiferenciado, condições, qualidades 

que nos são necessárias para a compreensão de um determinado facto 

urbano.»110

 O terreno é definido não só pela estação de Metro, que apresenta 

uma imagem com um forte carácter, com a sua grande cobertura ondula-

da, mas também pelo acesso viário que foi criado devido à estação e ao 

uso exclusivo de transportes públicos para o troço de continuação paralelo 

à estação, deslocando o trânsito da Avenida da República para uma zona 

adjacente, embora seja apenas num curto espaço, pois o trânsito volta ao 

seu percurso anterior, na avenida referenciada, após a estação de metro. 

 Este projecto irá assumir-se como uma nova paisagem urbana, 

inserindo-se num contexto urbanístico quase solidificado, numa tentativa 

de relacionar os cheios e vazios existentes no terreno, e será, por excelên-

cia, um lugar de passagens, num espaço de centralidade e de intersecção, 

tendo em ideia que «as estruturas arquitectónicas têm uma tarefa exis-

tencial e mental significativa: elas domesticam o espaço para a ocupação 

humana ao transformarem espaços anónimos, uniformes e indefinidos, em 

lugares distintos e com significância humana.»111 O arquitecto Manuel Tei-

xeira diz, em relação à ideia de um projecto de interface, que o terreno 

deste projecto é o “sítio ideal para o fazer, pois é um ponto certo e muito 

interessante de filtragem para o Porto.”112

 
________
57 - Estação de metro (D. João 
II) que se encontra na zona de 
intervenção
________
58 - Rua actual, adjacente à es-
tação, que serve de espaço de 
interface
________
59 - Vista lateral do terreno, com 
rua de cruzamento da zona de 
intervenção
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113 ROSSI, Aldo – “A Arquitectura da Cidade”. Porto: Edições 70, 2016. p. 46
114 SIZA, Álvaro – “Imaginar a evidência”. Lisboa: Edições 70, 2018. p.73

 Houve uma intenção de criar uma solução para problemas de 

vias e ligações relacionadas com o transporte, propondo assim uma ideia 

que vise as suas resoluções, fazendo com que a circulação e funciona-

mento dos transportes melhore, para o bem da dinâmica da cidade, numa 

conjugação das distintas relações funcionais da estação de metro e da 

estação de autocarros. 

 O sentido de interface já se encontra presente neste espaço, com 

a estação de metro, uma pequena praça de táxis, uma paragem de au-

tocarros, e as suas estradas e ruas circundantes, mas está “escondido”, 

desintegrado e disperso, sem um contexto concreto e bem definido. 

 A relação com a paisagem, natural e citadina, é um dos pon-

tos primordiais deste projecto, e esta aproximação entre vias e ruas, com 

espaços públicos, foi um tema recorrente em todo a sua concepção, ha-

vendo sempre barreiras visuais e/ou físicas, mas nunca um limite vincado, 

e para ter essa percepção, é necessário observar «o modo como os ho-

mens se orientam na cidade, a evolução e a formação do seu sentido de 

espaço»113, e esse modo, neste local especifico, é direccionado para uma 

passagem diária por este lugar de transição.

«Prefiro a convivência entre peões e automó-

veis, que é tao viva em Roma, na multiplicidade 

dos diálogos e porventura dos insultos. Consi-

dero que é indispensável evitar pontos de rup-

tura na continuidade da cidade. Esta insistência 

paternalista em reduzir ou eliminar os perigos é 

contraproducente, porque quando uma pessoa 

sai de uma rua reservada a peões encontra re-

pentinamente todas aquelas ameaças das quais 

está menos habituada a defender-se.»114
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115 LYNCH, Kevin – “A Imagem da Cidade”. Lisboa: Edições 70, 1988. p. 108

 Esta ideia de Siza, que tão bem se aplica neste caso, sugere 

mesmo esta intenção de a rua se prolongar para o espaço projectado, pois 

são sítios primordiais nas rotinas diárias da cidade, e são uma «rede de 

linhas habituais ou potenciais de deslocação através do complexo urbano, 

constituem os meios mais significativos através dos quais o todo pode ser 

organizado.»115
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116 INGELS, Bjarke, arquitecto dinamarquês, numa entrevista para a série “Abstact: The Art of De-

sign”, Netflix, 2017

3.2 CONCEITOS E PRINCÍPIOS PROGRAMÁTICOS

Um terminal intermodal é o local que se destina à mudança de meio de 

transporte, e neste caso particular integra variados tipos de mobilidade, o 

que, por si só, representa uma mais valia para toda a zona, transformador 

da vida cultural da cidade, numa associação muito importante entre for-

ma e função. Neste momento, no caso particular de Vila Nova de Gaia e 

Porto, a introdução do Metro nas duas cidades veio influenciar o modo de 

deslocação dos cidadãos, havendo a tal necessidade de desenvolvimento 

de infraestruturas que contribuíssem para um melhor aproveitamento do 

mesmo, impulsionando o desenvolvimento urbano e dinamizando a vida 

da cidade, ao qual as formas do espaço público se relacionam com o 

lugar, e introduzem novas funções, prevendo a ocupação desses mesmos 

espaços.

 O Terminal terá como objectivo ser um projecto de integração 

urbana, e um espaço de transição entre a rotina diária, com uma arquitec-

tura não impositiva, mas sim versátil e chamativa, compondo ambientes, 

onde o espaço é aberto e fluído, sendo um edifício funcional e activo, 

com alguns elementos a serem pensados de forma a poderem ser alte-

rados futuramente, consoante as necessidades e interesses do momento. 

Houve uma preocupação para que os elementos funcionais fossem bem 

visíveis neste sistema, numa imagem limpa de todo os espaços e percur-

sos, onde a transparência e a permeabilidade são importantes conceitos 

no desenvolvimento deste projecto, com um programa para dar resposta 

a uma ideia inicial, que é a integração dos temas Mobilidade e Cultura,

“Numa perspectiva global, a arquitectura é a arte 

e a ciência de criar um enquadramento para as 

nossas vidas. E os edifícios que construímos po-

dem potenciar possibilidades ou impedir encon-

tros e ligações.”116
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117 LYNCH, Kevin – “A Imagem da Cidade”. Lisboa: Edições 70, 1988. p. 14
118 MONTANER, Josep Maria – “A Modernidade Superada: Arquitectura, Arte e Pensamento do 

Século XX”. Barcelona: Gustavo Gili, 1997. p. 44
119 Entrevista a Rogério Cavaca, em Julho de 2017
120 Idem
121 Entrevista ao Arq. Manuel Paulo Teixeira, em Agosto de 2017

com «uma estrutura física viva e integral», e se é «capaz de produzir uma 

imagem clara, desempenha também um papel social.»117

 O edifício será um comunicador da cidade, um elemento que 

a define, numa tentativa de ser um ponto referencial em toda a imagem 

de Gaia. Rogério Cavaca, arquitecto responsável pela estação de Metro 

inserida no projecto, realça a importância de um espaço de interface neste 

terreno, dizendo que “faz todo o sentido, devido à afluência dos autocarros 

e restantes transportes públicos, num sentido de aliviar o trânsito da Ave-

nida da República.”119 O arquitecto afirma ainda que a relação da cultura 

com espaços direccionados à mobilidade, poderão fazer sentido, e “que 

é importante que quem projecta estes interfaces, e estas estações, faça 

uma intervenção que seja interessante do ponto de vista arquitectónico.”120 

Manuel Teixeira afirma que, em relação ao terminal, um dos pontos princi-

pais é “garantir atractividade dos operadores de transporte”121, e essa ideia 

esteve muito presente na criação deste projecto, e no desenvolvimento 

específico da parte do terminal de autocarros.

«Os lugares já não são interpretados como reci-

pientes existências permanentes, senão que são 

entendidos como: intensos focos de aconteci-

mentos, concentrações de dinamismo, torrentes 

de fluxos de circulação, cenários de factos efé-

meros, cruzamentos de caminhos, momentos 

energéticos.»118

«(…) quando se pretende planear a vertente 

dos transportes, tem de se ter uma visão social e 

cultural, naquilo que diz respeito às deslocações

________
60 - Planta de representação 
dos cheios e vazios da zona de 
intervenção
________
61 - Planta de representação 
dos cheios e vazios da zona de 
intervenção com o novo projecto
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122 TELES, Paula – “Os territórios (sociais) da Mobilidade: Um desafio para a área metropolitana do 

Porto”. Aveiro: Lugar do Plano, 2005. p. 38
123 FERNANDES, Fátima; CANNATÀ, Michele – “Formas Urbanas”. Porto: Asa Editores, 2002. p. 27

 Este projecto visa inserir-se nos dois conceitos enunciados ante-

riormente, e um dos principais objectivos passa por ser um edifício mul-

tifuncional, que pode abranger várias áreas da cultura, e consequente-

mente, integrar a mobilidade no mesmo espaço, com junção destes dois 

elementos, agregado a variadas vivências possíveis em todos os pontos. 

Já é possível encontrar projectos que se inserem em toda a integração 

da mobilidade na vivência da cidade, tanto no âmbito social, como no 

cultural, com edifícios e espaços de carácter multifuncional. Esta ideia está 

presente no projecto 1111 Lincoln Road (Fig. 52), em Miami, do atelier 

suíço Herzog & de Meuron, com espaços diversos a complementarem o 

programa principal do edifício, o parque de estacionamento. Aqui, a estru-

tura assume o protagonismo, tal com no projecto proposto, sendo então 

uma referência, quer pelos seus variados usos, quer pela maneira como 

eles são dispostos e apresentados ao público, num edifício adaptável, com 

os dois conceitos desta dissertação a estarem presentes.

 É sabido que a «capacidade de induzir transformações depende 

muito das dinâmicas instaladas no terreno»123, e essas dinâmicas serão 

abrangidas a todos os espaços do projecto que poderão servir para va-

riadas exposições, convidando potenciais visitantes, através de pequenas 

amostras do que os espaços expositivos principais têm para oferecer. Os 

percursos são claros, e de dimensão ajustada à liberdade pretendida em 

todos os espaços do edificado, fazendo com que a arquitectura seja uma 

construtora de ambientes. A rua é vista como espaço social, de uso varia-

do, e, contrariamente ao habitual, será não só um espaço de passagem, 

mas também um espaço de estar, contrariando a ideia de Rem Koolhas,

dos indivíduos dentro de um determinado siste-

ma tradicional, quer se pretenda incrementar a 

qualidade na mobilidade actual, quer se preten-

da aumentar o sistema de oferta.»122

________
62 - Herzog & de Meuron, 1111 
Lincoln Road, Miami, 2008-10 
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124 KOLHAAS, Rem – “Três Textos Sobre a Cidade”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2010. p. 26
125 Idem. p. 45
126 PALLASMAA, Juhani – “Essências”. São Paulo: Gustavo Gili, 2018. p. 25

que afirma que a rua é apenas «um dispositivo organizativo, um mero 

segmento do plano metropolitano contínuo onde os vestígios do passado 

se confrontam com os equipamentos do novo num desconfortável im-

passe.»124 As ruas e os seus trajectos, são essenciais em todo o projecto, 

não só no assumir de percursos, como na ajuda à organização espacial 

do todo.

 Em relação a esta ideia de os percursos delinearem e organiza-

rem os espaços, é possível ter em conta o projecto, não construído, de 

Herzog & de Meuron, Complexo Cultural Luz (Fig. 53), em São Paulo no 

Brasil. Aqui, a acessibilidade e visibilidade são elementos essenciais em 

todo o projecto, e também o são neste Terminal de Interface Cultural. Este 

complexo é também um espaço cultural aberto, com diversas actividades, 

mas foca mais o seu programa para as artes performativas. O edifício 

encontra-se dividido em vários níveis, e com grande relação com a natu-

reza, onde os planos horizontais assumem todo o protagonismo, definindo 

todos os caminhos, e fazendo a ligação ao exterior de toda a infraestrutura 

presente.

 «A experiência de um lugar ou espaço é sempre uma troca 

curiosa: à medida que me assento num espaço, o espaço se assenta em 

mim.»126 Esta ideia de Pallasmaa enquadra-se na intenção de o projecto 

ser moldado, o quanto possível, pelos utilizadores, numa apropriação dos 

espaços consoante o desejado e necessário, sem grandes entraves por 

parte do edificado, com a criação de um lugar de intercâmbio, construin-

do assim «espaços que estimulem a comunicação e convívio entre as

«Há três elementos: as estradas, os edifícios e 

a natureza; todos eles coexistem com relações 

flexíveis, aparentemente sem motivo, numa es-

pectacular diversidade funcional.»125

________
63 - Herzog & de Meuron, Com-
plexo Cultural Luz, São Paulo, 
2009 
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128 IBELINGS, Hans in SOLÀ-MORALES, Ignasi de – “De Cosas Urbanas”. Barcelona: Editorial Gus-

tavo Gili, 2008. p. 13
129 FERNANDES, Fátima; CANNATÀ, Michele – “Formas Urbanas”. Porto: Asa Editores, 2002.p. 43

pessoas.»127 A urbanidade tem que ser vista como momento de inclu-

são social, que se reduz «precisamente a essa combinação de mistura e 

densidade que permite aos residentes da cidade participar e ser parte da 

sociedade urbana através da possibilidade de se encontrarem uns com os 

outros.»128

 Quanto ao centro cultural, é pretendido criar um espaço que di-

vulgue a história da cidade de Vila Nova de Gaia, bem como um lugar de 

incentivo às artes, criando novas dinâmicas artísticas, e divulgação de artis-

tas locais, impulsionando-os com novos sistemas de apresentação, numa 

intenção de convidar os seus utilizadores a participar numa troca de cultura 

entre eles, com a arte que terão para oferecer, com a mistura de espaço 

cívico e espaço cultural. Este centro também demonstrará uma maior rela-

ção da cidade com a Arte, que vai de encontro ao novo projecto da cidade 

– Bienal de Gaia – que tem vindo a desenvolver um maior interesse entre 

os locais e os visitantes, sendo um catalisador artístico e educacional, e um 

espaço aberto para a cidade, permeável e educativo, que visa consolidar 

o conceito de Arte existente na cidade, numa união entre arte e cidadãos, 

numa junção da prática da arte e da sua percepção.

 Quando se idealiza um projecto desta amplitude, é necessário 

compreender as cidades, e «dar-lhes um sentido, introduzir-lhes uma es-

trutura coerente do ponto de vista funcional, simbólico e estético e, acima 

de tudo, torna-las mais vivíveis.»129 Posto isto, este programa foi também 

designado para dar uma nova vida à cidade, que carece deste tipo de es-

paços, tanto a nível cultural como de mobilidade, surgindo, também, como 

necessidade de incentivar, ainda mais, a que Gaia surja como uma cidade 

culturalmente activa, e que seja dinamizadora em relação às artes, fazendo 

reflectir sobre o papel e a importância destes conceitos no desenvolvi-

mento de uma cidade e dos seus habitantes, e que seja apenas uma das
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alternativas culturais que se desenvolvam no futuro. E esta falta de oferta 

para uma, cada vez maior, procura, levou a tentar solucionar alguns dos 

problemas e necessidades identificadas na cidade, e tentará ser um marco 

no concelho, não só a nível artístico e cultural, mas também no aspecto 

social e interação entre cidadãos e visitantes, num espaço atractivo, que 

não existia anteriormente.
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130 SOLÀ-MORALES, Ignasi de – “De Cosas Urbanas”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2008. p. 

76: «La escala del proyecto no está en la dimensión de la obra, sino en las relaciones que es capaz 

de estallar. La escala, repitámoslo otra vez, es una medida relativa, una proporción entre las trans-

formaciones que proponemos para su incidencia en la estructura urbana general, en la comprensión 

mental de todo el espacio construido.» - Tradução livre do autor

IV PROPOSTA FINAL

Quanto ao projecto em si, e às soluções encontradas para o mesmo, foi 

desejado que o edifício fosse não só funcional, mas também activo, sur-

gindo como um impulsionador de cultura, e visando ser um valorizador 

da cidade, inserindo-se na estrutura urbana existente, dando uma conti-

nuidade espacial. A grande escala apresentada faz referência à ideia de 

amplitude de uma cidade metropolitana, e todo o programa, actividades e 

usos propostos, remetem a essa ideia, onde a intenção foi dar um carácter 

de infraestrutura, com capacidade para distribuir vários conceitos e ideias 

num só local.

 Houve a necessidade de relacionar a escala da implantação, com 

a escala interior do edifício do Centro Cultural, havendo um contacto di-

recto do exterior para a sua entrada, como uma continuação da ideia de 

comunicação dos espaços do percurso público para o interior do edifica-

do. Esta ligação faz com que seja difícil perceber onde acaba o espaço 

público e começa o edifício cultural, porque os dois se relacionam entre 

si, permitindo conjugar alturas diferentes, com uma grande permeabilidade 

transversal, numa arquitectura não impositiva, mas que introduz orientação 

com toda a sua directriz visual. Esta imagem geral acentua o carácter 

«A escala do projecto não está na dimensão da 

obra, mas sim nas relações que é capaz de es-

tourar. A escala, repetimos outra vez, é uma me-

dida relativa, uma proporção entre as transfor-

mações que propomos para a sua incidência na 

estrutura urbana geral, na compreensão mental 

de todo o espaço construído.»130

________
64 - Axonometria geral de todo 
o projecto
________
65 - Axonometria com os dife-
rentes movimentos existentes:

Praça - Metro

Pedonais

Veículos
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público e aberto de todo o edifício. O projecto é proposto em quatro pisos, 

dividindo os dois programas principais, Centro Cultural e Terminal, com 

uma leve transição entre eles, de forma a que o utilizador possa circular 

livremente.

 Este projecto vem dinamizar uma monotonia diária que é o tra-

jecto e espera pelos transportes públicos, numa rotina que se espera es-

timular com diferentes actividades culturais, de liberdade criativa, gerando 

uma ligação entre artistas e visitantes/passageiros. Procura-se que seja um 

animador do espaço social, num sistema natural de transição, interpretan-

do as necessidades locais, e sendo um espaço de suporte e gerador de 

variadas actividades.

 O terreno, a sua localização e a sua envolvente, estabeleceram 

quase todo o programa proposto, numa adaptação ao actual, complemen-

tando com necessidades e carências posteriormente identificadas, sendo 

um acréscimo ao existente. A forma do terreno, e o seu traçado, foram 

aproveitados para o desenho de toda a implantação deste projecto, e os 

níveis propostos vão acompanhando a sua pendente, adaptando-se pelo 

desnível das cotas existentes, de forma a interferir o menos possível com 

os fluxos presentes. As escalas dos dois momentos principais do projecto, 

espaço cultural e terminal, ajustam-se e complementam-se, numa clara 

ideia de unidade, apesar de, no seu interior, se afirmarem de maneira dis-

tinta, devido à sua utilização, programa e formas de ocupação, que serão 

diversas nas diferentes horas do dia.

 As ruas e vias apresentadas são as actuais, mas com uma ima-

gem diferente, sendo que, em parte, serão atravessadas em túnel, arti-

culando a sua forma com todo o projecto. Estes eixos de circulação são 

complementados com passeios amplos, que estão incorporados na ideia 

geral, em que todas as zonas são espaço público, comunicando todo o 

edifício com as ruas adjacentes. E a maneira como as pessoas circulam, 

ajuda na ocupação dos espaços propostos, e pode transformar a vivencia 

dos mesmos. Os veículos também participam no projecto, e são elementos 

________
66 - Axonometria explodida de 
todo o projecto, com os diferen-
tes pisos representados

Zonas expositivas

Espaços públicos

Oficinas artísticas

Áreas técnicas

Parque de estacionamento

Terminal de autocarros

PROPOSTA FINAL

132





PROPOSTA FINAL

133

essenciais na ideia de totalidade e de plano unitário entre cidade e infraes-

trutura, sendo tudo um espaço comum de acessos e fluxos.

 A imagem do todo é feita num plano horizontal, com as lajes do 

edifício a assumirem protagonismo no desenho geral de todos os alçados, 

com uma continuação inerente ao redor do projecto, que criam percur-

sos entre todo o edifício, dando coerência a toda a imagem visual, que 

agrega todas as fachadas. O desenho exterior é uma extensão do interior, 

relacionando as diferentes escalas dos espaços, mostrando as diferenças 

presentes em todas as áreas, numa clareza de ideias e racionalidade mo-

dular. A sua estrutura linear, com uma métrica constante, ajuda na ligação 

de espaços entre pisos, com um desenho regular de todos os pilares e 

paredes estruturais, com uma grande presença dos planos horizontais.

 O papel do espaço público é muito importante na junção dos dois 

temas apresentados, mobilidade e cultura, pois é ele que os une, integran-

do o existente com o proposto, complementando a estação de metro com 

a praça criada numa flexibilidade de movimentos entre ela e os diferentes 

níveis do projecto. Os percursos definem os espaços e agregam todo o 

projecto, a relação entre forma e função está associada em todo o edifício, 

com um desenvolvimento funcional e eficaz. Ele compõe-se sobre qua-

tro acessos nas extremidades, com sistemas de conexão distintos, como 

escadas e elevadores nos seus extremos, que dão a possibilidade de per-

correr todos os pisos que se propõe e que gerem todos os caminhos, 

interligando o projecto à paisagem. Estas ligações verticais têm, assim, um 

papel essencial em toda organização do espaço.

 A praça será um espaço dinamizador social, e um complemento 

à estação de metro existente, e servirá para permanecer e para circu-

lar, ao mesmo tempo. Terá variadas possibilidades de usos, funcionando 

como pátio cultural, num espaço dinâmico e não estático, podendo ser 

utilizado, ocasionalmente, para exposições, concertos, vendas artísticas ou 

outras actividades temporárias. Será assim um espaço chamativo e com 

uma relação característica, aberto à cidadania, sendo um novo espaço 

________
67 - Evolução do desenho do 
alçado principal
________
68 - Vista das duas praças que 
ligam a estação de metro ao 
projecto
________
69 - Planta de coberturas do 
projecto - Escala 1:500
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________
131 SIZA, Álvaro – “Imaginar a evidência”. Lisboa: Edições 70, 2018. p.71

cívico, com qualidade espacial, e de fácil apropriação por parte dos artistas. 

Terá um auditório ao ar livre, como um pequeno anfiteatro, que é parte 

importante de todo o contexto, onde a praça passa a integrar toda a com-

ponente performativa. Este anfiteatro serve, também, de transição entre a 

grande praça e o centro cultural, sendo o espaço intermediário entre os 

dois. Uma rampa leva o utilizador da cota mais alta da praça, ao nível da 

estação do metro, para a zona de entrada do edifício, que define o espaço 

de transição de cotas.

 O centro cultural apresenta uma relação directa com a cidade e 

os espaços públicos envolventes, devido à “transparência” nos seus per-

cursos e grande liberdade de movimentos em todo o edifício, como um 

prolongamento das ruas e do espaço urbano, ao mesmo tempo que reme-

te o seu utilizador para uma multiplicidade de opções, quer culturais, quer 

de mobilidade em si.

 A ideia nunca foi “esconder” o edifício do centro de artes, até 

porque, como diz Álvaro Siza, «um centro cultural é um edifício tão forte na 

vida da cidade que não pode ser um anexo»131. E pegando nesta ideia, é 

possível verificar que, apesar de não ser secundário, as zonas de circulação 

de automóveis ou camionetas, é que passaram para os pisos inferiores, 

querendo separar espaço publico pedonal e de estar, dos espaços de 

maior trânsito.

 No seu interior, o átrio de entrada afirma todo o espaço, sendo 

um organizador de todo o edifício, como uma rótula que serve todos os 

seus momentos, numa associação de todos os percursos. As suas grandes 

dimensões relacionam-se com toda a estrutura, com correspondência aos 

acessos dos espaços públicos do centro, como o auditório, biblioteca e ca-

fetaria, distribuindo assim todo o programa. Estes espaços centrais, e que 

servem de circulação, têm também diversas possibilidades de uso, desde 

exposições temporárias, a pequenos eventos pontuais, que os ocuparão 

________
70 - Vista da pequena praça 
cultural
________
71 - Malha da estrutura de pila-
res de todo o edifício
________
72 - Planta do segundo piso do 
centro cultural - Escala 1:500 - 
Cota 135.80 
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1 - salas de exposição 
permanente
2 - área técnica
3 - sala de audiovisuais



17

16

15

14

13 12

1211

10

9

8

777765

4



PROPOSTA FINAL

137

de forma momentânea, como espaços polivalentes, e que têm relação 

directa com as quatro salas de workshop, que se encontram nesse grande 

átrio de articulação, que poderá ser transformado num complemento a 

toda a área expositiva, dando assim oportunidade aos visitantes de intera-

gir com os artistas, enquanto estes executam as suas obras.

 Na entrada encontra-se a recepção para o centro cultural, bem 

como o início de toda a zona expositiva, com um pé direito duplo, que 

deixa antever a diferença de escalas para o resto do edifício. A loja encon-

tra-se no lado oposto à recepção, num ponto de saída da zona expositiva, 

como uma transição entre esta e o resto do edifício. As funções públicas 

serão acessíveis sem restrições, enquanto que os espaços administrativos 

estão num espaço mais reservado. Aqui existe também ligação para o local 

de armazenamento das zonas expositivas, bem como para a área técnica, 

sendo que estes espaços distintos se encontram em pisos diferentes.

 Todo o centro cultural está dividido em duas áreas diferentes, com 

separação referencial entre silêncio e ruído. De um lado, o espaço expo-

sitivo, com a biblioteca e centro de documentação, que requerem menos 

barulho nas actividades aí propostas. Do outro lado estarão os espaços de 

maior convívio entre os utilizadores, como o auditório e a cafetaria, que 

surgem como momentos de maior interacção, que resulta numa mistura 

de sons.

 A biblioteca e o centro de documentação são dois espaços am-

plos, que servirão de apoio às salas de workshops, e que poderão ser 

utilizados por quem assim o pretender. Estarão mais direccionados para 

o meio artístico, e tentarão ser um complemento a toda a ideia cultural 

desenvolvida. Um pequeno pátio separa estes dois espaços do auditório, 

que terá capacidade para 152 lugares sentados, e terá como objectivo 

promover conferências, debates, apresentações e todo o tipo de inter-

venções artísticas que aí se pretendam mostrar. Mais à frente encontra-se 

a cafetaria/restaurante, que tem acesso ao pátio do anfiteatro, e que fará 

ligação entre os dois, na perspectiva de ser um ponto de contacto entre

________
73 - Vista do foyer de entrada do 
Centro Cultural
________
74 - Vista do bar/restaurante do 
Centro Cultural
________
75 - Planta do primeiro piso do 
centro cultural - Escala 1:500 - 
Cota  132.20

4 – salas de exposições 
temporárias
5 – livraria / loja
6 – recepção
7 – oficina de workshop
8 – biblioteca
9 – centro de documen-
tação
10 – auditório
11 – sala de reuniões
12 – gabinete
13 – sala de professores
14 – armazenamento
15 – camarins
16 – cafetaria / 
restaurante
17 – parque de estacio-
namento
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________
132 SIZA, Álvaro – “Imaginar a evidência”. Lisboa: Edições 70, 2018. p.73
133 SIZA, Álvaro – “01 textos”. Porto: Civilização Editora, 2009. p.320

interior e exterior, como um desenho simultâneo.

 O espaço expositivo está dividido em dois pisos, que serão sec-

cionados com diferentes conteúdos, como showrooms, exposições tem-

porárias e exposição permanente, onde todos eles estão pensados com 

uma maior flexibilidade, fazendo com que a sua organização espacial seja 

adaptável ao programa que será exigido. Siza explica, acerca do seu Cen-

tro Galego de Arte Contemporânea, em Santiago de Compostela, que «a 

flexibilidade do museu está amplamente demonstrada, considerando que 

as salas conseguiram suportar as mais diversas formas de utilização»132, 

e é este conceito que também se encontra neste Centro Cultural, com 

salas expositivas de enorme versatilidade, conciliando pequenos espaços, 

para obras mais intimistas, e grandes espaços para instalações de maior 

proporção, sendo ajustáveis em termos de dimensões e escalas.

 Em todo este espaço, existe um controlo da luz, de modo a haver 

uma melhor interacção com as obras de arte, mas com momentos em 

que os vãos se abrem, para haver uma ligação directa com o exterior e 

com a paisagem, intenção mantida ao longo de todo o projecto, indicando, 

também, caminhos a percorrer. Todas as suas zonas são seccionadas pela 

estrutura do edifício, aproveitando as ligações feitas aos pisos inferiores, 

quer no primeiro piso expositivo, com referência ao terminal, quer no se-

gundo, onde os espaços são simétricos com os demais inferiores.

 Quanto ao edifício do Terminal Intermodal, é proposto na cota 

inferior do terreno, evidenciando uma estrutura geral de todo o projecto. 

Devido ao seu enorme vão, pela necessidade de um espaço de grandes 

«Assim é a Arquitectura dos Museus, idealmente 

sem paredes, nem portas, nem janelas, nem to-

das as defesas por demais evidentes, pensadas 

e repetidas (…)»133
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________
76 - Diferentes formas de 
apropriação do primeiro piso 
do Centro Cultural, destinado a 
exposições temporárias
________
77 - Vista do segundo piso do 
Centro Cultural, destinado a ex-
posições permanentes e Bienal 
de Gaia
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________
134 Entrevista a Manuel Teixeira, em Agosto de 2017

dimensões para a passagem e zonas de paragem das camionetas, os pi-

lares e vigas tomam maiores proporções das demais do resto do projecto, 

com uma linha contínua dos dois elementos. Aqui, a estrutura assume 

protagonismo, delimitando percursos e trajectos, bem como na perspec-

tiva visual, num assumir dessa mesma intenção, dando a expressividade 

compositiva desejada.

 O Terminal encontra-se coberto em toda a sua área, com o pé-

-direito necessário para os objectivos do mesmo, que dará conforto aos 

utilizadores, tanto nos momentos de espera, como de circulação. Os es-

paços públicos relacionados ao programa, que este contexto exige, estão 

representados no piso inferior, numa maior ligação aos utilizadores, sem 

barreiras, e com acesso directo entre a zona das camionetas e todos os 

seus complementos, como sala de espera, recepção, espaço andante, ca-

cifos, loja, etc. O piso superior é reservado ao pessoal do Terminal, num 

espaço de restrito acesso, com gabinetes e salas de convívio para os tra-

balhadores, bem como zonas técnicas, que são acessíveis, de forma mais 

limitada, através de uma galeria com vista directa para toda a parte inferior 

do espaço conjunto.

 O arquitecto Manuel Teixeira diz que um terminal de interface se 

deve focar em três partes distintas: veículos, infraestrutura e informação, 

pois todos estes pontos fazem parte da experiência da viagem. Estas três 

partes estão vincadas neste projecto, com clara visão e ligação entre eles, 

onde todos os espaços têm um acesso bem definido. Afirma ainda que 

“a infraestrutura poderá ter uma grande influência no tempo de espera”, e 

que é preciso “rentabilizar e minimizar a percepção desse mesmo tempo 

de espera”, e para estas infraestruturas de mobilidade “existem três neces-

sidades: os espaços dos veículos para circular e parar, os espaços para 

passageiros e visitantes, e os espaços para logística.”134

 Este terminal terá como principal objectivo evitar a dispersão de 

diferentes pontos de paragem, aumentando, também, a oferta, ao criar 

________
78 - Vista do Terminal de Inter-
face
________
79 - Planta do segundo piso do 
Terminal de Interface - Escala 
1:500 - Cota 128.60
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17 – parque de estacio-
namento
18 – sala de reuniões
19 – gabinete
20 – secretariado
21 – sala dos operacio-
nais de limpeza
22 – armazenamento
23 – zona de descanso 
e apoio para refeições
24 – sala polivalente
25 – área técnica
26 – sala de gestão e 
manutenção
27 – fiscalização
28 – operacionais de 
segurança
29 – praça de táxis



3837
36

35

34

33

3231

30

17



PROPOSTA FINAL

143

novas rotas e expandindo as viagens para as zonas mais periféricas da ci-

dade, bem como para outros destinos fora do concelho. É assim a solução 

encontrada para um problema de circulação e paragem de transportes 

públicos.

 O parque de estacionamento surge como uma necessidade nes-

te tipo de infraestrutura, mas principalmente nesta zona em concreto, que 

está limitada em termos de espaços de paragem de automóveis, apare-

cendo em zonas não caracterizadas, e que influenciam negativamente a 

restante circulação das áreas circundantes. O estacionamento de auto-

móveis, neste momento, é feito em zonas adjacentes, e interfere com o 

trânsito e com os acessos habitacionais em redor. A utilização do metro 

ajuda, e muito, para este factor, pois, segundo dados do Metro do Porto, 

20% dos seus usuários usam transporte individual para lá chegarem. Este 

parque vem então colmatar uma necessidade nesta zona especifica. 

 Toda a estrutura do parque de estacionamento é transposta em 

todos os pisos, com pilares seccionados numa malha de 9 em 9 metros, 

que controla ritmos e dimensões no seu todo, tanto nas zonas de aces-

sos, como de paragem dos automóveis. Tem contacto directo, ou por via 

dos vários acessos verticais existentes, com todos os espaços do projecto 

(praças, estação de metro, centro cultural, rua e terminal) em todos os seus 

pisos, tendo uma relação funcional com todo o espaço público.

 A junção de materiais foi pensada como um contraposto entre 

pesado e leve, opaco e transparente, betão e vidro, com uma simbiose 

resultante na melhor adequação deles aos espaços em que se inserem.

 O betão é o material predominante em todo o projecto, e assu-

me-se na concepção de toda a estrutura, bem como nas paredes, e em 

maior parte dos pavimentos, exteriores e interiores, pela solidez da sua 

forma e aparência. Foi pensado para todos os espaços, para a infraestru-

tura se assumir como um todo, não havendo grande diferenciação entre 

hierarquia de programa.

________
80 - Vista geral do Terminal de 
Interface
________
81 - Planta do primeiro piso do 
Terminal de Interface - Escala 
1:500 - Cota 125.00
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17 – parque de estacio-
namento
30 – loja andante / 
ponto turístico
31 – depósito temporá-
rio de bagagens / cacifos
32 – recepção
33 – sala de espera
34 – cafetaria
35 – quiosque / loja de 
conveniência
36 – ecocentro
37 – primeiros socorros
38 – perdidos e achados
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 Os espaços envidraçados dão ênfase à transparência desejada 

para determinadas partes do edifício, que na zona do centro cultural fazem 

a ligação entre exterior e interior, antevendo na entrada do edifício, e nos 

percursos até ela, o que lá poderá ser visto. Quanto ao terminal, e princi-

palmente no piso mais público do mesmo, o vidro faz uma ligação directa, 

visual e funcional, com os espaços verdes propostos.

 Com estes dois materiais primordiais, existe um confronto entre a 

delicadeza formal do vidro, com a robustez de toda a estrutura de betão, 

onde os dois coincidem de forma natural.

________
82 - Vista da entrada para o 
Centro Cultural
________
83 - Perfis do projecto - Escala 
1:500
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PROGRAMA

PISO 0 - TERMINAL

público:

 - pontos de embarque

 - loja andante / ponto turístico (75 m2)

 - recepção c/ bilheteiras (42 m2)

 - deposito temporário de bagagens / cacifos (50 m2)

 - sala de espera (100 m2)

 - sanitários (79m2)

 - cafetaria (102 m2)

 - quiosque / loja de conveniência (100 m2)

 - ecocentro (papel - plástico - vidro - orgânicos - reee) (23 m2)

 - perdidos e achados (17 m2)

 - primeiros socorros (19 m2)

PISO 1 - TERMINAL

serviços:

 - sala de reuniões (73 m2)

 - gabinete (49 m2)

 - secretariado (49 m2)

 - sala dos operacionais de limpeza (33 m2)

 - armazenamento (33 m2)

 - sanitários (79m2)

 - sala polivalente (50 m2)

 - zona de descanso e apoio para refeições (49 m2)

 - área técnica (100 m2)

 - sala de gestão e manutenção (23 m2)

 - sala dos operacionais de segurança (17 m2)

 - fiscalização (19 m2)
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PISO 2/3 - CENTRO CULTURAL

área social:

 - recepção (22 m2)

 - átrio de entrada (174 m2)

 - livraria / loja (123 m2)

 - cafetaria / restaurante (229 m2)

 - sanitários (100 m2)

área educacional:

 - biblioteca (257 m2)

 - centro de documentação (126 m2)

 - oficinas de workshop (4 de 74 m2)

área de performance:

 - auditório (152 lugares + palco nivelado) (258 m2)

 - régie do auditório (39 m2)

 - camarins (76 m2)

área administrativa:

 - gabinetes (2 de 32 m2 cada)

 - sala de professores (49 m2)

 - sala de reuniões (49 m2)

área expositiva:

 - salas de exposições (-- m2)

  - salas de exposições permanentes

  - salas de exposições temporárias

 - sala de audiovisuais (82 m2)

 - salas de apoio (310 m2)

 - armazenamento

 - montagem e desmontagem de exposições

 - cais de carga e descarga

área técnica (361 m2)
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________
135 ZUMTHOR, Peter – “Atmosferas”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006. p. 69

«Mas o mais belo é quando as coisas se en-

contram, quando se harmonizam. Formam um 

todo. O lugar, a utilização e a forma. A forma 

remete para o lugar, o lugar é este e a utilização 

é esta.»135
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CONCLUSÃO

Este Terminal de Interface Cultural resulta num encontro entre transportes, 

cultura, cidade e público em geral, e os seus conceitos teóricos desen-

volvidos ajudam na evolução do projecto, numa ligação de temas e ideias 

entre o que foi estudado e o que é proposto, de forma a incorporar a ci-

dade e uma infraestrutura, com um programa específico, num eixo urbano 

de grande escala.

 Ele organiza e dinamiza uma área central da cidade de Gaia, dan-

do maior importância à zona onde está inserido, num sistema flexível de 

espaços, sempre com a ideia de “cultura em trânsito”, concentrando num 

lugar vários usos e actividades. Apresenta programas diferentes entre si, 

mas complementares, num espaço colectivo de grande coerência formal 

nas suas quatro estruturas principais: praça, centro cultural, terminal de 

camionetas e estacionamento.

 A exigência mais importante de todo o projecto era facilitar aces-

sos, a todos os utilizadores, aos dois temas associados neste trabalho, 

mobilidade e cultura, transformando a forma como os dois se relacionam, 

ao aproximar o contacto entre eles. A acessibilidade, a escala e a abertura 

de uma infraestrutura, a todo o público, são elementos essenciais na con-

cepção deste projecto.

 Esta proposta poderá, assim, abrir melhores perspectivas para 

Gaia, não só a nível cultural e de mobilidade, mas também ao nível cívico, 

tendo em pensamento a continuidade do panorama de evolução da cida-

de, como um foco atractivo para a mesma.
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ENTREVISTA AO ARQ. ROGÉRIO CAVACA, JULHO 2017

De que forma é que o Metro do Porto veio modificar a vida da cidade de 

Gaia?

Os metros alteram sempre o modo de vida das cidades, para bem e para 

mal. As intervenções do Metro são sempre complicadas, então nesta ci-

dade granítica como é o Porto, ainda mais, mas com as novas máquinas 

não foi difícil.

O que achou desta ideia do Arq. Souto Moura, em juntar vários arquitectos 

num só tema?

Achei muito bem, por todas as razões e mais uma. Primeiro porque era 

impossível para o Eduardo Souto Moura fazer todo o projecto sozinho, no 

tempo que havia, e ele escolheu os arquitectos que entendeu, mas não era 

possível haver muitos. Desde o princípio que se falou no Metro do Porto, 

eu tive relações com a cidade de Gaia, em fazer esta linha. Muito antes 

do Eduardo ter contrato, já nós os dois discutíamos como é que havíamos 

de fazer o projecto, e Gaia foi sempre uma hipótese para ser feita por nós.

Houve algum motivo especial? Alguma ligação com a cidade?

Não, nada em concreto. Eu preferia fazer um troço bem definido, por isso 

esta escolha. Eu se calhar ainda vou estar envolvido, não directamente, na 

nova linha até Vila D’Este. O Metro achou por bem, e eu não quis interferir, 

e nem, eventualmente, invocar razões contratuais, abrir concurso do que 

entregar o projecto directamente. Só entregaram directamente a alteração 

de São Bento ao Arq. Álvaro Siza, porque vai ter uma nova ligação da Casa 

da Música até lá, pois não houve alteração de percursos, nem alteração 

de projecto. No meu caso houve alteração de projecto, e eles invocaram 

isso, e eu não entrei em desacordo. Eu faço parte de uma equipa que vai 

concorrer, e se ganharmos vamos continuar com o percurso já anterior-

mente definido.

Esta nova linha vai ser enterrada, ou vai continuar à superfície?

Tem partes enterradas, e partes à superfície. A que eu fiz, ia por cima da
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autoestrada, dava umas voltas e tinha umas estações, depois entrava por 

baixo da autoestrada, e ia até ao Hospital Santos Silva, e seguia para Vila 

D’Este. Agora não, pois foi feito um percurso mais barato, pois há um orça-

mento máximo para esta intervenção, os tais fundos comunitários. A linha 

não atravessa a autoestrada, vira logo e vai ao Hospital Santos Silva. Nós 

íamos buscar passageiros à parte Sul, mas não foi possível pela questão 

do custo-benefício. Eles acharam que a grande freguesia de utentes, da-

quela zona, vinha de Vila D’Este.

Foi fácil conciliar as suas ideias com as condicionantes impostas pelo Arq. 

Souto Moura?

É natural que ele tenha dado algumas ideias para seguir, mas não houve 

aqui interferências do Arq. Souto Moura, tanto nesta estação de D. João 

II, como em Santo Ovídio. Claro que acompanhou o processo, mas não 

houve discussões com ele sobre o ponto de vista formal das estações. 

Nem teria que haver, não é?

Porque as estações D. João II e Santo Ovídio têm uma linguagem tão 

distinta das restantes da cidade?

Não tinham que ser iguais. São estações diferentes também entre si, por-

que não têm as mesmas funções. A de Santo Ovídio não teria interface, e 

era o fim da linha de Gaia. Uma das intenções do Metro, quando me entre-

gou o projecto da estação de Santo Ovídio, foi que fosse quase a entrada 

da cidade, e, portanto, essa foi uma das motivações para fazer aquele tipo 

de cobertos, mais desenhados.

Qual o conceito para a estação D. João II?

A cobertura da estação foi pensada não só para proteger os metros e as 

pessoas da chuva, como também foi alargado para a rua ao lado, que 

serve para as camionetas. O ondulado baixa nas estações e levantas nas 

zonas dos transportes. Tem sempre o mesmo perfil, e depois, esse perfil 

ondulado, também vai ondular consoante o terreno. Portanto, são duas 

ondulações simultâneas. Aquilo é uma estrutura metálica, e foi muito com-

plicado de cálculos, precisamente pela forma da estação. Foi a solução
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que vimos mais interessante.

Porquê do local escolhido para a estação D. João II? Já estavam progra-

mados?

Aquela estação sempre existiu na ideia do Metro do Porto, nunca houve a 

ideia de ligar directamente Santo Ovídio a João de Deus (El Corte Inglés), 

até porque as estações têm que ter uma distância pré-definida entre elas, 

de mais ou menos 500 metros.

Quais os problemas de circulação encontrados naquela zona?

Nesta zona não. A relação com a zona central da Avenida da República não 

criou grandes problemas de impacto. Na minha intervenção na cidade não 

há nenhuma estação enterrada, foi só à superfície, tirando a estação de 

Santo Ovídio, onde de facto já existia aquela passagem por baixo, mas du-

plicou. Passaram os carros a passar numa cota mais baixa que a estação. 

A estação de metro ficou na via rodoviária que já existia.

Resumidamente, qual era a ideia do projecto de interface que tinha pensa-

do para aquele terreno?

Era um projecto com uma ligação à estação D. João II, que tinha um par-

que de estacionamento enterrado, e uma estação de camionetas atrás de 

um edifício de escritórios e habitação, que foi uma necessidade encontrada 

na altura. No piso ao nível de rua, iria ter zonas de comércio que fariam 

ligação entre o metro, as camionetas e o parque de estacionamento. Era 

um interface necessário, que infelizmente não foi para a frente.

Acha então que faz falta um projecto de interface para aquela zona…

Um projecto de interface, naquele lugar, faz todo o sentido, devido à afluên-

cia dos autocarros e restantes transportes públicos, num sentido de aliviar 

o trânsito da Avenida da República. O nosso projecto do resto do interface, 

foi abandonado. Não há parque de estacionamento, que é o grande pro-

blema. Está aquele terreno todo abandonado, em frente à estação, que 

não serve para nada, e não cumpre, realmente, a ideia de interface que 

havia para aquele local. Ia ser bom para as pessoas deixarem ali os carros,
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para quem viesse de autocarro, etc. Os autocarros faziam ali o retorno para 

outros locais, como Castelo de Paiva, Avintes, entre outros, servindo assim 

as pessoas que moram para esse lado, e libertava muito o resto do tráfego 

na Avenida da República. Aquilo não foi adiante, porque houveram vários 

problemas com o Metro do Porto, na altura, por financiamento, portanto 

acabaram por não fazer isso. A ideia era ter um parque de estacionamento 

a custos muito pequenos, que favorecesse mais a utilização do metro do 

que há neste momento. Neste momento, muita gente não quer deixar o 

carro abandonado lá, de qualquer maneira, e leva o carro para o centro da 

cidade, ou Gaia ou Porto. Não cumpre realmente a sua função.

O meu projecto tem um programa de interface, não só em termos de 

mobilidade, mas também cultural, com um centro de artes. Acha que faz 

algum sentido misturar estas duas ideias, mobilidade e cultura?

Então não? Qual é o inconveniente? Acho que é importante que quem 

projecta estes interfaces, e estas estações, faça uma intervenção que seja 

interessante do ponto de vista arquitectónico. Se depois é ou não, é ou-

tro problema. Por exemplo, esta estação gerou alguma controvérsia, mas 

tudo pacífico. O custo para esta estação não foi muito elevado, foi mais ou 

menos o custo das outras estações. É mais complicada, mas conseguiu-se 

pôr dentro dos parâmetros que existiam de financiamento dos cobertos 

das estações. E os de Santo Ovídio também, que são relativamente sim-

ples, são apenas umas palas, que geram a possibilidade de as pessoas se 

concentrarem lá dentro, abrigadas da chuva. Acho que estas intervenções 

todas, para quem as projecta, devem ter essa componente de formas, para 

que as pessoas possam gostar e beneficiar.


