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Resumo
Esta dissertação pretende compreender o projeto urbano como um instrumento 

de permeio entre as várias áreas, que atuam sobre o território, a nível social, eco-

nómico, espacial e ecológico criando uma estrutura coerente que promova e enri-

queça o meio para o qual se “designa”, concretizando através do ato de desenho. 

Pressupõe a revitalização urbana do espaço público, tirando partido da valência 

que é a existência de uma frente de água, como um elemento estratégico que 

contribuirá para o desenvolvimento sustentável, em termos sociais, ecológicos e 

económicos dos espaços na sua envolvente a médio e longo-prazo.

 

Como em muitas outras cidades portuárias desde meados do século passado, o 

antigo porto do Porto é agora, sobretudo, uma frente de água. O porto é histori-

camente vital para a cidade, dele levou o nome, justifica a sua localização, posi-

cionou-a, deu-lhe a relevância na região e no mundo, alimentando o seu desen-

volvimento económico, social, cultural, arquitetónico e urbano de modo contínuo 

desde a fixação dos primeiros povoados, até aos nossos dias. Hoje, esvaziado 

dessa importante função de “estrada de água”, o rio Douro é, fundamentalmen-

te, um suporte cenográfico que alimenta um impulso de urbanização, que nem 

sempre é o mais equilibrado e onde a relação com o rio é radicalmente diferente 

dessa condição portuária anterior. 

Logo, o trabalho que será desenvolvido, sobre a área de intervenção da frente 

ribeirinha do Ouro e do bairro do Aleixo, poderá configurar-se como um labora-

tório experimental, que porá em prática, princípios de intervenção associados ao 

Projeto Urbano, de acordo com a definição proposta1 por Nuno Portas, em con-

formidade com as várias camadas mutáveis que a cidade possui, de forma a ex-

pressar e a evidenciar as necessidades e a dinâmica do mundo contemporâneo, 

melhorando a qualidade de vida dos habitantes desta área e dos portuenses.

1 Sobre isto ver o texto: PORTAS, Nuno (1998;2005) Da estratégia ao Projeto. In Milheiro, A. V.; Afonso, J. 
(2005). Nuno Portas, Prémio Sir Patrick Abercombrie UIA 2005. Lisboa: Ordem dos Arquitetos.
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Abstract

This dissertation intends to understand the urban project as an instrument be-

tween the various areas that act on the territory, socially, economically, spatially 

and ecologically, creating a coherent structure that promotes and enriches the 

environment for which it is designated, making -through the act of drawing. It pre-

supposes the urban revitalization of public space, taking advantage of the value of 

the water front, as a strategic tool that will contribute to the sustainable develop-

ment of spaces in social, ecological and economic terms in medium or long-term.

As in many other port cities since the middle of the last century, the port of Porto is 

now, above all, a water front. The port is historically vital to the city, it has taken its 

name, justified its location, positioned it, given it relevance in the region and in the 

world and fed its economic, social, cultural, architectural and urban development 

in a continuous way from its first settlements to the present day. Today emptied 

of that “waterway” function, the Douro River is fundamentally a scenographic su-

pport that feeds an urbanization impulse, which is not always the most balanced 

and where the relationship with the river is radically different off that previous port 

condition.

Soon, the work will be developed, on the area of intervention of the riverfront of 
the Ouro and the neighborhood of Aleixo, you can configure itself as an experi-
mental laboratory, which will put into practice, intervention principles associated 
with the urban project, according to the definition proposed by Nuno Portas, in ac-
cordance with the various changeable layers that the city has, in order to express 
and to highlight the needs and dynamics of the contemporary world, improving 
the quality of life of the inhabitants.
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Tendo a água sempre feito parte da cidade Porto, e tendo sido um dos elementos 

fundamentais para a sua origem e consequente desenvolvimento até aos dias de 

hoje, a mesma afigura-se assim como um componente urbano a que, outrora, a 

cidade virou as costas: o elemento natural que lhe foi oferecido. 

Hoje levantam-se várias questões sobre a função das frentes de água e as suas 

relações com a cidade, sendo incluída nesta cidade, através da extensão e conti-

nuidade dos tecidos até à água, valorizando e revitalizando as margens da cidade 

em locais que outrora foram deixados ao abandono. 

Assim sendo o objeto de estudo situa-se na cidade do Porto, mais concretamente 

na Freguesia de Lordelo do Ouro, correspondendo à frente ribeirinha do Ouro 

desde o Observatório das Aves, localizado mais a oeste. É delimitado, a sul pelo 

rio Douro,  a este pela rua da Mocidade da Arrábida, englobando assim o Bairro 

do Aleixo, a norte pela rua do Progresso, e a oeste pela Rua do Aleixo. 

Atualmente esta zona é uma das áreas da cidade do Porto mais estigmatizada e, 

durante muito tempo, problemática, devido à falta de investimento e à ausência 

de interesse ou de uma estratégia da Câmara Municipal do Porto em relação ao 

que poderia ser o futuro do atual bairro do Aleixo. 

O bairro, marcando significativa o local e a paisagem envolvente, eleva-se em 

três torres, que se situam por trás das ruínas das antigas fábricas que outrora 

existiram, na frente ribeirinha do Ouro, as quais, não tendo qualquer uso, encon-

tram-se em elevado estado de degradação, criando assim um contraste com a 

esmagadora maioria da frente ribeirinha da cidade do Porto, que tem vindo a ser 

requalificada nos últimos tempos, rejuvenescendo a imagem da ‘fachada’ mais 

visível do Porto.

1.1.  Objeto

Introdução



14

Respondendo à necessidade de pessoas de um escalão social mais baixo e 

rendimentos reduzidos, as mesmas foram deixadas ao abandono nestes “con-

tentores verticais”, onde os problemas estruturais, como a falta de transportes 

públicos, a falta de equipamentos sociais ao serviço da comunidade local, e onde 

o desinvestimento e a falta de gestão efetiva do empreendimento por parte da 

Câmara Municipal do Porto refletiram-se no estado atual das torres e da sua 

envolvente próxima, que padecem, de uma revitalização urbana dos espaços 

envolventes, de forma a mudar as vivências da área e a forma como as pessoas 

usufruem do espaço público.

“Á primeira vista, o que se propunha era uma forma de habitar em edifícios coletivos de maior 

porte, isolados uns dos outros, por forma a deixar entre eles espaços abertos suficientes para 

conterem as vias de acessos e os equipamentos, incluindo generosas dotações de áreas ver-

des e de sol, muito sol. (...) Cada edifício é agora um contentor que deverá interiorizar funções 

de relações e de equipamento que antes davam sentido às ruas; cada via é agora uma pista 

da qual há que afastar construções, atravessamentos, passeios; os “passeios” são agora ca-

minhos de peões que serpenteiam os espaços livres e ligam edifícios entre si, com os equi-

pamentos também separados e todos com os estacionamentos servidos pela rede viária.” 2

  

2 PORTAS, Nuno “Os Tempos das Formas vol.1: cidade feita e refeita”, Setembro 2005, pag.108 e 109

Partindo desde a frente ribeirinha do Ouro, seguindo pela calçada do Ouro e pas-

sando o escritório de arquitetura do Arq. Álvaro Siza, podemos reparar que o tipo 

de vivência e o tratamento do espaço urbano é totalmente diferente do existente 

na rua Carvalho Barbosa. Esta rua, que faz o acesso ao bairro do Aleixo, passa 

quase como despercebida, não fosse a mesma a entrada para um dos principais 

centros de consumo e tráfico de droga da cidade do Porto.

O bairro do Aleixo teve origem nos programas de habitação social que foram 

sendo construídos, em meados do século XX, de forma a suprir a falta de salubri-

dade das habitações sobreocupadas que existiam na ribeira do Porto.
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Objectivos

Os objetivos a alcançar, no que se refere ao objeto de estudo, com vista a tentar 

sanar alguns dos problemas existentes, passarão pela transformação do tipo de 

vivência e usos da área do Aleixo, reconhecendo a necessidade de reorganizar 

a malha urbana envolvente, promovendo a sua sustentabilidade e integração so-

cial, através da criação de vários espaços recreativos e de lazer, que poderão ser 

usados para eventos pontuais, fazendo uso da forte ligação com a frente de água 

existente, o rio Douro. 

Com vista a assegurar a sustentabilidade ecológica do local, pretende-se garan-

tir a valorização da vegetação existente, e a criação de espaços confortáveis e 

atrativos com qualidade estética e ambiental, fazendo uso da reutilização de re-

cursos naturais, e fazendo desta mesma área, uma zona onde os edifícios e todo 

o mobiliário urbano seja pensado de forma a atingir padrões de sustentabilidade 

aceitáveis. 

Pretende-se ainda, a valorização das atuais vias adjacentes da área de inter-

venção tal como a Rua do Ouro, redefinindo parte da calçada ribeirinha, criando 

um passeio ribeirinho mais alargado com o redimensionamento dos passeios e 

tratamento do desenho urbano da calçada e a criação de futuros eixos de ligação 

da área envolvente, assim como a consolidação do alçado da frente ribeirinha do 

Porto nesta área. 

O trabalho que se apresenta procurará evidenciar as necessidades de se encon-

trarem várias soluções para o existente, valorizando o lugar, focando-se na des-

continuidade entre bairros, criando costuras entre diversos mundos sociais, reco-

nhecendo e exprimindo necessidades do mundo contemporâneo e melhorando 

a qualidade de vida, não só da área a intervir, mas também da sua envolvente 

próxima. Em suma, aproveitando o potencial que uma frente de água pode ter 

num contexto urbano, espera-se que “entre espaço e funções, surja uma cidade 

mais sustentável e, talvez a invenção de um novo tecido urbano”.3 

3 PORTAS, Nuno “Cidades e frentes de água”, Centro de estudos da universidade do Porto, 1998.
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1.2.  Metodologia

No desenvolvimento da presente dissertação optou-se pela divisão do trabalho 

em diversas etapas, de forma a facilitar o seu desenvolvimento.

Numa primeira etapa, foi desenvolvida a caracterização física do local, tentando 

efetuar uma leitura impressiva na sua totalidade, percorrendo o mesmo, efetuan-

do registos fotográficos, esquissos e, sempre que possível, entrando em contacto 

com alguns dos habitantes e utilizadores da zona. Efetuou-se ainda, o levanta-

mento da rede de mobilidade existente que serve esta área, da estrutura edifica-

da e dos espaços públicos presentes, dos usos e equipamentos.

 

Na segunda etapa fez-se a recolha de informação documental, em diferentes ní-

veis, começando pelas cartografias que evidenciam a evolução histórica da área 

de estudo, desde meados do século XX até ao presente, passando ainda pelo 

levantamento e análise dos planos urbanísticos que tenham sido propostos para 

a área.

 

A terceira etapa correspondeu, primeiro, a uma análise e depois, a uma tentativa 

de cruzamento com vários exemplos escolhidos, como processos de revitaliza-

ção urbana, em locais onde a frente de água é a grande catalisadora da inter-

venção, tentando que a mesma sirva de ferramenta de apoio para um melhor 

entendimento das questões urbanísticas, fazendo uso da bibliografia existente 

que servirá de instrumento para as próximas etapas.

 

A quarta etapa passa pelo desenvolvimento e apresentação de uma estratégia 

geral, que procura promover o elo de qualificação social necessário, para que a 

frente ribeirinha do Ouro contamine o bairro do Aleixo e a sua vivência, tentando 

resolver as questões urbanísticas relacionadas com a interação entre grupos so-

ciais, com os fluxos e com a ocupação dos espaços públicos existentes.
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Por fim, a última etapa será dedicada ao projeto, considerando uma escala mais 

aproximada, onde a frente ribeirinha do Ouro juntamente com o espaço público 

adjacente, os equipamentos, e a habitação serão elementos de uma proposta de 

revitalização urbana que qualifique toda a zona e que dê resposta às patologias 

encontradas.

As etapas explicitadas sistematizam-se da seguinte forma:
- Caracterização física da área de intervenção; 

· Topografia
- Evolução histórica da área de intervenção; 
- Caracterização da rede viária, cicloviária, ferroviária(ligeira/pesada) ; 

· Caracterização dos transportes públicos existentes (Elétrico e autocarros); 
· Caracterização do transportes individuais (intensidade) e estacionamento; 
· Caracterização da rede viária; 
· Caracterização dos percursos pedonais e cicláveis. 

- Caracterização da estrutura edificada e dos espaços públicos; 
· Caracterização das tipomorfologias urbanas; 
· Caracterização dos espaços públicos e estruturas urbanas existentes. 

- Caracterização dos usos e equipamentos; 
· Levantamento dos usos existentes; 
· Caracterização quantitativa dos diferentes usos (índices e parâmetros urba-
nísticos); 
· Levantamento dos equipamentos públicos e privados; 

- Levantamento e análise dos planos urbanísticos, condicionantes e projetos 
para a área de estudo; 

· Análise do PDM e de outros planos previstos para a área de estudo; 
· Análise das condicionantes urbanísticas; 
· Projetos mais relevantes/impactantes para a área de intervenção e envolvente: 

- Consulta da bibliografia existente ;
· Livros, teses, publicações sobre a cidade do Porto dando clara importância 
a zona de   Lordelo do Ouro, ao bairro do Aleixo, a frente ribeirinha, e sobre 
a habitação social no Porto, consultando também bibliografia existente sobre 
frentes de água, cidades ribeirinhas, e sobre a sustentabilidade urbana.  

- Estratégia de intervenção no objeto de estudo;
· Estratégia de intervenção a escala alargada; 
· Proposta
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Estrutura

A dissertação divide-se em três partes, que se influenciam mútua e constante-

mente, organizadas por temáticas e numa sequência que resulta da cronologia 

do processo relativo ao seu desenvolvimento.

A primeira parte corresponde à análise do local de intervenção, abrangendo vá-

rios âmbitos, que se refletem na sua caracterização atual:  as acessibilidades ao 

local, as estruturas fundamentais, os tecidos urbanos e seus usos, assim como a 

sua evolução histórica mais recente. Procura-se ainda cruzar de forma breve com 

os problemas da habitação social em meados do séc. XX na cidade do Porto, 

com o intuito de tentar encontrar respostas relativamente à genese e evolução do 

objeto de estudo, até aos dias de hoje.

Na segunda parte debruçamo-nos sobre os diversos tipos de processos de re-

vitalização que ocorreram em frentes de água noutras cidades de Portugal e do 

Mundo nos últimos anos, considerando diferentes escalas de intervenção. Estas 

referências analisadas numa vertente mais urbanística, reconhecendo a sua im-

portância no domínio do esclarecimento de opções e aprendizagem, que permi-

tem estabelecer um cruzamento entre a forma como estes processos foram reali-

zados ao longo do tempo e que efeitos suscitaram nas cidades intervencionadas : 

de que forma estas revitalizações alteraram os tecidos urbanos, as vivências nos 

locais, e a articulação água-terra4 e vice-versa.

Na terceira e última parte, em conformidade com as análises realizadas ante-

riomente e com os estudos desenvolvidos na primeira e segunda partes res-

petivamente, proceder-se-á à interpretação de todos estes dados, de forma a 

apresentar uma estratégia de intervenção para o objeto de estudo, que redefina 

todo este espaço, e que faça com que esta última parte mais prática do trabalho 

resgate para os cidadãos e para a cidade este vazio urbano através da proposta 

que será apresentada e que integra a frente ribeirinha do Ouro, alargando-se até 

ao bairro do Aleixo.

4 A articulação da frente de água com a cidade pode ocorrer de várias formas, na relação água-terra e vice-versa 
“(...)a fruição da frente de água não requer obrigatoriamente um acesso físico à linha de separação entre a terra e a água. 
Esta pode simplesmente passar pela sua visualização. A integração água nas cidades passa então também pela criação 
de vistas e pela não obstrução das existentes- Pensar a articulação significará que, para além de uma frente de água 
requalificada há que integrá-la física e visualmente no interior da cidade, tirando assim partido deste território, mesmo 
em áreas mais distantes.(...)” in OCHOA, Rita, Cidade e frente de água – Relações físicas, visuais e simbólicas. Revista 
Online do museu Lamificios da Universidade da Beira interior, 2014, pág. 55 e 56
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2. A frente r ibeirinha do Ouro e o bairro do Aleixo

2.1.  Enquadramento 

“(...)  Com efei to,  as frentes de água urbanas de c idades histór icas, 

marít imas ou f luviais ,  condensam – exatamente devido a essa condi -

ção histór ica e “aquática” – uma par t icular idade terr i tor ial ,  s imból ica e 

cul tural.  Uma tal  par t icular idade conf igura,  assim, uma fronteira terr i -

tor ial ,  uma s imbologia identi tár ia e uma projeção histór ico -cul tural  que 

globalmente caracter izam, por tanto,  aquelas c idades de água.(...)  ”

FERREIRA ,  Vi tor  Mat ias,  Cidades de água, mar urbano.. . Impressões de viagens sociologia,  problemas e 
prát icas.  L isboa: nº26, 1998, pág.2 
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Fig.3 Foto áerea realçando a Frente r ibeir inha do Ouro

Fig.2 Vista áerea destacando a Frente r ibeir inha Ouro

Fig.1 Planta da Cidade do Por to com realce na Frente r ibe i r inha do Ouro e Bai r ro do A le ixo 
(Fonte:  Google Ear th)

Del imitação Frente Ribeir inha Ouro

Área Objeto de Estudo
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O objeto de estudo situa-se na cidade do Porto (ver fig.1), tida para muitos, como a 

segunda capital do país. Tal como a cidade de Lisboa,  capital do país, o Porto também 

se desenvolveu a partir de uma das suas frentes de água5, o rio Douro, elemento fun-

damental no que consiste à morfologia e às mutações que a cidade foi sofrendo com 

o passar dos anos. 

Esta cidade foi-se moldando perante os diversos contextos sociais, pelos quais teve 

que passar e que foram influenciando os usos e a forma como foi sendo pensada até 

aos dias de hoje. 

Tendo um significativo valor patrimonial e urbano que tem origem na cidade medieval 

e que é6, reconhecível no desenvolvimento da malha urbana da mesma no desenho 

que o rio confere às duas margens, na escarpa da Serra do Pilar, no casario portuense 

em forma de cascata com uma verticalidade peculiar, na ponte D. Luís I e nos rabelos7 

que nos resgatam para tempos idos, criam a imagem do Porto que corre o mundo. A 

frente ribeirinha encontra-se hoje rejuvenescida pelos percursos ao longo do rio, por 

locais de lazer onde se situam serviços, como a restauração, hotelaria, comércio e 

divertimentos noturnos.

A frente ribeirinha do Ouro (ver fig.2 e 3), faz parte da freguesia de Lordelo do Ouro, 

pertencente ao concelho do Porto. Nos dias de hoje, encontra-se num estado de contí-

nua degradação visível em alguns edifícios e espaços públicos adjacentes e próximos, 

5             A cidade do Porto tem a particularidade de possuir duas frentes de água, a frente ribeirinha e a frente marítima e tal 
como citado (...)”O Porto deve tirar partido  da condição única pela possibilidade de exploração de duas frentes de água, uma 
num contexto mais histórico,  outra que surge dos imperativos urbanos atuais”(...) Acedida em 31 Julho de 2018, disponível em 
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/17575/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%201.pdf, pág. 116,117,118 

6 Devido à desorganização das ruas, com uma malha definida por antigas quintas concentradas junto ao rio Douro, o 
que a tornou uma cidade ribeirinha. No século XVI, as quintas compunham a cidade do Porto e eram, de certa forma, limitadas 
pela sua cartografa. Visto ser uma cidade com grandes diferenças de cota, existiu sempre uma necessidade de adaptação do  
edificado aos desníveis do terreno.

7 O barco rabelo é uma embarcação portuguesa, típica do rio Douro que outrora, transportava as pipas de Vinho do 
Porto do Alto Douro, onde as vinhas se localizam, até Vila Nova de Gaia - Porto, onde o vinho era armazenado e, posterior-
mente comercializado e enviado para outros países.

2.1.1 A frente r ibeir inha do Ouro
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Fig.4 Frente r ibeir inha do Ouro (Fotg.  do autor)

Fig.5 Edi f íc ios da ant iga Companhia de Gás e Eletr ic idade (Fotg.  do autor)

Fig.6 Cais do Ouro (Fotg.  do autor)

Fig.7 Cartografia com marcação do Jardim do Calém e do Largo do Ouro (Fonte: Google Ear th)

Largo do Ouro

Jardim do Calém
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devendo-se também a proximidade desta zona ribeirinha ao bairro do Aleixo8.

Com o passar dos anos, foi sofrendo algumas intervenções ao longo da sua extensão, 

desde o Jardim do Calém (ver fig.7) no sentido da Foz do Douro, até ao limite da Ponte 

da Arrábida no sentido do centro histórico da cidade do Porto, o que culmina numa 

fachada que também considero uma penetração no sentido norte/sul que se estende 

por aproximadamente 800 metros. 

Nesta extensão, destaca-se o facto de nos encontrarmos numa área que demonstra o 

quão sinuosa é a topografia da cidade do Porto. Temos uma encosta com 70 metros 

de altura aproximadamente, onde as grandes diferenças de cota apresentam maiores 

desafios à forma como se pensa e se projeta  no espaço. As intervenções existentes, 

do ponto de vista urbanístico, foram ocorrendo edifício a edifício, sem que houvesse 

um plano para toda a área da frente ribeirinha, que determinasse previamente a sua 

forma de ocupação.

Colocando-nos na perspetiva do observador, caminhando pela frente da rua do Ouro, 

entre a rua do Aleixo a oeste, e a rua da Mocidade da Arrábida a este, temos  3 edifícios 

devolutos industriais (ver fig.5), que outrora faziam parte de um complexo industrial, 

agora em avançado estado de ruína.  Pertenciam à Companhia de Eletricidade e Gás9, 

e observando com alguma atenção os edifícios em questão, os mesmos apresentam 

características que justificam o facto de serem imóveis de interesse patrimonial, mas 

também territorial, inclusive no que toca ao seu potencial para contribuirem para a re-

abilitação destes espaços para um bem maior, e mais adequado às necessidades dos 

dias de hoje. 

A existência de um “pequeno” cais no Ouro (ver fig.6), onde é usual a paragem de 

alguns  barcos rabelos característicos da cidade, destaca este local como um ponto 

turístico e com um potencial intermodal, visto o elétrico servir também esta zona, o que 

por si só, cria uma dinâmica na área e funciona como um elemento potencializador. 

8 A proximidade da frente ribeirinha com o bairro do Aleixo, que por si só, apresenta nos dias de hoje um nível elevado 
de criminalidade, faz com que a esta zona não tenha o tratamento urbano, que poderia potenciar e dinamizar a mesma. 
A seguinte citação retirada de um artigo online, menciona esta marginalidade “a droga instalou-se no Aleixo. Consume e des-
trói o que de melhor há naquele bairro situado à beira-rio, no Porto. Os edifícios estão degradados e a correria desenfreada de 
toxicodependentes, que ao ar livre alimentam o seu vício, é diária. Já não há alunos na escola agora destruída e as seringas 
espalhadas no chão espelham o inferno em que se tornou o Aleixo.” Acedida em 27 de Julho de 2018, disponível em http://www.
cmjornal.pt/sociedade/detalhe/bairro-morreu-ha-muito-tempo

9 (...) “Companhia do gás e a central eléctrica construída ao lado em “(...), Acedida em 31 Julho de 2018, disponível em  
http://portoarc.blogspot.com/2016/07/companhia-do-gas-e-companhia-de-luz.html
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Fig.9 Foto áerea com marcação dos l imi tes do Bairro do Aleixo

Fig.8 Vista áerea realçando o Bairro do Aleixo

Fig.10 Planta de local ização dos Bairros Camarár ios na Freguesia de Lordelo Ouro
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2.1.2 Bairro do Aleixo

O bairro10 do Aleixo ou, na verdade, o “Grupo de Moradias Populares do Aleixo”11, foi 

inicialmente projetado em 1968 pela Repartição de Construção de Casas da Câmara 

Municipal do Porto, com autoria do arquiteto Manuel Teles, com o intuito de realojar 

320 famílias abrangidas pelas demolições da Ribeira-Barredo, na zona histórica do 

Porto, totalizando 1720 habitantes. 

O projeto seguia o Plano de Urbanização de Robert Auzelle, que propunha a constru-

ção de cinco torres, em detrimento de soluções de igual densidade, mas com menor 

cércea12. O arquiteto  Manuel Telles segundo artigo publicado13, não defendia a so-

lução em altura, tendo mais tarde renegado a autoria do projeto. Tentou, apesar das 

dificuldades, adaptar o modelo da torre ao modo de vida da população, que nos dias 

de hoje habita as Torres.

O bairro, é propriedade da Câmara Municipal do Porto, e localiza-se, como já foi dito 

anteriormente, na zona sudoeste da cidade do Porto, mais concretamente na freguesia 

de Lordelo de Ouro, fazendo o remate mais a sul com a frente ribeirinha do Ouro, sen-

do de mencionar que nesta freguesia, localizam-se 9 bairros camarários14 (ver fig.10). 

10 Aldo Rossi, já mencionava a palavra “Bairro”, referindo-se a forma como interpretamos do ponto de vista da sua 
envolvência nos espaços urbanos da cidade, e como a sua integração na malha urbana é condicionada, onde o mesmo diz 
“(...)Para a morfologia social, o bairro é uma unidade morfológica e estrutural; é caracterizado por uma certa paisagem urbana, 
por um certo conteúdo social e por uma função; portanto, uma mudança num desses elementos é suficiente para fixar o limite 
do bairro. Também aqui é necessário ter presente que a análise do bairro como fato social baseado na segregação de classe 
ou de raça, nas funções económicas ou, em todo caso, na camada social corresponde indubitavelmente ao mesmo processo 
de formação da metrópole moderna, e isso é verdade tanto para a Roma antiga quanto para as grandes cidades de hoje(...)” in 
ROSSI, Aldo, A Arquitetura da Cidade. Portugal: ed. Cosmos 04, 2001, pág.70

11 “O empreendimento do Grupo Moradias Populares do Aleixo insere-se no plano de construção de 3000 habitações 
pela Câmara Municipal do Porto (...) destinando-se aquelas à substituição de casas insalubres do tipo ilha ou outras(...)”in 
TELLES, Manuel, Memória descritiva para o Grupo de Moradias Populares do Aleixo. Porto : Arquivo da C.M.P., 1969, pág.01

12 Em comparação com outros bairros sociais do Porto, exceptuando as Torres da Pasteleira, verificamos uma diferen-
ça significativa: os restantes bairros sociais da cidade do Porto, têm em média 4 pisos.

13 “(...) o arquiteto, mesmo não defendendo aquela solução (...)” Acedido em 4 de Agosto de 2018, disponível em http://
arquivo2.jornalarquitectos.pt/aleixo-sempre/ 

14 Os bairros camarários são então, o Bairro da Pasteleira Velha (1960), o Agrupamento Habitacional da Pasteleira 
(2000), seguindo-se o Bairro da Mouteira (1990), de Pinheiro Torres (1970), Lordelo (1978), Bairro Operário de Lordelo de 
Ouro (1901), Bairro das Condominhas (1998), do Bairro do Campo Alegre(1916), da Arrábida e por último e nono, o Bairro do 
Aleixo (1971). 
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Fig.12 As vistas priviligiadas desde as Torres para o enquadramento paisagístico (Fotg. APSBA)

Fig.11  Enquadramento das Torres do Aleixo e dos edifícios antiga Companhia do Gás(Fotg. do autor)

Fig.13 Torres do Aleixo (Fotg.  do Autor)



27

Atualmente só existem três das cinco torres projetadas na altura, tendo as outras duas  

sido demolidas15. Estas torres situam-se numa zona paisagística com vistas privilegia-

das (ver fig.12), particularmente a vista para a frente de água, o rio Douro, que nesta 

zona encontra-se com o mar, a foz do Douro, o que, por um lado, valoriza a zona e, por 

outro, torna a mesma alvo de forte pressão urbanística, especialmente pelas grandes 

empresas de imóveis que se sentem tentadas a adquirir os terrenos, para construir 

habitações para classes sociais mais privilegiados.

No interior do bairro temos arruamentos largos, sem espaços comerciais, e espaços 

exteriores sem qualquer tratamento urbano, notando-se o total abandono do mesmo. 

Apesar da volumetria das torres, o Aleixo consegue não ser visível a partir das vias 

que o circundam, além disso, os movimentos e deslocações dos seus moradores, con-

finam-se ao bairro e à sua pobre área envolvente, evidenciando, assim, a sua descon-

tinuidade com a cidade, na qual se assume como um fragmento isolado. 

O bairro tem sido palco de contínuos conflitos e violência, envolvendo moradores e 

forças policiais. O investigador Luís Fernandes16, que tem sido um dos investigadores 

que tem estudado de forma mais consistente a perspetiva de alguns bairros sociais 

do Porto, afirma que o bairro em questão é aquele que é mais vezes assinalado como 

problemático, sendo apontado como o símbolo mais estigmatizado da cidade, o que 

aparece bem vincado em algumas das inúmeras notícias lançadas sobre este conjunto 

habitacional. 

“fez dali uma espécie de gueto portuense, em que as pessoas foram sendo tratadas nessa medida e há 

uma profecia que se auto-cumpre, como dizem os sociólogos, que tanto se diz que aquilo é mau, que 

aquilo é um bairro de tráfico, que depois os problemas ficam ali cristalizados”17 

“(...) Há um mês fui ao bairro do Aleixo e deparei-me com a encosta em frente à torre do Bairro do 

Aleixo cheia de tendas onde estavam consumidores, idêntico à década de 90. Já houve duas mortes 

de doentes com tuberculose no bairro do Aleixo”18

15 As torres que viriam a ser demolidas, viriam a ser a torre 5 e 4 respetivamente, como documentado no seguinte artigo 
online, “(...)ambos os eventos de implosão das torres 5 e 4(...) às 11h45 de 16 de Dezembro de 2011 (torre 5) e às 11h14 de 12 
de Abril de 2012 (torre 4), ativou sucessivamente o teste, a detonação dos explosivos nas piscinas (cuja água amenizaria os 
efeitos da poeira) e, finalmente, os explosivos colocados no interior do edifício(...)” Acedido em 5 de Agosto de 2018, disponível 
em http://arquivo2.jornalarquitectos.pt/aleixo-sempre/

16 FERNANDES, Luís, O sítio das drogas, Lisboa, Editorial Notícias, 1999, pág. 109

17 Acedido em 4 de Agosto de 2018, disponível em https://jpn.up.pt/2008/08/14/bairro-do-aleixo-a-historia-como-fac-
tor-que-nao-pode-ser-ignorado/

18 Acedido em 4 de Agosto de 2018, disponível em https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-04-24-Toxicodependen-
cia-no-Bairro-do-Aleixo-no-Porto-e-semelhante-a-vivida-nos-anos-90#gs.mHjeSS4
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Fig.14 Fotograf ia da margem r ibeir inha da Cidade do Porto e a construção da ponte D.Luiz 
I  (1885 Emil io Biel)



2.2.  Contexto Histórico 

“(...)compreender a c idade como uma grande representação da condi -

ção humana...ela mesma é não apenas o lugar da condição humana, 

mas uma par te dessa condição, que se representa na c idade e em seus 

monumentos, nos bair ros,  nas residências,  em todos os fatos urbanos 

que emergem do espaço habi tado.(...)”

 ROSSI ,  Aldo, A Arqui tetura da Cidade .  Portugal :  ed.  Cosmos 04, 2001, pág.23



Fig.15 Planta de Tel les Ferreira (1882) com marcação da área objeto de estudo
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2.2.1.  A cidade do Porto no século XX e a problemática da habitação social 

“Há  uma  necessidade  urgente de casas no país e o Grande Porto não escapa a esta 

evidência. São perto de 15 mil habitações que estão em falta na região(...)”19, lê-se num 

artigo on-line, datado de 15 Junho de 2018, este problema, que não é novo, vem de 

um passado longo. 

Se retrocedermos um século atrás, a mesma questão era colocada no grande Porto. 

As pessoas viviam em alojamentos que não ofereciam as mínimas condições de higie-

ne e salubridade: uma grande parte dos portuenses vivia em ilhas20, em alojamentos 

sobrelotados, e noutras formas degradantes de habitação. 

A evolução que a população do Porto sofre na entrada para o séc. XX, piora devido 

aos efeitos da Revolução Industrial, que provoca um fluxo intenso de população para 

os centros urbanos, como o Porto, o chamado êxodo rural, que acabaria por colocar a 

população da cidade nas duas centenas de milhares de habitantes. 

Este crescimento demográfico drástico e contínuo da população na passagem para o 

séc. XX, acelera a degradação dos fogos habitacionais existentes na altura, levando a 

condições habitacionais degradantes, derivadas da falta de higiene urbana, da inexis-

tência de saneamento, abastecimento de água e instalações sanitárias nas casas, o 

que provocava focos de epidemias, como a tuberculose ou a peste bubónica21. Muito 

se deve ao facto de a cidade não estar preparada para receber em tão pouco tempo 

esta população, desenvolvendo-se por essa razão o fenómeno das ilhas. É no mapa 

de Telles Ferreira (ver fig.15), publicado em 1892, que, pela primeira vez, se vêem 

cartografadas as habitações e a malha urbana da cidade do Porto, que ainda hoje faz 

parte do espaço construído da cidade.

19 Acedido em 2 de Agosto de 2018, disponível em https://www.dinheirovivo.pt/economia/grande-porto-precisa-de-
-15-mil-casas-novas-para-a-classe-media/

20 (...) “consistiam em filas de pequenas casas de um único piso, geralmente com áreas que não excediam os 16m2. A 
maior parte das “ilhas” não tinham abastecimento de água e os sanitários eram comuns a todos os seus habitantes(...)” in TEI-
XEIRA, Manuel C. As estratégias de habitação em Portugal, 1880-1940 – Análise social, vol.XXVII (115), 1992 (1ª), pág.65-89

21 (...)” A tuberculose pulmonar é a maior praga do Porto (...) pertencem-lhe 13% dos óbitos observados em 1900.” In 
CÂNDIDO, Álvaro Furtado de Antas, A insalubridade do Porto, 1902, pag.66
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Mas ainda existiam outros três tipos de alojamento, que faziam parte da malha edifi-

cada da cidade no início do séc. XX, que eram os alojamentos de características mais 

rurais, as casernas operárias e o bairro aformoseado22. Pela Europa, na transição do 

século XIX para o século XX, inicia-se a construção de bairros para albergar os ope-

rários, alguns destes projetos de bairros construídos pela Europa, iriam influenciar os 

que seriam construídos em Portugal. 

As preocupações aquando da construção destes bairros, eram maioritariamente hi-

gienistas. O estado teria um papel fulcral, promulgando, em 1903, o “Regulamento 

de Salubridade das Edificações urbanas”, dando assim início no Porto aos primeiros 

trabalhos de abastecimento de água e de saneamento, atribuíndo grande importância, 

do ponto de vista urbano, às ruas, como ponto de partida para o controle, por parte da 

administração pública, das infra-estruturas e da edificação. 

Nas três primeiras décadas do séc. XX têm início os primeiros trabalhos de saneamen-

to, com a construção de canalizações de água e dos esgotos. Em 1925 apenas 25 pré-

dios particulares estavam conectados à rede de esgotos e águas, sendo que em 1928, 

o número aumentou para 1776 habitações, e, em 1933, chegava às 2178 habitações23 

com sistema de esgotos. 

Não podemos deixar de mencionar que durante a realização destes trabalhos de me-

lhoria das condições habitacionais, começam-se a realizar ações de promoção de 

habitação social, sendo a primeira ação na cidade do Porto realizada pelo jornal “O 

comércio do Porto”24, em 1899, através da abertura de um concurso público, tendo em 

vista a construção de algumas colónias operárias. 

22  Como cita a autora Fatima Loureiro de Matos no documento, acedido em 2 de Agosto de 2018, disponível em http://
analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223377379T2hXG0aa5Rv09QL3.pdf “os alojamentos de características rurais, que exis-
tiam nas freguesias mais periféricas, recentemente incorporadas no perímetro administrativo da cidade, quer constituindo 
grandes quintas(onde se instalava a burguesia)... as casernas operárias, destinas a alojar os operários sem família, que per-
maneciam na cidade, durante a semana... Os bairros aformoseados, ocupados pela classe média, constituída essencialmente 
pelos comerciantes e industriais...”

23 ANTAS, Azeredo e Manuel Monterroso, A salubridade Habitacional no Porto (1929-1933), 1934, pag.12

24 Subscrição feita por este jornal em 1899, principalmente junto da comunidade de emigrantes portugueses no Brasil 
e que ascendeu a mais de 30 contos (AZEVEDO António de, Habitações Operárias em Portugal, relatório apresentado ao 3º 
Congresso da Liga Nacional contra a Tuberculose, 1905, pág.27)



Este concurso irá resultar na construção de três bairros25(ver nas fig. da pág.seguinte), 

o do Monte Pedral, constituído por 26 moradias unifamiliares, o de Lordelo, com 29 

casas térreas, e o do Bonfim, constituído por 40 moradias. Outras iniciativas foram 

sendo concretizadas, no mesmo intervalo de tempo dos três bairros mencionados an-

teriormente, promovidas também pela Câmara Municipal, com o mesmo objetivo, foi o 

caso da construção de mais quatro bairros operários, sendo estes o Bairro Antero de 

Quental, Estevão Vasconcelos, Dr. Manuel Laranjeira e Viterbo Campos, estes últimos 

construídos entre 1914 e 197826. 

Mas apesar dos esforços, continuaria a chegar à cidade um número excessivo de pes-

soas, muito devido ao decorrer da primeira guerra mundial, que agravou as condições 

de vida e acentuou esta afluência da população das zonas rurais para as urbes, onde 

as mesmas continuavam a ocupar as ilhas e os velhos edifícios do centro, que já se 

encontravam sobreocupados. 

Nas freguesias centrais, aumenta a superlotação dos edifícios, através da locação de 

pisos e subdivisão de edifícios, com a evidente asfixia do tecido urbano. O Estado, a 

partir de 1933, passa a ter uma intervenção direta na construção de habitação e no 

Porto, entre 1935 e 1950, constroem-se doze bairros27 (ver fig. 25) de casas económi-

cas, totalizando 1662 alojamentos. 

Não podemos deixar de mencionar que a localização destes bairros situava-se na 

periferia exterior da cidade, onde mais tarde iriam implantar-se alguns dos bairros ca-

marários realizados no âmbito do Plano de Melhoramentos de 195628. 

Estes bairros que iam sendo construídos, situavam-se relativamente próximos das zo-

nas ocupadas pelas indústrias transformadoras que se encontravam na zona central 

mais a nascente, que incluiam as freguesias de Cedofeita, Massarelos, Santo Ildefon-

so, Bonfim e Campanhã, a última estava a ganhar uma grande importância devido à 

25 O bairro de Monte Pedral foi projetado pelo arquiteto José Marques da Silva, já o bairro de Lordelo, foi projetado pelo 
engenheiro Manuel Fortunato de Oliveira Motta, sendo que o do Bonfim, terá sido projetado pelo engenheiro Joaquim Gaudên-
cio Rodrigues Pacheco.

26 De salientar que uma parte destas habitações foram destruídas aquando da construção da ponte da Arrábida.

27 Os doze bairros seriam o Bairro do Ilhéu, Condominhas, Amial (1ª fase), Azenha, Paranhos, Ramalde, Costa Cabral, 
S.Roque da Lameira, Gomes da Costa, Rebordões, S.Vicente de Paula, e por fim o Da Rainha D. Leonor ou das Sobreiras.

28 “Plano de Melhoramentos 1956-1966” foi uma ambiciosa intervenção levada a cabo pela Câmara Municipal do Porto, 
que deu o “(...) arranque de uma nova etapa na vida urbana e social da segunda cidade do país. O programa de urbanização 
e construção previsto e concretizado no âmbito deste plano permanece, aliás, não apenas a mais ampla iniciativa habitacional 
do Estado alguma vez realizada no Porto, como também um dos mais velozes e intensos processos de recomposição socio-
territorial alguma vez observado em Portugal a uma escala intraconcelhia. Em escassos dez anos, serão construídos seis mil 
novos fogos distribuídos por catorze bairros da periferia citadina, demolindo numéro idetico de casas “ilha” situadas no centro 
da cidade e envolvidas em processos de realojoamento(...) in QUEIRÓS, João, No centro à margem. Sociologia das interven-
ções urbanísticas e habitacionais do Estado no centro histórico do Porto. Edições afrontamento, nº1680, 2015, pag. 22-23
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Fig.16 Planta de c.  1907 do 
Guia do Porto I lustrado 1910

Bairro do Monte Pedral 

Bairro Operár io de Lordelo

Bairro do Bonf im

Fig. 25 Planta com marcação dos Bai r ros soc ia is const ruídos  na c idade do Por to ent re 1935 -1956 
(Planta Adaptada C.M.P.)

Fig.  26 Planta de Salubr ização das i lhas do Por to,  1956 (Fonte C.M.P. Adaptada) 

Fig.17 Implantação do Atual  Bairro 
(Fonte:  Google Maps)

Fig.18 Imagem do Bairro atual

Fig.19 Planta de c.  1907 do 
Guia do Porto I lustrado 1910

Fig.20 Implantação do Atual  Bairro 
(Fonte:  Google Maps)

Fig.21 Imagem atual  do Bairro

Fig.22 Planta de c.  1907 do 
Guia do Porto I lustrado 1910

Fig.23 Implantação do Atual  Bairro 
(Fonte:  Google Maps)

Fig.24 Imagem do atual  Bairro

1- das Carvalheiras                           
2-  do Barredo 
3- de São Victor 
4- das Eir inhas -  F.de Magalhães 
5- das Antas 

6- da Lapa                          
7- da Maternidade  
8- deSanto Is idro 
9- do Monte Pedral 
10- do Freixo 

Área das I lhas
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estação do caminho de ferro, que facilitava a chegada, e o escoamento das matérias-

-primas, vindas de outras cidades do país. 

Entre 1930 e a implantação das propostas do Plano de Melhoramentos, as condições 

de habitabilidade no centro da cidade continuavam degradantes. A Câmara Municipal, 

toma algumas medidas, que teriam um reflexo direto nas ilhas do centro da cidade, 

onde chegavam todos os dias pessoas das zonas rurais. Destaca-se entre elas, o in-

quérito promovido por Almeida Garrett29, em 1929, que seria completado pelo inquérito 

da Delegação-Geral de Saúde do Porto, entre 1929 e 1933. 

O relatório30 daí decorrente, apontava para as condições degradantes em que vivam 

as pessoas nestas ilhas, onde, das 7768 habitações visitadas, 2317 casas não tinham 

qualquer exposição solar, em qualquer uma das suas fachadas, e apenas 42 possuíam 

esgotos, havendo uma média de uma retrete para 5,1 casas. Estas ilhas localizavam-

-se numa coroa à volta do centro tradicional da cidade, sobretudo a leste e a norte (ver 

fig.26).

Chegados à década de 1950, os problemas habitacionais na cidade do Porto, persis-

tiam e era então delineado o “Plano de salubrização das ilhas do Porto”31, elaborado 

por José Albino Machado Vaz32. Este plano servirá para aprofundar conhecimentos  

sobre o alojamento existente e a construção de habitação camarária, apontando es-

tratégias que seriam  consideradas no realojamento das pessoas a partir das suas 

antigas habitações no centro da cidade, habitações estas que seriam construídas na 

1ª metade da década de 1950.

29 Antão de Almeida Garrett, engenheiro civil, urbanista e professor, Acedida em 2 de Agosto de 2018, disponível em, 
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=antigos%20estudantes%20ilustres%20-%20ant%C3%A3o%20
de%20almeida%20garrett

30 GARRET, Almeida, Relatório de 29 de Outubro de 1929, pág. 20-26

31 ”(...) apela ao governo para que apoie a execução pelo município de um ambicioso programa de construções a realizar 
em dez anos com o fito de modificar radicalmente a situação de alojamento popular na cidade, baseando-se ainda nos resultados 
do inquérito às ilhas realizado em 1939 pelos serviços camarários, que apontara a existência de mais de treze mil casas deste 
tipo, alojando qualquer coisa como quarenta e cinco mil pessoas e retomando alguns dos propósitos da campanha de higieniza-
ção de 1940-42(...)” in PORTO, Câmara Municipal, 1955, pág. 5

32 José Albino Machado Vaz, engenheiro formado no Instituto Superior Técnico, com experiência prévia em grandes 
empresas e instituições públicas, estará à frente da Câmara Municipal do Porto durante mais de nove anos, entre Março de 
1953 e Maio de 1962, naquele que será um dos mais longos mandatos de um presidente da câmara desta cidade. Sob a sua 
liderança, a Câmara do Porto, lançará, entre outros projetos emblemáticos, o programa da demolição de ilhas e de construção 
de habitação a que estas páginas se referem. Será também durante a sua presidência que o urbanista francês Robert Auzelle 
será convidado para coordenar os trabalhos relativos à elaboração do Plano Diretor da cidade, publicado em 1962 in QUEI-
RÓS, João, No centro à margem. Sociologia das intervenções urbanísticas e habitacionais do Estado no centro histórico do 
Porto. Edições afrontamento, nº1680, 2015, pág. 25
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Fig.  27 Plano de Melhoramentos 1956 -1966 (Fonte:  C.M.P)

Fig.28 Imagem de uma “ i lha” Fig.29 Imagem de uma “ I lha” Fig.30 Imagem de uma “ I lha”



37

Em 1956, surge a 1ª fase do Plano de Melhoramentos33 (ver fig.27), que propõe a cons-

trução de seis mil novos fogos de habitação social em dez anos, que seriam distribuí-

dos por catorze conjuntos residenciais. Após o término deste esforço imenso a malha 

urbana e social da cidade do Porto, estava substancialmente alterada na periferia cita-

dina, que albergava agora bairros de média e grande dimensão ocupados por milhares 

de famílias transferidas do centro, oriundas de ilhas ou de áreas sobreocupadas como 

o Barredo, que se deparavam com uma nova realidade na relação entre privado e pú-

bico na organização dos espaços34.

O Barredo, uma das áreas onde as condições habitacionais (ver fig.28,29 e 30) eram 

extremamente pobres, foi um dos pontos de charneira para o início do realojamento 

das pessoas que viviam no centro, colocando-as nos bairros que viriam a ser propos-

tos. Um destes bairros era o do Aleixo, que só viria a ser projetado na segunda fase35 

deste “Plano de Melhoramentos”. Fernando Távora, acabaria por ser chamado para 

realizar um estudo sobre a zona do Barredo, onde o mesmo diz: 

“(...) antes de mais, que para os encontrar é preciso saber ver para além das ruínas. E, 

com efeito, para além das ruínas encontramos homens, e onde há homens há sempre, 

esperança, com direitos adquiridos e com ambições, com uma estrutura social, e so-

bretudo, com uma juventude que quer integrar-se, e terá de integrar-se, na sociedade 

portuense; essa comunidade, tão cheia de ruínas, vive entre ruínas, onde olhos que 

saibam ver encontram manifestações visuais de culturas passadas(...)36 

Távora percebe que a população do Barredo correspondia à população original que 

habitava naquela área, e que foi sendo ocupado por população de nível sócio-eco-

nómico cada vez mais baixo, decorrente do êxodo rural que continuava a ocorrer em 

1960.

33 Surge na sequência do Plano de Salubrização das ilhas

34 Segundo Abílio Cardoso, “(...) consiste na construção sem relação direta com a rua-via pública de um conjunto de 
edifícios normalmente de habitação, dotados de unidade arquitetónica, com ou sem garagem e vias pedonais internas e sepa-
radas por espaços deixados livres, que geralmente, deviam ser cobertos de vegetação(...)” in CARDOSO, Abílio, De Ponte a 
Ponte: o Processo de Urbanização da área Metropolitana do Porto desde os Anos Cinquenta, Porto, 1990, pág.21

35 Esta segunda fase, iria prolongar-se até final da década de 1970 in QUEIRÓS, João, No centro à margem. Sociologia 
das intervenções urbanísticas e habitacionais do Estado no centro histórico do Porto. Edições afrontamento, nº1680, 2015, 
pág. 27

36 TÁVORA, Fernado, Estudo de renovação urbana do Barredo, 1969, pág. 51-53.
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A deslocação das principais atividades comerciais37, que antes aconteciam em toda a 
frente ribeirinha e na cota baixa da cidade, para cotas mais altas, confirma o abandono 
deste antigo centro, que se transformou num local que se ia degradando e depauperi-
zando, onde “(...) nos seus prédios esguios e casas esconsas, que a passagem do tem-
po e a generalizada ausência de manutenção deterioram, mas onde a sobreocupação 
persiste, concentra-se uma população que se define cada vez mais pela escassez dos 
recursos de que dispõe(...)”.38

A segunda fase do “Plano de Melhoramentos”, lançada em 1960, marcava o ritmo das 

mutações físicas e sociais que a cidade do Porto continuava a sofrer nesta fase. 

O centro antigo ficava cada vez mais esvaziado dos elevadíssimos números associa-

dos à sua função residencial, vendo o seu peso demográfico a diminuir rapidamente, 

enquanto as zonas periféricas da cidade expandiam-se e densificavam-se. É neste 

período que se dá início à construção do bairro do Aleixo39, que se viria a concluir dez 

anos mais tarde, na viragem para a década de 1970.

37 “(...)A abertura, no porto de Leixões, em 1962, de um segundo cais, e o rápido aumento da tonelagem dos barcos, 
torna os portos do Douro obsoletos para muitas das suas antigas funções. Em 1971, o cais da Estiva, até ao início do século 
XX o principal ancoradouro portuense, deixa de registar movimento. Com exceção do tráfego destinado ao depósito de ci-
mento da Arrábida, na marginal de Lordelo do Ouro, que manterá atividade por mais alguns anos, e do tráfego associado ao 
turismo, ao vinho e ao atravessamento fluvial, a vida portuária da cidade é quase integralmente transferida para Leixões. Para 
além dos barcos e das suas mercadorias, seguem para Matosinhos, com o passar do tempo, atividades até então solidamente 
estabelecidas na frente ribeirinha do Porto: companhias de navegação, despachantes, agências de importação e exportação, 
representantes de marcas e produtos, empresas de transportes.(...) in QUEIRÓS, João, No centro à margem. Sociologia das 
intervenções urbanísticas e habitacionais do Estado no centro histórico do Porto. Edições afrontamento, nº1680, 2015, pág. 62

38 QUEIRÓS, João, No centro à margem. Sociologia das intervenções urbanísticas e habitacionais do Estado no centro 
histórico do Porto. Edições afrontamento, nº1680, 2015, pág. 62

39 QUEIRÓS, João, No centro à margem. Sociologia das intervenções urbanísticas e habitacionais do Estado no 
centro histórico do Porto. Edições afrontamento, nº1680, 2015, pág. 96-97
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2.2.2.  Bairro do Aleixo : Génese e evolução 

Após a análise dos planos de desenvolvimento urbano e das políticas que foram ocor-

rendo na cidade do Porto, ao longo do século XX, através das quais se procurou, não 

só responder às questões da expansão e ordenamento dos eixos viários da cidade 

naquela altura, mas também refletir na forma como foram aplicadas as várias ações 

da Câmara Municipal do Porto, e de entidades privadas, na questão da resolução das 

condições de habitabilidade de uma população em crescimento elevado na cidade 

do Porto, cabe agora, entendermos como o Grupo de Moradias Populares do Aleixo, 

ou melhor dizendo, o Bairro do Aleixo, foi evoluindo desde a sua implementação, nos 

inícios de 1970. 

As dinâmicas consideradas no Plano Diretor da Cidade do Porto (1962), em sequência 

do Plano de Melhoramentos de 1956-1966, acabariam por conduzir aos processos 

iniciais associados com a conceção do Grupo de Moradias Populares do Aleixo, tanto 

pela localização e implantação na cidade, assim como pela adoção da construção em 

altura, onde o primeiro estudo40 concecional do Bairro do Aleixo, viria a ser feito em 

1968, pelo já mencionado anteriormente, arquiteto Manuel Telles. 

Nesta altura, o modelo de cidade, estava assente numa visão decorrente das correntes 

de utopia social, onde os espaços coletivos, teriam que ser propulsores de qualidade 

de vida, onde haveria espaço, para uma mistura, de diversas camadas sociais, que 

garantissem uma vivência conjunta dos espaços de estar propostos. Este panorama, 

cruzado com os planos da cidade para a altura, mencionavam o uso do solo do atual 

“Bairro do Aleixo”, como área mista entre residência e indústria)41. 

40 O primeiro estudo para o Grupo de Moradias Populares do Aleixo, de autoria do arquiteto camarário Manuel Telles, 
data de 1968. O concurso público para a execução da Empreitada de Construção e urbanização do Grupo de Moradias Popula-
res do Aleixo, foi lançado em 1970 pela Repartição de Construção de Casas da Direção dos Serviços de Habitação da Câmara 
Municipal do Porto.

41 Câmara Municipal do Porto, 1952
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Fig.31 Planta do G.M.P. do Aleixo datada de 1969 Fig.32 Vista Aérea do G.M.P. do Aleixo
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Aquando da projeção do bairro, o arquiteto levanta algumas questões, de forma a ten-

tar compreender a proposta que viria a ser realizada, que se refletem na solução final 

adotada: 

“1º A Câmara adquiriu o terreno em condições aceitáveis de preço, considerando a sua 

situação geográfica na cidade; 

2º O terreno é, no entanto, muito acidentado pelos desníveis acentuados existentes;

3º O ante-projeto do agrupamento foi iniciado já depois de estar em curso, o estudo de 

renovação urbana da zona ribeirinha, denominada Barredo, que se situa nas escarpas 

adjacentes à Ponte D. Luís... “42

Analisando o primeiro e o segundo ponto, percebe-se que a componente topográfica 

do terreno constituía um dos elementos fundamentais para a configuração do conjun-

to, mas o terceiro ponto também mostra que o arquiteto já estava a pensar na forma 

como teria de desenvolver os espaços de estar e transição entre o público e o privado, 

considerando o modo como as pessoas que vinham de habitações e espaços sem 

qualquer salubridade, teriam que se adaptar a uma nova realidade e a uma nova forma 

de habitar em torre. 

O arquiteto apresenta a intervenção do Bairro do Aleixo, tendo em conta que o dese-

nho de implantação urbana teria que promover os espaços coletivos tendo em conta 

que a área útil do espaço público seria dominante e seria desenvolvida como um jardim 

coletivo complementar às habitações. Tenta ainda unificar os espaços arborizados 

num único. 

Para além das cinco torres (A,B,C,D,E) (ver fig.31)  que viriam a ser construídas, Telles 

também viria a propor equipamentos de suporte às mesmas, que tinham a função de 

dinamizar e potenciar a proximidade do habitante e do espaço público incorporando 

um café, um mercado, algumas lojas pequenas, um parque infantil, um centro social, 

um ginásio, uma escola primária (ver fig.32) e, finalmente, campos desportivos.

42 Excerto retirado da memória descritiva elaborada por Manuel Telles em 1968 in TELLES, Manuel, Memória descriti-
va para o Grupo de Moradias Populares do Aleixo. Porto: Arquivo da C.M.P., 1969, pág. 01
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Fig.33 Planta da Cidade do Porto de 1960, Acessos Pr incipais junto ao G.M.P. Aleixo

Fig.34 Vista desde a Marina da Afurada (2012) Fig.35 Espaços de lazer do Bairro do Aleixo (2011)

Fig.36 Vista desde o ant igo terreno da Torre E(2018)

Eixo da Avenida da Boavista
Rua das Condominhas
Rua do Campo Alegre/Diogo Botelho
Passeio Alegre /  Marginal  do Rio Douro
Local ização dos Terrenos do Bairro do Aleixo (Ainda não construído)
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A ideia seria, como dito anteriormente, enquadrar espaços, capazes de misturar várias 

camadas sociais, valorizando ainda o espaço público através do desenvolvimento dos 

acessos principais (ver fig.33), tal como refere Manuel Telles43. Com isto o arquiteto 

tentava promover a utilização do espaço público, qualificando a envolvente junto às 

torres, e tentando valorizar a ligação entre o Bairro do Aleixo e a cidade do Porto. 

“Parece-me importante que inclusive na construção da habitação social se crie uma 
dimensão de participação e de propriedade, que possa dar ensejo a uma apropriação 

coletiva e não só individual.”44

E, tal como refere, Peter Zumthor, no projeto “desenrola-se (...) o jogo entre o indivíduo 

e o público, entre a privacidade e o público. É com isto que a arquitetura trabalha”45. As 

torres viriam a ser desenhadas, de forma a projetarem-se para o exterior, fosse para 

as galerias interiores ou para o exterior do edifício. O acesso à caixa de escadas é feito 

de forma livre, tal como é habitual nas habitações económicas do Porto46, tendo cada 

uma das torres 13 pisos. 

Em 1971, inicia-se a construção, onde as primeiras torres (A, B e C) a serem edifica-

das, viriam a ser terminadas em 1973, sendo realojadas no bairro as primeiras pes-

soas, retiradas do Barredo, no final de 1973. Aproximando-se a Revolução do 25 de 

Abril de 1974, o país sofre uma grande transformação em alguns meses, subvertendo, 

em consequência, o funcionamento da função pública, da indústria e do comércio, e 

paralisando alguns projetos. Não obstante, apesar da mudança do regime político, a 

construção das Torres D e E, seria levada a cabo, sendo finalizadas em 1976.

43 “Temos a servir este conjunto uma penetração que parte da Rua do Aleixo com fácil acesso, adaptando-se ao terreno 
natural, na medida do possível. Já dentro do terreno o arruamento ramifica-se em dois tramos que terminam em cul-de-sac. 
A eles vêm dar duas passagens para peões, uma a Norte com acesso pela Rua do Progresso, outra a Sul com acesso pela 
Rua do Ouro. Esta ligação é aproveitada duma que presentemente já existe e pela qual a população da parte alta tem acesso 
à Rua do Ouro. Ao longo da via de penetração no terreno, desenvolvem-se os estacionamentos. É a partir dessa via que se 
faz o acesso, a cada torre por verdes, para acesso a estacionamentos, ou para acesso esporádico de veículos. É ainda a partir 
dela que se estabelece a ligação à Escola Primária e ao Centro social.” in TELLES, Manuel, Memória descritiva para o Grupo 
de Moradias Populares do Aleixo. Porto: Arquivo da C.M.P., 1969, pág. 01 ponto 3.3.

44 SIZA, Álvaro, Imaginar a evidência. Lisboa: Edições 70, 2000, pág.45

45 ZUMTHOR, Peter, Atmosferas. 2006, op.cit., pág.47

46 Tal como no Bairro do Aldoar, Pasteleira, entre outras, apesar de mais tarde serem transformadas pela Câmara.
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Fig.37 V ista Aérea do G.M.P. do A le ixo com marcação da ant iga Esco la Pr imár ia

Fig.38 D iagramas de anál ise do processo de des indust r ia l ização em Lorde lo do Ouro em prox imidade ao e ixo do 
Campo A legre.  Em c inzento estão representadas as pr inc ipais zonas indust r ia is nos d i ferentes per íodos 

Fig.39 Demol ição da Tor re 4(D) 2013 Fig.40 Demol ição da Tor re 5 (E) 2011

Finais do séc.XX Iníc io do séc. XXI
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Concluído o projeto original, excetua-se a não construção do Centro Social e das pe-

quenas lojas propostas, devido ao declive do terreno. No entanto, a forma como foi im-

plantada a Escola Primária da Arrábida, estabelecendo a nordeste do empreendimento 

o único espaço social construído, organizava a relação entre as três torres implantadas 

a sul (C, D e E) e as implantadas a norte (A e B) (ver fig.37), em terrenos com um de-

clive menos acentuado. 

A implantação do conjunto habitacional foi também estudada tendo em conta a relação 

dos edifícios com as principais vias de acesso à cidade na altura, e, a juntar a isto, 

a proximidade com o rio tornou-se mais relevante em comparação com a crescente 

transformação da malha urbana que se começava a desenvolver ao longo da rua do 

Campo Alegre, tentando ligar os “novos moradores” ao Douro e às atividades da pes-

ca, antes realizadas na Ribeira, ou mesmo devido às áreas industriais próximas. 

Após a construção das torres e o início do realojamento das pessoas, a conceção ini-

cial do arquiteto é posta em causa, o que acabaria por ditar o funcionamento das torres 

no futuro. Uma habitação recebia dois agregados familiares, gerando assim uma nova 

problemática, não tardaria muito até a atmosfera do conjunto habitacional começar a 

deteriorar-se. 

Nos finais do séc. XX assistíamos, um pouco por toda a cidade do Porto, a um pro-

cesso de desindustrialização. Neste contexto a freguesia de Lordelo do Ouro, onde se 

insere o Bairro do Aleixo, sofre com a mutação que a malha urbana da cidade estava 

a sofrer, contribuindo ainda mais para o confinamento e a “guetização” atual do Bairro, 

através dos mecanismos de apropriação do tecido urbano em Lordelo do Ouro. 

A transferência da indústria (ver fig.38), que antes estava no centro da cidade e junto à 

frente ribeirinha, para cidades na periferia da área metropolitana do Porto, ou mesmo 

para além das fronteiras portuguesas, verifica-se mais intensamente após a entrada na 

Comunidade Económica Europeia, em 1985. A este propósito Rio Fernandes afirma:
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“(...) a desindustrialização na cidade do Porto foi sentida muito em particular sobre o te-

cido industrial do século XIX, desaparecendo muitas das grandes metalúrgicas têxteis 

e outras localizadas predominantemente numa envolvente à marcha construída mais 

compacta, em Massarelos e Lordelo, como no Bonfim e Campanhã, fechando (com 

menos força) a norte pela Avenida da Boavista e Salgueiros. Em oposição, no novo 

século, as unidades fabris constroem-se sobretudo para lá dos limites administrativos 

da cidade, no médio Ave, no Sousa, em Feira, São João da Madeira e Oliveira de 

Azeméis, ou apenas para lá da Circunvalação e do Douro.”47 

Analisando esta afirmação de Rio Fernandes, percebemos que o processo de desin-

dustrialização na freguesia do Lordelo do Ouro, acabou por ser paradigmática, assim 

como um pouco em toda a cidade do Porto. Contudo importa-nos perceber os efeitos 

desta desindustrialização na transformação da malha de usos na envolvente mais pró-

xima do bairro do Aleixo, onde existiam antigos espaços industriais, que na altura eram 

vistos como ofertas de trabalho, e como a transferência destas indústrias, contribuiu 

para o agravamento das condições de degradação e abandono do conjunto habitacio-

nal do Bairro do Aleixo. 

Percorrendo a zona na atualidade, podemos ver a consolidação do processo de ter-

ciarização. A mudança de usos na envolvente do Aleixo é real, sobretudo através das 

novas tipologias que são criadas para a burguesia portuense, em contraste com os 

edifícios do Bairro do Aleixo que, à medida que o tempo passa, apresentam-se cada 

vez mais isolados da envolvente urbana. O isolamento que hoje apresenta, não tanto 

devido a questões de falta de acessibilidade viária, apesar desta ainda ser insuficiente 

de forma a alimentar esta zona do ponto de vista urbanístico se considerarmos uma 

ocupação mais densa, mas sim ao próprio estigma atribuído ao Aleixo, entendido como 

zona de abandono e total desprezo, que tem consumido o Bairro ao longo dos anos. 

Este processo conduziu a consecutivas demolições, tais como a escola primária da 

Arrábida, equipamento este que tinha sido concebido para tentar, em certa medida, 

amenizar as assimetrias sociais, que foi demolida pela Câmara Municipal do Porto, 

seguindo-se da demolição das torres E e D em 2011 e 2013, respetivamente, sobrando 

na atualidade três torres, em condições verdadeiramente lastimáveis.

47 FERNANDES, Rio. “Desindustrialização, terceirização e reestruturação territorial: o caso do Porto”. Porto. Faculda-
de de Letras da Universidade do Porto, 1996.



2.3.  Caracterização da Área de estudo 

“  (...)  Se em toda c idade há personal idades vivas e def inidas, se toda 

c idade possui  uma alma pessoal  fei ta de tradições ant igas e de senti -

mentos vivos,  assim como de aspirações indecisas,  nem por isso ela é 

independente das leis gerais da dinâmica urbana (...)” 

ROSSI ,  A ldo, A Arqu i te tura da C idade.  Por tugal:  ed.  Cosmos 04, 2001, pág.253



B |  Planta de Condic ionantes (PDM)A |  Plano D i retor Munic ipa l  em v igor (Planta de Qual i f icação do Solo)



2.3.1.  Leitura dos Instrumentos de Gestão Territorial 

Abordando o enquadramento da área de estudo, iremos recorrer ao Plano Director 
Municipal em vigor, o qual define as regras e orientações a que deve obedecer a ocu-
pação, o uso e a transformação do solo no concelho. 

Carta de Qualificação do solo

Com recurso à análise da Planta de Qualificação do Solo (PDM)48, a partir do extrato 
retirado (ver fig. A), conseguimos ter a noção de que esta área, é maioritariamente de 
habitação coletiva, sendo denominada na carta como “área de edificação isolada com 
prevalência de habitação coletiva”49, estando este tipo de habitação situada na maior 
parte a norte da Rua de Diogo Botelho correspondendo a alojamento de custos reduzi-
dos, devido à existência dos bairros camarários na freguesia de Lordelo do Ouro.

Conseguimos ainda ver que a zona urbana, adjacente à Rua do Campo Alegre, e que 
se estende pela Rua das Condominhas e pela zona da Arrábida, é uma “área de frente 
urbana contínua em consolidação”50. Integra algum edificado construído nos últimos 
anos, devido à ocupação de antigos terrenos industriais. 

Temos a escarpa, identificada como um espaço verde de enquadramento do espaço 
canal, sendo que esta zona também inclui áreas históricas, existentes na rua do Ouro, 
a oeste do terreno da EDP, e nas ruas do Aleixo e do Sr. da Boa Morte. A “área verde 
de utilização pública”51 é quase inexistente e, como mencionado no relatório da ARU52 
de Lordelo do Ouro, a sua percentagem na freguesia é simplesmente de 0,8%. A área 
delimitada é também parcialmente abrangida por uma UOPG (Unidade Operativa de 
48 Plano Diretor Municipal

49 “(...) correspondem às áreas da cidade de formação recente (...) resultante de operações de loteamento ou de inter-
venções de dimensão significativa e que, na sua maioria, não definem atualmente malhas regulares nem se constituem em 
frente urbana contínua, resultantes frequentemente de critérios quantitativos (...) pretende-se a manutenção e consolidação 
dos empreendimentos (...) e a reestruturação ou reconversão daquelas que se encontrem desqualificadas urbanística ou fun-
cionalmente.” (PDM, nº1e2, art.º 25º).

50 (...) correspondem às áreas estruturadas em quarteirão com edifícios localizados, predominantemente, à face dos 
arruamentos, em que o espaço público se encontra definido e em que as frentes urbanas edificadas estão em processo de 
transformação construtiva e de uso; pretende-se a manutenção e reestruturação das malhas e a consolidação do tipo de rela-
ção do edificado com o espaço público existente.” (PDM, art.º 18º).

51 (...) correspondem a parques públicos ou de utilização pública e ainda a praças e jardins com caráter estruturante do 
verde urbano.” (PDM, nº1, art.º 38º).

52 Área de reabilitação Urbana
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Planeamento e Gestão)53 e ainda podemos ver que existem, áreas de equipamento 
integrado na estrutura ecológica.

Carta de Condicionantes

Iremos agora, recorrer à análise de um extrato retirado da Planta de Condicionantes 
(ver fig. B), a qual identifica as servidões administrativass e as restrições de utilidade 
pública em vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma 
específica de aproveitamento do solo54. A mesma carateriza, ainda, imóveis classifica-
dos ou em vias de classificação no concelho do Porto. 

No caso específico de estudo e no qual nos focamos, na freguesia de Lordelo de Ouro, 
temos, na envolvente próxima da área de intervenção, a existência de um oleoduto, 
numa extensão desde a ponte da Arrábida, seguindo o percurso da VCI; a frente ribei-
rinha do Ouro, que parte da zona histórica existente na rua do Ouro, seguindo pelo jar-
dim do Calém, é uma área protegida devido aos recursos naturais55. De salientar que a 
norte do Bairro do Aleixo, concretamente na rua das Condominhas, temos a Igreja de 
São Martinho de Lordelo (IIP)56, a qual apresenta um valor especial de proteção. 

Carta do Património   

A Carta de Património (ver fig. C) é um dos instrumentos do Plano Diretor Municipal, 
que materializa os objetos de estudo formais, no que toca a questão patrimonial, das 
diferentes zonas do concelho do Porto, influenciando as estratégias que poderão vir a 
ser implementadas nestas mesmas áreas57. A análise deste tipo de documentos, per-
mite considerar um estudo produzido por equipas especializadas, conhecer os tipos 
de valores patrimoniais ajustados à área de estudo em questão, identificando assim o 

contexto classificado ou delimitado. 

Na Carta de Património para além da caraterização dos IIP (edificações preenchidas a 
53 As UOPG delimitadas na planta de ordenamento – qualificação do solo correspondem a subsistemas urbanos a 
sujeitar aos instrumentos de execução previstos na lei, tendo como objetivo a execução programada das áreas a urbanizar 
propostas pelo PDM (arq.º87, nº1).

54 Definição [consultado em 20/08/2018] disponível em  http://www.cm-porto.pt/pdm/o-que-e-o-pdm

55 Área sujeita a consulta obrigatória junto da entidade competente pela proteção de recurso naturais (Ver PDM, Planta 
condicionantes)

56 Imóvel de Interesse Público, sendo uma zona de Proteção (ZP)/ Zona Especial de Proteção (ZEP)

57 “No sentido de superar dificuldades como as sentidas no Porto, foram introduzidas alterações legislativas destinadas 
a dotar as políticas territoriais em geral, e o sistema de planeamento em particular, de mecanismos mais ajustados ao atual 
contexto socioeconómico. (...) O PDM adquire uma nova proeminência, dado que para esta figura reverterão os conteúdos pro-
venientes de outros instrumentos. Simultaneamente, planos de escala superior darão lugar a programas desejavelmente mais 
ágeis, procurando-se deste modo evitar sobreposições e conflitos entre instrumentos. No que respeita à edificação, a nova 
legislação coloca maiores responsabilidades sobre o projetista, libertando deste modo a administração pública de algumas 
funções de fiscalização”, Plano Diretor Municipal – Alterações, Carta de Património, CMP, Dezembro 2011, p.124
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vermelho), as categorias principais, são as áreas de interesse urbanístico e arquitetó-
nico ( preenchidas a amarelo), seguindo-se dos espaços verdes com valor patrimonial 
( verde claro). Os perímetros de proteção arqueológica, como o ZEP/ZAP (Zona es-
pecial de proteção ou Zona automática de proteção que estão preenchidos com uma 
trama verde na diagonal) e PEPA/ZOPA ( Perímetro especial de proteção arqueológica 
ou zona de potencial arqueológico, preenchida com trama vertical vermelha), terminan-
do com os imóveis classificados ou em vias de classificação ( contornados a preto). 
De realçar que toda a frente ribeirinha da cidade do Porto é considerada uma área de 
interesse urbanístico e arquitetónico pela valência da frente de água. 

Fazendo uma aproximação ao objeto de estudo identificamos na rua do Ouro, a exis-
tência de quatro imóveis de interesse patrimonial, que são o L5 e o L658, seguindo-se 
do L759 e por último do L1560, sem deixar de mencionar que na rua das Condominhas, 
existe um outro imóvel do mesmo género L2461. Estes imóveis, situam-se na área de 
interesse urbanístico e arquitetónico, sendo que parte do terreno onde está edificado o 
Bairro do Aleixo, entre a rua do Ouro e a rua Carvalho Barbosa, também é denominada 
de área de interesse urbanístico e arquitetónico, excetuando-se só o imóvel L24, que 
não se encontra nesta área de interesse.

Esta área integra zonas de potencial arqueológico (ZOPA), devidamente numeradas, 
destacando-se a zona da encosta da arrábida (ZOPA 75), seguindo-se na frente ribei-
rinha do Ouro (ZOPA 58) e mais a norte adjacente à rua das Condominhas (ZOPA 30), 
tendo ainda junto a estas zonas de potencial arqueológico, um perímetro de especial 
proteção arqueológica (PEPA 26), terminando mais a norte na rua das Condominhas 
com uma zona automática de proteção (ZAP 24). 

Carta de Hierarquia da Rede Rodoviária

De igual importância apresentamos um extrato da Carta de Hierarquia da Rede Rodo-
58 L5 e L6-  Manutenção Militar do Porto, situado na rua do Ouro, 1492- Imóvel de Interesse Patrimonial. “Foi instalada 
no antigo local do Arsenal Militar e Trem do Ouro entre 1900 e 1937 como filiar da Manutenção Militar criada em 1837 para 
fabricar ou gerir o abastecimento de géneros, combustíveis e outros artigos para o Exército Português. Em 1994 começou 
a apoiar logisticamente as forças que são destacadas para o estrangeiro.” [consultado em 23/08/2018] disponível em https://
balcaovirtual.cm-porto.pt/PT/cidadaos/guiatematico/PlaneamentoOrdenamento/AreasReabilitacaoUrbanaARU/Área de Rea-
bilitação Urbana de Lordelo do Ouro/Documents/Relatório_ARU_Lordelo_Ouro.pdf
59 L7 – Quinta da Murta – Imóvel de Interesse Patrimonial. “Das poucas quintas rurais de lavoura que ainda subsistem 
em Lordelo do Ouro, encontra-se fortemente adulterada na sua estrutura original, apresentando, no entanto, uma elevada pro-
porção de espaços verdes. Pertenceu a Edmundo Alves Ferreira, fundador em Matosinhos da Fábrica de Conservas “Nun´Al-
vares”. A casa de habitação foi erguida no século XVIII, sofrendo ao longo dos séculos XIX e XX profundas modificações.” 
[consultado em 23/08/2018] disponível em https://balcaovirtual.cm-porto.pt/PT/cidadaos/guiatematico/PlaneamentoOrdena-
mento/AreasReabilitacaoUrbanaARU/Área de Reabilitação Urbana de Lordelo do Ouro/Documents/Relatório_ARU_Lorde-
lo_Ouro.pdf
60 L15- Antigo edifício da Companhia do Gás e Eletricidade e Armazéns Anexos, Rua do Ouro, 151- 155 – Imóvel de 
Interesse Patrimonial. “(...). No ano de 2005 as instalações abandonadas do Ouro foram entregues à EDP.” [consultado em 
23/08/2018] disponível em https://balcaovirtual.cm-porto.pt/PT/cidadaos/guiatematico/PlaneamentoOrdenamento/AreasRea-
bilitacaoUrbanaARU/Área de Reabilitação Urbana de Lordelo do Ouro/Documents/Relatório_ARU_Lordelo_Ouro.pdf
61 L24 – Igreja de S.Martinho de Lordelo, Rua das Condominhas, 701 – Imóvel de interesse Público (IIP). “Foi reer-
guida no ano de 1764, no local da primitiva ermida que lhe deu oprigem, ao que tudo indica. Sofreu obras de ampliação ao 
longo dos séculos. (...) [consultado em 23/08/2018] disponível em https://balcaovirtual.cm-porto.pt/PT/cidadaos/guiatematico/
PlaneamentoOrdenamento/AreasReabilitacaoUrbanaARU/Área de Reabilitação Urbana de Lordelo do Ouro/Documents/Rela-
tório_ARU_Lordelo_Ouro.pdf
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viária (ver fig. D), que mostra a classificação dos atuais eixos de articulação da cidade 
do Porto, ajudando a perceber os benefícios, ou os prejuízos causados pela criação de 
cada um dos eixos sinalizados, na malha urbana do concelho, segundo uma hierarqui-
zação62 dos eixos. Cruzando a informação da Carta de Hierarquia da Rede rodoviária, 
com informação mais atual (concretamente o relatório da ARU de Lordelo de Ouro63), 
interpretamos a cartografia como um inventário de vias existentes e propostas, visto 
que ilustra as intenções projetuais no PDM. 

As categorias existentes na Carta de Hierarquia da Rede Rodoviária são cinco, sendo 
estas mesmas subdividas em eixos propostos e existentes, distinguindo assim grandes 
eixos rodoviários como a VCI, como parte integrante da rede nacional (IP1, IC1, IC23 e 
IC29) a preto, identificando os canais de ligação inter-níveis (rua e Ramal) a vermelho, 
sendo que os eixos urbanos estruturantes e de articulação intermunicipal estão a azul, 
e os eixos urbanos complementares ou estruturantes locais estão sinalizados a verde. 
Sendo que, por último, as novas vias propostas estão marcadas a tracejado. 

Aproximando ao caso de estudo em concreto, e cruzando com a análise do relatório da 
ARU, a rua do Ouro, que faz parte da marginal do Douro e que desempenha a função 
da distribuição do tráfego desde a Foz do Douro, até ao centro da cidade e vice-versa, 
apresenta-se como um “eixo urbano estruturante e de articulação intermunicipal”64, 
assim como a rua do Campo Alegre, de Diogo Botelho e da Pasteleira. A rua das 
Condominhas, a Via Panorâmica Edgar Cardoso e a rua de D. João de Mascarenhas, 
desempenham um papel de “eixos urbanos complementares ou estruturantes locais”65. 

Por fim, a existência de um “Canal de ligação Inter-níveis”66 de ligação à VCI desde 
o Campo Alegre, criou uma rutura da continuidade urbana, que outrora existia entre 
a zona da Arrábida e o CDUP, havendo hoje uma separação física. Para além disso 
esta área apresenta graves probemas ambientais e paisagísticos, devido ao elevado 
índice de ruído e a uma rutura dos tecidos urbanos da cidade, conforme mencionado 

no relatório da ARU.

62 “A rede viária da cidade é ordenada e hierarquizada de acordo com uma estratégia territorial de mobilidade que visa 
dotar os diversos modos de transporte alternativos de adequado espaço de funcionamento e, ainda, de acordo com as funções 
rodoviárias que se pretende ver facilitadas através de adequadas medidas de gestão” (PDM, art.º 52.º).
63 [Consultado em 23/08/2018] disponível em https://balcaovirtual.cm-porto.pt/PT/cidadaos/guiatematico/Planeamen-
toOrdenamento/AreasReabilitacaoUrbanaARU/Área de Reabilitação Urbana de Lordelo do Ouro/Documents/Relatório_ARU_
Lordelo_Ouro.pdf
64 Estes “têm uma função de nível secundário ao ligarem entre si eixos estruturantes, destinando-se ainda à irrigação 
dos sectores urbanos definidos pela rede principal, segundo uma lógica de compatibilização entre o tráfego local de atraves-
samento e o apoio às atividades implantadas, prevendo -se ainda que venham a desempenhar um papel decisivo na futura 
reestruturação da rede urbana de autocarros” (PDM, art.º 52.º, al.c).
65 Estes “têm como função principal estabelecer a ligação entre os principais setores da cidade, e desses à rede nacio-
nal que estrutura o território metropolitano e regional, segundo uma lógica de concentração de fluxos e de grande eficácia de 
desempenho, com recurso a tecnologias avançadas de apoio à gestão do congestionamento” (PDM, art.º 52.º, al.a).
66 Estes “têm como função principal desempenhar um papel amortecedor de tráfego entre a rede viária municipal e a 
rede nacional, dado que a sua utilização está fundamentalmente associada às funções de «saída» e «entrada» na malha urba-
na, pelo que o seu tratamento deve garantir a minimização dos impactes negativos, decorrentes principalmente nas situações 
em que essas artérias têm ocupação urbana marginal” (PDM, art.º 52.º, al.b).
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2.3.2.  Análise do Tecido Urbano 

Sendo a morfologia urbana do lugar, a base para o estudo e para a ocupação, ao longo 

dos tempos, foi a partir dela analisada a forma como os assentamentos urbanos são 

realizados neste setor da cidade. Na escolha de um local para a construção, pesam os 

mais variados fatores, alguns básicos e inerentes a todas as cidades, como a proximida-

de à água doce de um rio, terrenos férteis, a vantagem estratégica do lugar em termos 

económicos, entre outros como a exposição solar e declives existentes. 

A marginal ribeirinha da cidade do Porto, um dos seus eixos principais em termos de 

mobilidade, é caraterizada por se desenvolver a uma cota inferior, a cerca de 7-8 metros 

de altitude, e tendo na sua extensão, a partir da zona de Lordelo do Ouro, uma escarpa, 

com mais de 50 metros de altitude. A restante malha da cidade, continua a desenvolver-

-se de forma gradual, de sul para norte, desde o rio Douro, onde a topografia, desen-

volve-se até aos 40-70 metros de altitude, situando-se aí as zonas de melhor exposição 

solar e as melhores vistas em relação ao rio.

Apesar da grande diversidade de edificado e espaços, na extensão da frente ribeirinha, 

o casco urbano da cidade, desenvolve-se para norte, para zonas mais elevadas, onde a 

topografia do terreno tem tendência a ser mais estável, encontrando-se aí instaladas a 

maioria da habitação, serviços, equipamentos. A estrutura viária da cidade tenta acom-

panhar o terreno.

Partindo da análise, das imagens e mapa topográfico, é bem visível a topografia aciden-

tada desta área da cidade, o que por si só obriga a ter cuidados redobrados, quanto a 

intervenções urbanas na área, a presença de uma escarpa acentua, ainda mais, esta 

vertente. Na lógica de implantação dos edifícios no terreno, Telles refere que: 

“ (...) A localização das torres, como se disse, foi condicionada pelo terreno. Localizam-
-se ao longo ou perto da via de penetração, de modo a manter o mais possível o con-
tacto com ela. Os afastamentos conseguidos entre elas e a sua posição relativa são de 
molde à insolação das habitações ser bastante favorável. Cada torre é formada por três 
volumes distintos os quais têm uma leitura bastante marcada. Esta forma de composi-
ção das torres permite que as habitações fiquem voltadas para a panorâmica ao mesmo 
tempo que têm orientações favoráveis. (...)”67

67 TELLES, Manuel, Trecho da Memória descritiva do Projeto, 1969, p.03
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Fig.44 Planta de Usos e Funções do edi f icado Esc. 1/6000

Fig.45 Planta de Pisos Esc. 1/6000
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Planta de Usos e Funções 

Construiu-se a planta de usos e funções do edif icado (f ig.44),  dist in -

guindo as seguintes categor ias:  serviços,  comércio,  cultura,  educação, 

despor to,  rel igião, saúde, hotelar ia,  restauração e habitação, sendo 

que a últ ima subdividiu-se em três,  sendo elas habitação com comér-

c io,  habitação com serviços e habitação com restauração. 

Fazendo uma anál ise da planta de usos e funções de sul  para nor te, 

ver i f ica-se, na f rente r ibeir inha do Ouro, a existência maior i tar iamente 

de edifíc ios de caráter habitac ional,  não havendo uma mistura de usos, 

pelo simples facto de os edi fíc ios de carácter habitac ional  com comér-

c io ou restauração, não exist i rem nesta zona da c idade. Reconhece-

-se esta ausência especialmente na f rente r ibeir inha, que é uma das 

grandes impulsionadoras da “máquina turíst ica” que atrai  este misto 

de usos, entre comércio,  restauração e hotelar ia.  Seguindo para nor te, 

pela rua do Aleixo e mesmo pela rua da Mocidade da Arrábida, até aos 

eixos das Condominhas é que se começa a encontrar uma maior diver-

sidade de usos do edif icado. 

A encosta da Arrábida, também é uma zona maior i tar iamente habita-

c ional,  com pouco comércio,  restauração ou serviços,  ou mesmo nada, 

exist indo também bastantes edifíc ios devolutos,  tal  como em toda a ex-

tensão desde a ant iga companhia de gás e eletr ic idade, até ao conjunto 

habitac ional  da rua Júl io Lourenço Pinto. 

Planta de Pisos

Para uma anál ise mais asser t iva da planta (ver f ig.45),  das cérceas do 

edif icado, optou-se por c lassi f icar considerando sete categor ias,  sen-

do elas:  um piso,  dois pisos,  t rês pisos,  quatro pisos,  c inco pisos,  seis 

pisos,  sendo que a últ ima e sét ima categor ia,  de forma a não entrarmos 

numa análise muito exaust iva,  decidiu-se denominar de seis ou mais 

pisos.

Na área de estudo, a maior ia do edif icado possui  t rês ou menos pisos, 
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Fig.46 Planta do S istema v iár io Escala 1/15000

Fig.47 Planta de Mobi l idade (Transpor tes) Esc. 1/15000
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sobretudo na f rente r ibeir inha do Ouro. Junto à escarpa da Arrábida 

encontra-se um dos edifíc ios que se faz destacar,  devido à sua altura 

e presença, quando vista de Gaia especialmente,  v isto que contrasta 

com a cércea do edif icado remanescente.  As tor res do Aleixo,  acabam 

por ser o conjunto edif icado com maior cércea da área, com mais de 6 

pisos (possuem 13 pisos),  sendo mais altas que a maior ia das constru-

ções mais recentes da área. 

Planta do Sistema Viár io

Continuando a anál ise ao tec ido urbano da área, passamos à anál ise 

da planta do sistema viár io elaborada a par t i r  de uma lei tura impressiva 

no ter r i tór io em estudo (ver f ig.46).  Nos dias de hoje,  o sistema de vias 

considera quatro âmbitos de ref lexão impor tantes,  que são os seguin-

tes:  as viagens pendulares,  em contraste com as viagens informais,  a 

forma como as viagens são distr ibuídas e fazem o zonamento do ter r i -

tór io urbano da c idade através dos movimentos produzidos, seguindo-

-se da perceção de como são real izadas estas viagens, e por últ imo as 

escolhas dos percursos, e suas alternat ivas. 

Os eixos estruturantes,  que se apresentam como sendo as vias que 

fazem a l igação da c idade à per i fer ia e vice-versa, e que são os de 

maior f luxo, são a VCI e os seus acessos, seguindo-se dos eixos pr in-

c ipais,  como a marginal  do Douro que percorre toda a f rente r ibeir inha, 

enquanto a avenida da Boavista,  assim como a rua do Campo Alegre, 

apresentam-se como eixos de f luxo rodoviár io também elevado e de 

ex trema impor tância para a c idade. 

Os eixos secundár ios,  como a rua das Condominhas, apresentam um 

tráfego e impor tância infer ior  em relação aos dois últ imos menciona-

dos. Os eixos terc iár ios como a rua de Carvalho Barbosa, que faz o 

acesso desde a marginal  até ao bair ro do Aleixo,  seguindo até às ruas 

de Júl io Lourenço Pinto e à rua do Progresso, e por últ imo e não menos 

impor tantes neste sistema, temos os arruamentos como a rua da Moci -

dade da Arrábida ou a rua do Sr.  da Boa Mor te,  apresentando-se como 
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eixos que garantem o acesso a áreas residenciais e com um tráfego 

bastante reduzido. 

Planta de Mobilidade (Transpor tes) 

Em termos de mobi l idade, a área de estudo em questão, não é “al imen-

tada” por todos os meios de transpor tes existentes na Área Metropol i -

tana do Por to,  sendo que, a esmagadora maior ia do tec ido urbano da 

c idade é servido pela rede de autocarros,  c ic lovias,  comboio,  metro, 

elétr ico,  percursos pedonais e,  ainda, pela via marít ima para a deslo -

cação dos seus habitantes.  Nesta zona (ver f ig.47) só temos o uso dos 

autocarros,  c ic lovias,  v ia marít ima e elétr ico,  exist indo, ainda que rara-

mente,  alguns percursos pedonais.

Autocarro
Esta área em par t icular é servida pela rede de transpor tes da STCP, a 

predominante na c idade em termos de autocarros,  l igando diversos fo -

cos de interesse, fazendo uso das pr inc ipais vias do sistema rodoviár io 

da área, como a rua do Campo Alegre.  Faz a l igação este/oeste l igando 

a Foz ao centro da c idade e vice-versa, passando por uma das zonas 

empresar iais e educacional  como é a área que se insere a Casa da Mú-

sica,  correspondendo a uma das carreiras mais ut i l izadas em termos 

de autocarros.  Outras carreiras também existem, como a que passa na 

Via Panorâmica, servindo a zona habitac ional  do Aleixo e da Arrábida, 

seguindo pela rua das Condominhas.

Ciclovias
Em termos de c ic lovias,  existe a c ic lovia da Foz (Parque da Cidade – 

Ribeira da Granja),  tendo uma extensão de 4.862 metros,  inic iando-se 

no Parque da Cidade, percorrendo as marginais at lânt ica e r ibeir inha, e 

seguindo até ao Observatór io de Aves, junto ao Jardim do Calém. Esta 

c ic lovia faz l igação com outra c ic lovia (Granja – Parque da Cidade), 

sendo que esta atravessa as avenidas da Boavista e Marechal  Gomes 

da Costa,  para além de l igar vár ios equipamentos públ icos,  como esco-

las,  espaços despor t ivos,  jardins,  parques e museus, também percorre 



o parque da Pasteleira. 

Elétr ico
O elétr ico da c idade do Por to,  usado hoje em dia como catal isador e 

potenciador do tur ismo no centro da c idade do Por to,  tem um sistema 

de funcionamento totalmente di ferente dos outros meios de transpor te, 

não sendo usado pelos habitantes da c idade do Por to para real izarem 

os seus movimentos pendulares,  mas sim para lazer.  Esta área do Ouro 

é al imentada´ pela pr imeira l inha do Elétr ico (Passeio Alegre – Infante), 

tendo esta sido reat ivada em 1992, que faz o percurso pela marginal 

do Douro, passando mesmo em frente às ant igas instalações da com-

panhia de gás e eletr ic idade do Ouro. 

Percursos Pedonais
Em termos de percursos pedonais,  mencionaremos a marginal  do Dou-

ro,  como sendo o mais signi f icante nesta área, até pelo atrat ivo da 

f rente de água e por fazer a l igação Foz- Centro Histór ico da c idade do 

Por to.  Não existem outros percursos pedonais,  nesta área, a não ser 

alguns percursos de acesso a moradias,  pelo simples fato de não exis-

t i r  um atrat ivo e,  especialmente mais para o inter ior  da zona do Bair ro 

do Aleixo e suas imediações, por ser uma zona de alta cr iminal idade e 

grande insegurança, o que, por si  só,  não convida à existência de per-

cursos pedonais,  que pudessem dinamizar a área de outra forma.

Via Marít ima
No que se refere à via marít ima, a existência do cais do Ouro remete -

-nos para tempos passados, onde eram efetuadas as descargas de pro -

dutos vindos de outros locais do país,  que contr ibuiam para a grande 

vi tal idade e dinâmica de outrora.  Mas, hoje em dia,  o cais é ut i l izado 

por pequenos rabelos e barcos de pesca, e apresenta-se num estado 

de conservação não muito bom.



Fig.49 Planta de Cheio -Vazios Esc. 1/15000Fig.48 Planta de Espaços Verdes e Públ icos e Pr ivados Esc. 1/15000

(Verdes) Espaços Associados a urbanizações

(Verdes) Zonas Arborizadas e ajardinadas 

(Verdes) Valor Patrimonial

(Verdes) Parques e Jardins Público
 
(Verdes) Espaços de Cultivo

(Verdes) Associados a Equipamentos

(Verdes) Espaço Expetante

L E G E N D A
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Planta de Espaços Verdes e Públicos e Privados

A planta de espaços verdes e públ icos (ver f ig.48) permite perceber 

como se caracter izam estes espaços, que fazem par te desta zona da 

c idade. Estes espaços foram dist inguidos em: espaços associados a 

urbanizações, zonas arbor izadas e ajardinadas, espaços verdes de va-

lor  patr imonial,  parques e jardins públ icos,  espaços de cult ivo,  espaços 

verdes associados a equipamentos e espaços verdes expectantes,  sen-

do que no seu conjunto apresentam uma grande impor tância na intera-

ção social  da c idade e na sua qual idade de vida. 

Na zona de estudo encontram-se vár ios espaços verdes expectantes,  

local izados na f rente r ibeir inha do Ouro, assim como no inter ior  do 

bair ro do Aleixo.  Reconhece-se a existência de espaços verdes as-

sociados a alguns dos bair ros camarár ios de Lordelo de Ouro, mas 

também a inexistência de parques e jardins públ icos na área, sendo os 

únicos existentes,  o do Jardim do Calém, e um pequeno largo si tuado 

no ínic io da rua do Aleixo. 

Planta de Cheios e Vazios

Neste estudo das plantas de cheios e vazios,  tentaremos ident i f icar de 

forma sintét ica,  a forma como o edif icado urbano se dispõe no tec ido 

da c idade. Por um lado, as plantas apresentam, não só o l imite fís ico de 

cada ´quar teirão´,  assim como a densidade do mesmo. Pode-se reparar 

que a zona do Bair ro do Aleixo tem um déf ice considerável  de edif icado 

e a malha urbana não está consol idada até à f rente r ibeir inha do Ouro. 

Por outro lado, a planta de Vazios,  não só realça algumas vias,  como 

também apresenta os espaços de descompressão existentes,  mostran-

do o modo de ar t iculação das duas áreas que ganham protagonismo (ou 

não),  na mancha construída, nesta planta (ver f ig.49).  Pode-se também 

reparar no impato da VCI e da Ponte da Arrábida, e os seus acessos 

na envolvente próxima, havendo bastantes áreas urbanas por edi f icar.
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Fig.50 Vista sobre a r iver walk,  na c idade de Chicago, e a f rente de água (2015)

Fig.51  Vista sobre as Docklands, em Londres, e a f rente de água
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3. Processos de revitalização urbana em frentes de água

3.1.  A frente de Água

“(...)  Sabemos como a água const i tu i  um dos elementos inic iát icos da 

formação da maior par te das c idades. Por outro lado, consideramos às 

vezes a água, como elemento da paisagem, mas temos di f iculdade em 

a “ imaginar ”  como componente fundamental  das c idades! E, no entanto, 

as frentes de água urbanas – as frentes r ibeir inhas, como geralmente 

as consideramos – são paradigmas das c idades de água, entendidas 

como c idades histór icas ( is to é,  c idades de histor ic idade urbana e cul -

tural),  cuja frente urbana, marít ima ou f luvial ,  assume um papel  emble-

mático na estrei ta ar t iculação entre a terra e a água. (...)  ”

FERREIRA ,  Vi tor  Mat ias,  Cidades de água, mar urbano.. . Impressões de viagens sociologia,  problemas e 
prát icas.  L isboa: nº26, 1998, pág.2 
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A presença da água foi, ao longo, da história o embrião do nascimento de muitas e 

importantes cidades68. As margens dos rios ou lagos e as baías abrigadas dos mares, 

foram os locais preferidos pelas populações para aí se fixarem, criando as primeiras 

raízes do que mais tarde seriam as enormes urbes que atualmente conhecemos69. 

O facto de as grandes cidades possuírem um porto marítimo e crescerem à volta ou 

ao longo destas frentes de água eram sinais, na altura, de domínio e poder, onde o 

comércio e as trocas informais funcionavam como motores do desenvolvimento, visto 

que era através das frentes de água, que chegava o mais variado leque de produtos, 

oriundos de vários pontos do seu país e do mundo.

Fazendo uma aproximação aos dias de hoje e à cidade onde está inserido o objeto de 

estudo, a cidade do Porto, e as transformações que a mesma foi sendo alvo ao longo 

dos últimos anos, especialmente devido a existência do rio Douro, o autor Álvaro Do-

mingues afirma que: 

“(...) o rio é sobretudo um cenário e a sua presença, um elemento de produção de 

imaginário que está a mudar radicalmente os impulsos da urbanização das suas mar-

gens e uma nova maneira de pensar a relação da cidade com os seus territórios de 

influência. O passado e as suas memórias construídas ou ficcionadas, são a matéria-

-prima que se usa para reconstruir novas funções e significados (...) Esta transforma-

ção pode observar-se em várias escalas e tipos de intervenção: desde a reciclagem 

de velhos edifícios e infraestruturas que perderam a sua função e se converteram em 

equipamentos culturais, à construção de raiz de uma espécie de parques temáticos 

para esplanadas e cais de cruzeiros, à multiplicação de condomínios residenciais com 

vistas exclusivas, ao redesenho de espaços públicos e passeios marginais, às adegas 

adaptadas para receber visitantes, plataformas de helicópteros para ver o Porto do 

céu, hotéis, etc. (...) “70

O autor mostra que a frente de água da cidade do Porto, o rio Douro, tem vindo a ser 

encarada de uma outra forma, e tem sido vista, como potencializadora da imagem 

da cidade, pelas suas qualidades já anteriormente mencionadas. A existência do rio 
68 Segundo GOTTMANN, J. (1990), entre as 300 maiores cidades mundiais da atualidade, mais de dois terços estão 
localizadas junto da água, número que só por si, permite compreender a importância desta última.

69 Recorde-se o texto de Breen, A. e Rigby, D. (1996), “Water is a fundamental attraction in all cultures and among 
all classes of people, from Alasca to Angola to Argentina. It is a favorite location for celebrations and ceremonies, for evening 
picnics on the beaches of Bahrain, religious rites on the Ganges River in Benares, for dragon boat races in Shangai, and New 
Year´s oceanfront offerings for the goddess Eimanja in Brazil”. 

70        DOMINGUES, Álvaro, O Porto e o rio Douro. 2009, pág.2
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Douro traz identidade à cidade e estabelece novas formas de desenhar a cidade, per-

mitindo revitalizar áreas  que no passado teriam uma determinada função, mas que 

hoje poderão ter um papel totalmente diferente e revitalizador para a zona onde estão 

inseridas. Este papel reverte em primeiro lugar e em segundo, para a cidade, transfor-

mando o uso de antigas instalações para as exigências urbanas atuais. 

O arquiteto Nuno Portas afirma ainda que : 

“(...)As frentes aquáticas das cidades têm constituído, nas últimas décadas, teatros 

privilegiados das transformações urbanas permitidas pela mudança da logística me-

tropolitana (ligada às funções portuárias, ferro e rodoviárias industriais, de energia ou 

saneamento...) outras tantas oportunidades oferecidas junto das áreas centrais ou de 

antigas ou novas periferias para operações de regeneração ou expansão para desen-

volvimento de novos serviços e equipamentos coletivos de excelência, lazer de mas-

sas, residência, parques temáticos ou recuperações de sistemas ambientais costeiros. 

Estas operações decorrem nuns casos de estratégias das cidades visando a sua pró-

pria visibilidade (global cities, urban networks...), noutras resultaram da agressividade 

das forças de mercado por vezes em ambiente de conflitualidade, revelando défices do 

papel mediador esperado da Administração Pública no sentido de construir o consenso 

em torno dos programas e processos de implementação.(...) “71

As frentes de água constituiem uma mais valia para as cidades que as possuem, carac-

terizando a sua identidade. Para além de proporcionarem espaços de lazer, repouso, 

e possuirem a sua própria riqueza paisagística, que imprime a sua própria dinâmica, 

acabam por funcionar como um espaço de descompressão e, ao mesmo tempo, como 

um espaço aberto da cidade. O uso da cidade e da frente de água como um todo só 

traz benefícios para a configuração da sua malha urbana e para a qualidade de vida 

dos seus habitantes.

Estas interpretações servirão de base para os exemplos seguintes, que irão permitir 

fazer uma breve análise a algumas requalificações urbanas, em grandes cidades euro-

peias, que tiveram como grandes impulsionadoras das suas requalificações a frente de 

água. A forma como foram realizadas cada uma destas operações de requalificação, 

ajudar-nos-á a desenvolver uma melhor compreensão e um melhor delineamento da 

estratégia e proposta que serão apresentadas no próximo capítulo.  

71 PORTAS, Nuno, Os Tempos das formas vol.1: Cidade feita e refeita, DAAUM, Guimarães,2012, pág.68.
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Fig.52 Barcelona (Google Maps)

Fig.53 Vista área sobre parte do passeio marí t imo de Barcelona
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3.1.1.  Jogos Olímpicos 1992, Barcelona, Espanha

O primeiro exemplo situa-se na cidade de Barcelona (ver fig. 52) onde, por volta do fim 

da idade média (século XV) o seu porto de Barcelona começa a destacar-se de outros 

portos de regiões vizinhas, respondendo no século XIX ao processo de industrializa-

ção, que a viria a destacar do resto de Espanha, como a região economicamente mais 

desenvolvida. O crescimento da cidade entre meados do século XIX e inícios do século 

XX, deixou marcas na malha urbana, muito devido aos projetos executados pelo plano 

de Cerdá72 (ver fig. 54).

Consolida-se como cidade cosmopolita73, nos séculos XX/XXI, e passa a ser um local 

de passagem obrigatória para artistas e arquitetos. O porto, como aconteceu em tan-

tas outras cidades europeias, foi um dos grandes motores para o progresso da cidade, 

mas a industrialização fez com que Barcelona se visse desligada da sua frente de água 

(mar mediterrâneo), desvirtuando assim a visão de cidade internacional e cosmopolita 

que pretendia passar. 

A identidade urbana e a imagem da cidade a partir da água eram claramente contra-

ditórias, sendo que, em finais do século XX, a antiga zona portuária e toda a extensão 

marítima da cidade, que em tempos detinha um elevado tráfego e função, via-se em 

ruínas, com o início da transferência da indústria pesada para outras localizações com 

espaços mais amplos, ficando assim ao abandono. As praias tinham sido utilizadas 

para descargas de entulho, as linhas ferroviárias dividiam a cidade. 

Com Barcelona a deparar-se com todos estes problemas, surge durante os anos 1980, 

a oportunidade para a realização dos jogos Olímpicos de 1992.  

72 Ildefons Cerdá foi engenheiro, urbanista e político catalão, responsável pelo plano de extensão e reforma (Plan de 
Ensanche) da cidade de Barcelona, tendo-se formado como engenheiro de caminhos em Madrid no ano de 1841, é um dos 
fundadores do urbanismo moderno. In PORTAS, Nuno, Os Tempos das formas vol.1: Cidade feita e refeita, DAAUM, Guima-
rães,2012, pág.76

73 Um cosmopolita ou cidadão do mundo é uma pessoa que deseja transcender a divisão geopolítica que é inerentes 
as cidadanias nacionais dos diferentes Estados e países soberanos. Ao negar-se a aceitar a identidade patriótica ditada pelos 
governos nacionais e afirmar-se cada cidadão como representante de si mesmo, os cidadãos do mundo afirmam sua indepen-
dência como cidadãos da Terra, do mundo, ou do cosmo.
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Fig.54 Plano Cerdá de 1859 

Fig.55 À esquerda, a aber tura da costa mar í t ima em 1960, e à d i re i ta a aber tura da costa mar í t ima em 1992, Bar-
ce lona, Espanha.

Fig.56 À esquerda, par te do passeio mar í t imo em 1960, e à d i re i ta par te do passeio mar í t imo em 1992, Barce lona, 
Espanha.
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Ambas as cidades iriam surgir como importantes operações urbanísticas para se ade-

quarem aos eventos que viriam a ser realizados.

A recuperação da relação da cidade com a frente de água era o foco principal, reu-

tilizando os espaços abandonados pelo porto, criando novas zonas de utilização e 

requalificando, assim, os lugares que se amontoavam na frente de rio. Havia barreiras 

entre a cidade e a água, como o passeig de Colon74, umas das mais importantes vias 

da cidade e do porto, sendo que a mesma limitava a interacção com a água do tecido 

urbano do centro da cidade, e do plano ortogonal de Cerdá. 

A realização destes eventos, como os jogos Olímpicos de 1992 em Barcelona, trouxe 

soluções para estes problemas e, já na década de 1980, é elaborado um plano, com 

base numa proposta ganha anteriormente por Solá-Morales75. Esta intervenção no 

porto marítimo, permitiu uma relação mais fluída do resto da cidade com toda a frente 

marítima (ver fig. 55 e 56).

No ínicio da década de 1990, a frente marítima de Barcelona é, então, alvo de uma 

forte revitalização urbana, destacando-se três aspetos importantes. O primeiro, confi-

gurava o remate da malha da cidade de Cerdá, mantendo a mesma cércea, motivando 

assim, o uso de outra escala no interior das unidades quarteirão e criando uma frente 

urbana mais clara. O segundo estruturava um sistema de infraestruturas viárias com-

plexa e eficaz, definindo um conjunto de passeios públicos, espaços e zonas de praia 

com uma extensão urbana siginificativa. Por último, é realizada a demarcação de al-

guns locais estratégicos, para além da frente urbana de remate da cidade consolidada, 

criando novas dinâmicas, hierarquias e visibilidade na nova frente de rio, através de 

novas edificações e outras estruturas físicas pontuais.

74 Passeig de Colon é o nome de uma avenida larga com palmeiras na cidade de Barcelona, no distrito de Ciutat Vella.

75 Ignasi de Solà-Morales foi um arquiteto catalão, historiador e filósofo. Foi professor de composição arquitetônica na 
Escola de Arquitectura de Barcelona, e também ensinou nas universidades de Princeton, Columbia, Turim e Cambridge.
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Fig.57 Local ização Amesterdão (Google Maps)

Fig.58  V is ta aérea da c idade de Amesterdão e a organização da malha urbana da c idade, ev idenc iando -se a nor te a 
zona das Eastern Dock lands (2014)
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3.1.2.  Eastern Docklands, Amesterdão, Holanda

O segundo exemplo, situa-se na cidade de Amesterdão (ver fig. 57). Até ao fim do 

século XV, o porto de Amesterdão, foi o mais influente da Europa, sendo o grande ar-

mazém do norte da Holanda, criando um grande centro de riqueza e poder na Europa. 

No século XVII, chega a Idade de Ouro do porto de Amesterdão, tornando-a a cidade 

mais rica do mundo. Possuía uma rede de comércio internacional que tinha sido con-

seguida a partir dos navios, que viajavam do porto de Amesterdão para África, Améri-

ca do Norte, Brasil, Índia e outros países da região do Báltico. Este porto tornou-se no 

centro de navegação mais importante do mundo. 

Esta Idade de Ouro, não só trouxe prosperidade a nível económico para a cidade, mas  

também fez com que a população nesse século triplicasse dos cinquenta mil para 

duzentos mil habitantes, devido às pessoas que emigravam à procura de melhores 

condições de vida, mesmo com a existência da peste negra, que levou à morte de um 

décimo da população no mesmo século. 

Amesterdão entre os séculos XVIII e o início do século XIX, tem um decréscimo da 

riqueza que vinha a acumular, devido a guerras76. Só no final do século XIX, é que o 

porto de Amesterdão entra na segunda Idade de Ouro, graças à revolução industrial, 

que, como em tantas outras cidades europeias banhadas por uma frente de água, aca-

bou por funcionar como um motor para o desenvolvimento da cidade. Em Amesterdão 

inicia-se a construção de novos edifícios como museus e estações de comboio, emer-

gem novos serviços e criam-se melhores condições de habitabilidade.

76 As guerras da República holandesa com a Inglaterra e com a França inibiram fortemente o comércio. Quando a 
Holanda foi trazido para o império francês durante as guerras napoleónicas, o porto de Amsterdão tornou-se uma cidade 
relativamente insignificante. Só quando se funda o Reino Unido, em 1815, é que o Porto de Amsterdão começa novamente a 
prosperar.
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Fig.59 Plano Geral  de urbanização das Docklands

Fig.60 I lha Java em 1954 à esquerda, no centro a I lha de Java em 1990, e à direi ta a I lha de Java (Atual)

Fig.61  Vista áerea das Eastern Docklands (Atual)

JAVA Island

KNSM - Island

Rietlandn
Sporenburg

Entrepot-West
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A criação da estação de caminhos-de-ferro, junto ao porto, transformou-a numa au-

têntica barreira entre o coração da cidade e o rio, dificultando a proliferação de outras 

atividades para além da portuária. Mais tarde, com o diminuir da atividade portuária, e 

não existindo outras funções alternativas com capacidade suficiente para sustentar o 

anterior dinamismo económico, a zona entrou em decadência acelerada. 

Em 1960, as atividades portuárias foram relocalizadas a Oeste da cidade, com o obje-

tivo de poderem satisfazer as necessidades crescentes de espaço para mercadorias, 

possibilitando assim o desenvolvimento do porto. Este facto originou o abandono de 

uma extensa área das antigas docas (Eastern Docklands)77, ficando a mesma disponí-

vel para receber novas atividades proporcionadas por intervenções de transformação 

e requalificação urbana. As Eastern Docklands encontram-se divididas em cinco zo-

nas78, correspondendo às diferentes penínsulas que as compõem (ver fig.59).

O arquiteto Nuno Portas refere ainda que a reconversão das penínsulas portuárias, 

objetivou-se sobretudo no programa habitacional e na aposta num modelo urbano 

em continuidade com a escala da cidade existente. Refere ainda que, o plano de re-

ferência, definia com clareza os princípios de ocupação, de unidade morfológica e de 

excepção urbana, estes últimos associados a edifícios de programas mistos (habita-

ção, comércio, escritórios, lazer, cultura,...) que permitiram uma clara hierarquização 

urbana e qualitativa do modelo de cidade subjacente à intervenção.79

77 O primeiro plano para reconstruir a zona oriental das docas foi elaborado em 1980. Esta zona consiste em algumas 
penínsulas artificiais, construídas por volta de 1900 ao lado do interior da cidade de Amesterdão

78 A zona “Veemarkt, Abattoir Site e Entrepot-West”, a zona KNSM Island, seguindo-se a zona Java Island, a zona 
Borneo-Sporenburg e por último a Rietlanden

79 PORTAS, Nuno, Cidades e frentes de água. Porto: Centro de estudos da universidade do Porto, 1998, pág.46
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Fig.63  Vista aérea do Parque da cidade e Av. da Boavista,  e passeio marí t imo (2002)

Fig.62  Local ização do Passeio At lânt ico no Porto (Google Maps)
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3.1.3.  Passeio Marítimo, Porto, Portugal

O presente exemplo, situa-se na área metropolitana do Porto (ver fig.62) e trata de uma 

das intervenções mais emblemática do Programa Polis80, o Passeio Atlântico. Esta in-

tervenção baseou-se no conceito de que a cidade deveria abrir-se para o mar, estabele-

cendo uma oportunidade de conjugação dos diversos espaços que viriam a ser criados, 

criando uma harmonia, e transformando a antiga barreira existente na zona. 

Hoje em dia, o Passeio Atlântico constitui um verdadeiro contínuo de verde e de azul,  

no qual se sucedem espaços com ambientes distintos, como os jardins românticos da 

Avenida Montevideu, tendo o passeio à cota baixa, junto ao mar, quase como num es-

paço quase intocado, exaltando a grandiosidade do vale, que se reabre para o mar no 

Parque da Cidade, redescobrindo o Castelo do Queijo, e seguindo depois pelo passeio 

público ao longo da marginal de Matosinhos. 

Todo este percurso, engrandece a força dos elementos naturais, que se confrontam 

com os espaços meticulosamente construídos, alternando com zonas de contemplação 

equipadas e cosmopolitas, sendo, nas palavras do arquiteto Solà-Morales, um espaço 

“culto e civilizado”.81

80 Programa Polis – Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades, onde o denominador 
comum, era a requalificação urbana e a valorização ambiental, criado em 2000 com base na experiência verificada na Expo 98 
na zona oriental de Lisboa, o Programa Polis tinha como objetivo primordial, a promoção da qualidade de vida nos “modelos de 
cidade” em Portugal, privilegiando os territórios onde as operações a desenvolver pudessem estar ancoradas em elementos 
marcantes e estruturais das cidades com capacidade para serem motores de um fenómeno de contaminação positiva do resto 
do tecido urbano (linhas de água, frentes marítimas urbanas, espaços públicos). [Consultado em 24/08/2018] disponível em 
http://www.apdr.pt/congresso/2009/pdf/Sess%C3%A3o%2017/292A.pdf

81 Ver CORREIA, Francisco, Programa Polis - Passeio Atlântico - Porto, Gabinete Programa Polis, Lisboa, 2002, pág. 11
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Fig.64 Desenho do Pro jeto do Ate l ier  Cadaval  & Solá - Mora les desde a Avenida Bras i l ,  Praça Gonçalves Zarco, e seguin -
do pe la Avenida marg ina l ,  inc lu indo a inda o desenho dos remates do encont ro do parque da c idade a cota.

Fig.65 Fotograf ia com a implantação do “Edi f íc io 
Tranparente”,  e a inda o seguimento do espaço 
verde do parque da c idade, a chegar à zona da 
pra ia.

Fig.66 V ista sobre a Praça Gonçalves Zarco, e 
a zona de v iaduto,  com o restante t ratamento do 
espaço públ ico,  juntamente com a cont inuação 
da mancha verde, desde o parque da c idade

Fig.67 Imagem aérea da praça de Gonçalves Zarco v is ta 
do sul .  1962

Fig.68 Imagem aérea da praça de Gonçalves Zarco v is ta 
do su l .  2018
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Em 2001, e associado ao “Porto Capital Europeia da Cultura”, é apresentada uma pro-

posta de requalificação da frente marítima da cidade do Porto. É de realçar que toda 

a frente marítima desta zona, desde a praça Gonçalves Zarco, seguindo pelo passeio 

marítimo existente desde meados do século XX, necessitava urgentemente de uma 

requalificação profunda, muito devido à transferência do antigo porto marítimo para a 

zona de Leixões deixando a mesma área com um défice elevado de espaço público e 

de áreas de fruição para os habitantes da cidade, existindo muita maquinaria, e uma 

orla marítima com várias debilidades.82

O projeto (ver fig.64) ficaria a cargo do arquiteto Manuel de Solà Morales, que viria 

a desenvolver uma zona de maior ligação entre os portuenses, o oceano e o grande 

Parque da cidade, valorizando sempre o espaço público de qualidade. Dar-se-ia des-

taque à modelação de toda a zona, no sentido de reconstruir os limites da praia e de 

restabelecer a ligação direta ao parque da cidade, seguindo-se o prolongamento do 

espaço verde até a zona costeira. 

Redesenhou-se a Avenida Marginal, criando uma ligação entre as praças da Cidade 

do Salvador e a de Gonçalves Zarco, incluindo um viaduto em betão branco, que per-

mitia a permeabilidade da estrutura verde que vem desde o parque da cidade e que  

termina na praia, quase como uma mancha que vem desde a cidade, prolongando-se 

infinitamente para o oceano. 

Construiu-se ainda um edifício de lazer paralelo à marginal em frente ao mar, denomi-

nado “Edifício Transparente” (ver fig.65), requalificou-se o edifício da antiga subestação 

do Castelo do Queijo, o qual permitiu a entrada de atividade hoteleira, e apresentou-se 

como uma unidade de apoio à utilização da praia. Verifica-se ainda a existência de 

estacionamento subterrado sobre a Praça Gonçalves Zarco, que possui uma ligação 

direta à praia e ao parque da cidade, assim como a outros pontos da Praça Gonçalves 

Zarco.83

82 [Consultado em 24/08/2018], disponível em http://doportoenaoso.blogspot.com/2017/07/o-rio-e-o-mar-na-foz-do-
-douro-11.html

83 Ver CORREIA, Francisco, Programa Polis - Passeio Atlântico - Porto, Gabinete Programa Polis, Lisboa, 2002, pág. 15
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Fig.69 Local ização em Lisboa (Google Maps)

Fig.70  V is ta aérea do caso de estudo, panorama da Praça do Comérc io,  zona da R ibe i ra das Naus e 
cont inuação da f rente r ibe i r inha
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3.1.4.  Requalificação Ribeira das Naus, Lisboa, Portugal

O último exemplo, remete-nos para uma das cidades mais antigas da Europa, Lisboa 

(ver fig.69 e 70) que foi fundada há mais de três milénios, apresenta-se como a se-

gunda capital mais velha da União Europeia, ficando apenas atrás de Atenas, quatro 

séculos mais antiga do que Roma. A história de Lisboa, nasceu da sua localização 

estratégica na foz do rio Tejo, estando estabelecida no maior rio da Península Ibérica, 

e do seu porto natural, este acabaria por ser o melhor porto de reabastecimento para 

os barcos que faziam o comércio entre o Mar do Norte e o Mediterrâneo, sendo, por  

isso, um ponto estratégico de conexão e ligação. 

A história da margem ribeirinha de Lisboa, escreve-se pela progressiva apropriação do 

rio Tejo, através de aterros, muros, rampas, cais, tornando a presença naturalista da 

praia, numa plataforma urbana. Esta transformação foi efetuada por docas, armazéns, 

que acabam por espelhar a evolução tecnológica e social que foi ocorrendo na socie-

dade ao longo dos tempos, levando a um aumento gradual da linha de costa. 

Procurando resumir, de forma breve, algumas das intervenções na frente ribeirinha de 

Lisboa, faz-se uma aproximação a uma das zonas mais conhecidas, a zona do Terreiro 

do Paço. Têm sido vários os projetos84 que têm sido realizados nesta zona, com vista 

a dinamizar e aumentar a fluência dos espaços junto à frente de água do Tejo, requa-

lificando e garantindo uma ligação maior entre a cidade, a frente de água e os seus 

habitantes. A este propósito o arquiteto Pedro Ressano afirma o seguinte: 

“(...) a praça principal da cidade bordeja o rio. Os lisboetas nunca ficaram privados do 

contato visual e físico com a água nesta pequena zona da frente ribeirinha, ao contrário 

de muitas cidades portuárias(...) “85

84 A empresa pública “Frente Tejo” foi uma das grandes responsáveis pelas intervenções na frente ribeirinha de Lisboa. 
A primeira intervenção realizou-se no Terreiro do Paço, com a moderna pavimentação e articulação do trânsito, afirmando-a 
ainda mais como Praça monumental, e uma das maiores praças da Europa, seguindo-se a recuperação do cais das colunas...
etc.

85 Ver GARCIA, Pedro Ressano, Plataforma Tejo: o regresso ao rio : a frente ribeirinha de Lisboa e o século XXI, Fun-
dação Serra Henriques, Lisboa, 2009, pág. 49
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Fig.71 Plano geral  de intervenção para a Ribeira das Naus GAP + PROAP (2009)

Fig.72 Proposta PROAP Ribe i ra das Naus ( V ista 
Geral  at ravés da zona pedonal ,  que vem desde a 
ponte proposta que l iga a praça do comérc io,  até 
a praça adjacente ao ca is do Sodré,  vê -se a inda 
a aprox imação à f rente de água, com a c r iação 
de p lataformas que vão descendo até ao nível  da 
água)

Fig.73 Proposta PROAP Ribe i ra das Naus (Zona 
da Ponte)

Fig.75 Vista atual  da Ribeira das Naus (2017)Fig.74 Ribeira das Naus, Lisboa, Portugal .  Registo 
fotográf ico pr ivado (1940)
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O projeto de requalificação a analisar é o da “Ribeira das Naus” (ver fig.71), local onde 

se construíam e reparavam as embarcações que correram mundo. Sendo um espaço 

positivo se considerasse o Terreiro do Paço como o negativo. Faz parte da história 

tanto dos Descobrimentos como do mundo. Manteve-se em utilidade mesmo depois 

do terramoto de 1755 e sobreviveu até aos anos 1940, quando se construiu a marginal 

que fazia o atravessamento da cidade pelo Terreiro do Paço. 

Este projeto da autoria dos gabinetes de arquitetura PROAP86 e GAP87, em seguimen-

to da alteração de ideologia no atravessamento da cidade, veio redesenhar a rua, o 

passeio pedonal, a ciclovia e a sua relação com o rio, trazendo de volta as fossilizadas 

docas, que estavam em perfeitas condições debaixo da antiga obra da marginal. Esta 

tensão entre antigo e novo, elementos enterrados e materiais do séc. XXI, veio dar 

uma nova leitura e vivência do rio, preservando a memória da cidade. (ver fig. 74) 

O acesso entre a Ribeira das naus e a Praça do Comércio é marcado, atualmente, por 

uma travessia pela água, através de uma ponte, feita de metal e madeira, com uma 

transparência que permite vislumbrar a água que passa por baixo da mesma. As pa-

redes antigas em pedra embutidas no dique mostram as diferentes alturas dos tubos 

expostos e suspensos da estrutura da ponte em si, criando diferentes sensações. O 

espaço verde, ladeado a oeste pelo cais do Sodré, e a sul pela estrada que faz a tra-

vessia paralela ao rio, é iluminado durante largas horas do dia, distribuindo as sombras 

das árvores e os reflexos dos planos de luz, afirmando-se como um espaço de con-

templação e refúgio do caos da cidade.88

Não podemos deixar de realçar que a história de um lugar acaba por ser determinante 

para a intervenção em qualquer lugar, sendo que muitas das vezes o ciclo da vida, de-

monstra que algumas das respostas que pudéssemos estar à procura, já lá estavam, 

provavelmente numa cidade invisível, talvez esquecida e soterrada pelo tempo. 

86 Proap é uma sociedade que se dedica à Arquitetura Paisagista em todas as suas vertentes e na sua acepção mais 
global. Fundada em 1989 apresenta uma estrutura de profissionais que trabalha essencialmente nas seguintes áreas: Projeto; 
Ordenamento do território; Avaliação de impacte ambiental; Coordenação e Fiscalização; Projeto e planeamento urbanístico.

87 Gabinete de Arquitetura Paisagista fundado pelo arquiteto paisagista João Gomes da Silva e Inês Norton

88 [Consultado em 25/08/2018], disponível em http://www.gap.pt/project/ribeira-das-naus/
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Fig.76  Imagem que ret rata o modelo que ser ia ideal  para a sustentab i l idade de uma c idade, com as v ias de 
t râns i to,  d ispostas de forma a permi t i rem a ex is tênc ia de cor redores verdes, e de espaço no meio urbano para a 
est rutura eco lógica,  melhorando os níve is de habi tab i l idade e a r iqueza urbana da c idade.
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“(...)Para tudo se produzem respostas:  os empreendimentos são “sus-

tentáveis e enquadrados na paisagem” mesmo que a c i tação da na-

tureza se reduza a um relvado monótono; as arqui teturas osci lam 

entre o past iche pós-moderno e um cer to minimal ismo e,  para quem 

pode e aprecia,  disputam uma assinatura de arqui teto conhecido.(...)

DOMINGUES ,  Álvaro,  O Porto e o r io Douro.  2009, pág. 16

3.2. A sustentabilidade urbana como peça fulcral dos processos de 
revitalização urbana
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Fig.  77 Esquema de equi l íbr io do meio ambiente (Baseado na OECD)

-  A ver tente económica baseia-se nos requis i tos para um cresc imento 
económico for te e durável,  como seja a preser vação da estabi l idade f i -
nanceira,  uma inf lação baixa e contro lada, e a capac idade de invest i r  e 
inovar.

-  A ver tente ambiental  pretende garant i r  a manutenção da integr idade, 
produt iv idade e resistênc ia dos s istemas bio lógicos e f ís icos,  preser van-
do o acesso a um ambiente saudável. 

-  A ver tente soc ial  foca a impor tânc ia de um emprego adequado, com 
redes de segurança capazes de acomodar a crescente população e al te -
rações estruturais,  como seja a igualdade e a par t ic ipação democrát ica 
na tomada de dec isões.
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Após a anál ise dos exemplos anter iormente mencionados, deparamo-

-nos com a existência de um fator em comum em todas as intervenções 

real izadas, em cada uma das c idades estudadas, sendo esse fator o 

da sustentabi l idade urbana, reconhecível  em todas estas intervenções 

de requali f icação. A preocupação da sociedade com a sustentabi l idade 

é bastante recente,  sendo que os pr imeiros indíc ios,  remontam à Re-

volução industr ial,  quando se viu que ser ia incompor tável  para a vida 

humana a poluição provocada nas c idades pela at iv idade fabr i l . 

No entanto,  a preocupação da sociedade com a sustentabi l idade das 

suas c idades, ganha verdadeiramente uma grande dimensão, a par t i r 

dos anos 1960, na época em que a procura de l iberdade e just iça so -

c ial  começou a fazer-se sent ir  muito mais na sociedade, numa altura 

em que a economia e a estrutura social  da esmagadora maior ia das c i -

dades do mundo eram totalmente dependentes dos pr inc ipais produtos 

geradores de energia,  não renováveis,  como o petróleo, o gás, o carvão 

e outros minerais. 

Não havia a mínima preocupação em termos da manutenção ou imple -

mentação de novas técnicas mais ef ic ientes na captação de energia, 

mas, mais impor tante,  não havia a preocupação em minimizar o impac-

to ambiental  resultante do excesso de poluição que a indústr ia estava 

a trazer para as nossas c idades, inf luenciando negat ivamente o est i lo 

e qual idade de vida dos c idadãos.  

Mas a máxima da sustentabi l idade, necessár ia para o bem estar do 

ser humano num determinado espaço, pode estar inter l igada através 

do equi líbr io de alguns elementos que const i tuem o meio urbano, sen-

do que, só através desse equi líbr io,  é que poderemos assegurar um 

desenvolvimento e crescimento sustentável  para as gerações futuras. 

Podemos dividir  os elementos em três ver tentes fundamentais,  a am-

biental,  económica e a social,  que terão que estar individualmente in-

ter- relac ionadas, pois só o seu funcionamento em equi líbr io,  permite 

uma estabi l idade sustentável,  como podemos ver na f ig.  77.
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Nos dias de hoje,  existe uma maior consciência ambiental,  a nível  glo -

bal,  e cada vez mais o crescimento económico, depende de fatores 

como a qual idade ambiental.  Temos assist ido a uma grande aposta na 

redução das necessidades energét icas pelo uso mais ef ic iente da ener-

gia existente,  e também à gradual  subst i tuição de uma energia baseada 

em fontes não renováveis,  por energia de fontes renováveis,  sendo que 

todos estes esforços procuram a sustentabi l idade.

No entanto,  fazendo uma aproximação à dimensão que pretendemos 

alcançar,  que é a da sustentabi l idade urbana de qualquer inter venção 

de requali f icação, deparamo-nos com a real idade que a mesma é con-

dic ionada pelos fatores,  ac ima descr i tos,  e,  assim como Lynch diz,  um 

ambiente que não consegue acomodar a mudança social,  caminha para 

a destruição89. 

Torna-se evidente o paradoxo com que se debatem as c idades, com 

as zonas em degradação, centros histór icos,  zonas por tuár ias,  zonas 

ant igas fabr is,  onde estes espaços se encontram efet ivamente presos, 

entre a estabi l idade associada aos valores patr imoniais,  mas também 

ambientais,  ref let indo a cont inuidade do lugar,  e a necessidade de l i -

darem com a mudança.

A requali f icação/revital ização urbana, t raz a chave para este paradoxo, 

introduzindo uma ideia de adaptabi l idade e de tentat iva de reinserção 

destes espaços abandonados, no sent ido de acomodar as novas ne-

cessidades da sociedade atual.  Esta ideia espelha o facto de se tratar, 

af inal,  de sistemas integrados que ar t iculam componentes físicas,  so -

c iais,  culturais,  económicas e funcionais. 

89 “An environment that cannot be changed invites its own destruction. We prefer a world that can be modified progres-
sively, against a background of valued remains, a world in wich one can leave a personal mark alongside the marks of history.” 
in LYNCH, Kevin, What time is this place? MIT Press, Massachusetts,1972(op.cit., p.39).
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Assim, deve entender-se o conteúdo da requali f icação/revital ização ur-

bana como um conjunto de ações dest inadas, não apenas a adaptar e 

revital izar,  devolvendo um valor de uso às estruturas edif icadas, mas 

também à estrutura ecológica e patr imonial  do local,  tentando sempre 

fazer um cruzamento com as exigências da sociedade atual,  mas numa 

busca pela sustentabi l idade urbana do local  a inter vir. 9 0

A promoção da plur i funcional idade dos espaços, a cr iação e/ou preser-

vação de corredores verdes e a conceção de redes e infraestruturas 

urbanas de acordo com pr incípios de sustentabi l idade, nestes espaços 

públ icos a serem intervencionados, não só desempenham um impor-

tante papel  no desenvolvimento sustentável  das c idades e promovem 

o bem-estar e saúde públ ica dos habitantes,  como projetam espaços 

de qual idade, apelat ivos e oferecem diversas opor tunidades de recreio 

at ivo e passivo,  para dar resposta às necessidades da sociedade em 

que vivemos atualmente,  de forma a at ingir  um crescimento sustentável 

a todos os níveis. 

90 [Consultado a 3/09/2018], disponível em https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/11511/2/Texto%20integral.
pdf
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Fig.78  Esquisso de Ludwig Mies van der Rohe
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4. Projeto de revitalização urbana da frente ribeirinha do Ouro  e do 
Bairro do Aleixo

4.1.  Síntese da caracter ização

“(...)  espácios y plazas t ienen um signi f icado más al lá de su entorno. 

Vemos también que el  âmbito de la c iudad se impone a la geograf ia de 

um modo conceptual,  c laro y decidido...”  (..)”

MOR ALES, Solar,  Diez lec iones sobre Barcelona: los ep isód ios urbanís t icos que han hecho la c iudad 
moderna ,  COAC Barce lona 2 ªed, 2008, pág. 21
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Fig.79 Planta Esc. 1/5000

A

B

Zona A -  Frente R ibe i r inha do Ouro

Zona B -  Ba i r ro do A le ixo
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Problemáticas, Pontos for tes e Potencialidades / 
Opor tunidades e Fragil idades
 
Após a anál ise e apresentação das característ icas pr inc ipais do caso 

de estudo, o diagnóst ico que irá ser real izado em seguida, permit i rá 

sintet izar os problemas que o mesmo apresenta,  mas também as suas 

potencial idades, contr ibuindo assim, para o conhecimento do cenár io 

atual  da área de intervenção e,  numa fase mais adiantada, just i f icarndo 

as l inhas de intervenção, na perspet iva de uma futura requali f icação da 

área escolhida. 

Nos mapas de anál ise e estudos apresentados anter iormente,  eviden-

c iaram-se vár ios temas, dos mais diversos campos de anál ise,  e pro -

blemas, tanto ao nível  da ocupação da zona de estudo, assim como 

da sua envolvente,  que at ingem de forma determinante este setor da 

malha urbana da c idade do Por to. 

De forma a sintet izar os pontos anter iormente abordados, optou-se pela 

metodologia conhecida como anál ise SWOT, traduzindo através de ta-

belas simples os pontos for tes e f racos, assim como as opor tunidades 

e ameaças ao nível  urbano da área de estudo. Dividiu-se o objeto de 

estudo em duas zonas de intervenção (ver f ig.79),  fac i l i tando assim a 

análise dos elementos seguintes. 

Deste diagnóst ico surgirão guias que irão auxi l iar  a def inir  os pr in-

cípios de atuação estratégica,  que poster iormente,  será ideal izada e 

concret izada através de uma proposta que dará resposta às necessida-

des atuais da área do objeto de estudo.
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Fig.80 Planta da Zona A Esc. 1/5000

Espaço Verde Subaprovei tado

Percurso Pedonal

Existência de Cais f luvial

Espaço públ ico funcional

Espaço públ ico Subaprovei tado

Passagem do Elétr ico

Frente de água existente

Ponto de Interesse Turíst ico
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ZONA A -  Frente Ribeir inha do Ouro

Pontos Fortes

- Presença da f rente de água
- Passagem do Elétr ico,  que l iga Nas-
cente/Poente
- Percurso r ibeir inho
- Área com disponibi l idade de espaço 
para requali f icação
- Bom f luxo de tráfego   
-  Existência de cais marít imo/ f luvial
-  Existência de fábr icas ant igas que 
poderão ter outros usos 
-  Ponto de interesse turíst ico

Fragi l idades

- Proximidade ao bair ro do Aleixo
- Existência de Edifíc ios e ter re -
nos devolutos no alçado f rontal 
que cr iam descont inuidades na 
paisagem urbana
- Falta de estacionamento
- Falta de espaços de estar/ lazer
-  Envelhecimento da população
- Ligação com a frente r ibeir inha 
pouco aprovei tada e evidenciada
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Fig.81 Planta da Zona B Esc. 1/5000

Criminal idade

Espaços Indef in idos

Espaço Verde Subaprovei tado

Decl ive acentuado

Espaço Públ ico Subaprovei tado

Eixos

Inexistência de Espaços Lazer Vista pr iv i legiada
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ZONA B -  Bairro do Aleixo

Pontos Fortes

- Local ização pr iv i legiada junto à 
f rente de água
- Proximidade ao Elétr ico
- Espaços verdes
-Área com espaço para requali f ica-
ção urbana
- Remate dos eixos viár ios adjacen-
tes e reestruturação da malha urba-
na da zona

Fragi l idades

- Elevado índice de cr iminal idade
- Edifíc ios em mau estado de con-
servação
- Falta de estacionamento
- Falta de espaços de lazer/estar
-População residente envelhecida
- Inexistência de equipamentos di -
versos, como escolas,  espaços de 
comércio,  serviços e etc...
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Fig.82 Planta/Diagrama SWOT Esc. 1/10000

Zona Consol idada 

Zona em Consol idação

Zona Consol idada com Transportes

Zona não conso l idada e sem Transpor te
(Opor tun idade)

Área de intervenção 

Existência de barreiras/conf l i tos (Sociais)

Eixos v iár ios de grande impacto na envolvente

Reest ru turação e ixos v iár ios (Opor tun idade)

Fazendo uma reflexão final, a síntese dos esquemas das fig. 80 e 81, permite evi-

denciar uma perspetiva, através do método SWOT, e de forma simples e direta, 

das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, com recurso a ícones e sím-

bolos, presentes em cada uma das zonas designadas, nomeadamente a frente 

ribeirinha do Ouro (Zona A), e seguidamente o Bairro do Aleixo Zona B). A partir 

dela podemos concluir que, a zona A, possui um caráter muito mais atrativo, pelo 

potencial que apresenta, muito devido às Forças e Oportunidades diversas que 

apresenta, contrastando com a zona B, que se apresenta como uma zona com 

bastantes fraquezas e ameaças, apesar do potencial evidenciado. 
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Em última análise, de forma a culminar todas estas questões, temos à esquerda um 

esquema, que tenta sintetizar as Forças, as Fraquezas, as Oportunidades e as Ame-

aças, ao nível urbano, tanto na área de intervenção, assim como na envolvente próxi-

ma. Caracterizaram-se quatro tipo de zonas existentes, sendo elas: zona consolidada 

(e quando falamos em consolidada, referimo-nos a malha urbana e edificado), zona 

em consolidação (referimo-nos a zonas que têm vindo a ser intervencionadas, ao lon-

go do tempo, estruturando a malha urbana), zona consolidada com transportes (esta 

última, refere-se a zonas, estáveis, que atualmente são servidas por uma boa rede 

de transportes públicos e que se localizam em zonas de fluxo elevado de pessoas, e 

automóvel), sendo a última a zona não consolidada (esta zona, apresenta-se como, 

sendo uma área com bastantes indefinições, e com carência de diversos serviços, 

assim como transportes, mas com focos de oportunidade e com potencial. 

As zonas consolidadas, apresentam-se em toda a extensão dos eixos viários de gran-

de impacto na envolvente, como o eixo da rua do Campo Alegre, ou a marginal do 

Douro, excetuando algumas zonas, como a frente ribeirinha do Ouro e junto ao edifício 

nas imediações da cota baixa da ponte da Arrábida, como podemos ver na fig. 82. A 

existência de outros eixos, também fortes, que estruturam a malha urbana desta área 

da cidade e da envolvente da área de intervenção, sendo estes a rua da Arrábida e a 

rua Júlio Lourenço Pinto, esta última que liga a rua do Campo Alegre mais a norte, as-

sim como tem a sua continuação a sul, para a rua Arnaldo Leite, que se apresenta m 

como um dos eixos viários, de potencial elevado, para uma reestruturação do mesmo 

e para a organização do espaço de forma mais uniforme. 

De realçar que precisamente no encontro entre eixos como a rua do Aleixo e a rua 

da Arrábida, onde temos zonas que se apresentam como consolidadas, verifica-se a 

existência de conflitos/barreiras sociais, e a sua proximidade a áreas não consolida-

das como o bairro do Aleixo, que se apresenta dentro dos limites de intervenção. 
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Fig.83  “O urbanismo é uma chave”
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4.2.  Estratégia

“(...)  O papel  que o espaço colet ivo é chamado a desempenhar ao nível 

simból ico consiste (como sempre) em tornar reconhecível  a imagem de 

unidade do todo, dentro de um sistema de par tes complementares por 

mais divers i f icadas que estas sejam. Mais do que um “grande” desenho 

é um “meta” desenho que pode responder a esta ambição – que não 

será,  no entanto,  credível  nem viável  se não acompanhar processos 

tendentes a níveis mais justos de coesão social.(..)”

PORTAS, Nuno, Os tempos das formas: Vo l1 A c idade fe i ta e refe i ta .  Ed. Depar tamento Autónomo de 
Arqui tetura da Univers idade do Minho(DA AUM), 2005, pág. 119
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Após a análise ao objeto de estudo, e tendo interpretado a estrutura urbana que o su-

porta, e à sua envolvente, focamo-nos agora na necessidade de atuarmos perante as 

potencialidades e fraquezas mencionadas; as ameaças ao existente, serão também 

um dos pontos de partida para a etapa seguinte. 

A estratégia de intervenção pretende que a frente de água existente funcione como 

grande motora do processo de requalificação do objeto de estudo em questão, como 

já foi mencionado, no capítulo inicial da presente dissertação. Procura-se valorizar o 

espaço público existente, e prover o mesmo de novas condições de atração de público 

de todas as faixas etárias. A valorização do património é outra condição fundamen-

tal, através da renovação das fábricas abandonadas existentes na frente ribeirinha do 

Ouro, trazendo para as mesmas programas funcionais que se adequem às exigências 

da sociedade atual, esperando com isso que esta nova dinâmica, remate a sul a re-

organização urbana que é proposta para o Bairro do Aleixo mais a norte na área de 

intervenção. 

Esta reorganização urbana pretende não só recuperar, mas renovar e reinventar a 

identidade do espaço existente, criando assim uma nova leitura do território, trans-

formando a imagem de abandono que carateriza o espaço, numa imagem renovada 

e una, que se apresenta à cidade, como um novo espaço dinâmico de usos e pluri-

funcional, onde a articulação da comunidade, com o edificado e a paisagem urbana, 

funcionem interligadas, na criação de espaços de estar com qualidade. 

Através da requalificação dos espaços públicos e das novas valências introduzidas 

pelos programas propostos para os espaços privados procura-se criar uma nova dinâ-

mica na imagem da cidade, nesta zona em concreto, estimulando assim a mobilidade 

local, promovendo o fluxo populacional, mantendo alguns dos espaços verdes exis-

tentes. A abordagem utilizada perante o território estabelece assim a vontade de ligar 

diferentes partes da cidade, reforçando o fluxo urbano. 
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Resumindo, este capítulo, dará a entender as intenções do projeto proposto, facilitando 

a leitura dos espaços criados, entre espaços de estar públicos, de mobilidade, as-

sim como as zonas verdes, e as novas edificações propostas. As grandes mudanças, 

como o redesenho desta zona da frente ribeirinha, criando um momento de exceção 

na extensão da marginal do Douro, até às pequenas mudanças, como o redimensio-

namento dos passeios.91

Com base no levantamento e análise dos elementos existentes, seguindo-se da carac-

terização da envolvente do espaço, e atendendo aos atuais e futuros requisitos desta 

área, e impacto que a mesma tem na malha urbana da cidade do Porto, a proposta 

seguinte, procura promover a funcionalidade, assim como a qualidade cénica, senso-

rial e ecológica do lugar, otimizando o funcionamento sustentável das várias estruturas 

existentes, em relação aos seus utilizadores. 

Como Michael Van Gessel92 costuma dizer, devemos ter em atenção ao desenharmos 

em lugares onde a estrutura ecológica, tem uma grande importância, porque devemos 

desenhar com a natureza, ao invés de desenhar contra ela, observando o local e as 

suas exigências, assim como devemos ouvir a sociedade e as diferentes entidades 

privadas, assim como públicas, que são as primeiras a tratar da revitalização destes 

lugares93. 
91 Alteração de todos os passeios para a largura de 1,20 m no mínimo, de forma a se tornarem acessíveis a toda a 
população, de acordo com o Guião Orientador: Acessibilidades, mobilidades e transportes nos planos municipais de ordena-
mento do território., do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT), Março 2011.

92 Michael Van Gessel é um arquiteto holandês de renome, conhecido mundialmente na comunidade de arquitetura pai-
sagista, [Consultado a 3/09/2018], disponível em http://www.landezine.com/index.php/2014/11/interview-michael-van-gessel/

93 Michael van Gessel na conferência do ECLAS 2014

Fig.84  D iagrama conceptual  da proposta de requal f icação

Estrutura Urbana Estrutura Ecológica Estrutura Hidrográf ica
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Fig.85  D iagrama conceptual  de d i ferentes públ icos e funções propostas para o espaço

Estrutura Urbana Estrutura Ecológica Estrutura Hidrográf ica

A existência da frente de água (o rio Douro) e o facto da área de intervenção possuir 

uma estrutura verde considerável, faz com que tenhamos que ter a consciência sobre 

a forma como poderemos influenciar positivamente ou negativamente o lugar no futuro. 

Atendendo às componentes que constituem a paisagem urbana da frente ribeirinha do 

Ouro e do Bairro do Aleixo a proposta procura interrelacionar a estrutura hidrográfica, 

com a urbana e verde, de uma forma equilibrada e sustentável, procurando uma tran-

sição gradual entre ambas (ver fig.84), promovendo vários tipos de espaços públicos, 

usos para os utilizadores do mesmo, tirando o máximo proveito das vistas privilegia-

das que esta área possui.

Desta forma, a proposta pretende impulsionar a presença de utilizadores, na área a 

intervir, dotando a mesma de uma plurifuncionalidade de usos e atividades, para dife-

rentes públicos e culturas, havendo assim uma unidade espacial, onde os utilizadores 

convivem com os elementos naturais, como a frente de água, e a estrutura verde exis-

tente (ver fig. 85). 

Habitação Trabalho Comércio

Recreio Interação Social Desporto

Restauração Conet iv idade Turismo

Cultura Atrações Transporte Públ ico

Parques Recreio

Flora Caminhada

Desporto Eco Transporte

Desporto Transporte

Pesca Marina

Tratamento de Água Turismo
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Medidas de Gestão

ZONA A – Frente ribeirinha do Ouro 

- Redesenho da Frente ribeirinha do Ouro 

- Criação de um cais fluvial para atracagem de rabelos e catamarãs turísticos

- Construção de um parque para bicicletas 

- Eliminação do estacionamento anárquico na frente da rua do Ouro ao lado das an-

tigas instalações da Companhia de Gás e Eletricidade 

- Proposta de reabilitação das instalações da antiga fábrica da Companhia de Gás e 

Eletricidade, para uso expositivo 

- Criação da Praça do Ouro 

- Implementação de mobiliário urbano e vegetação na Praça

- Avanço da frente de água, pelo interior da Praça do Ouro, reforçando a ligação 

água-terra

- Criação de um viaduto para a rua do Ouro, que permitirá a passagem fluente da 

água para o interior da Praça do Ouro

O desenho do espaço público incide principalmente na frente ribeirinha do Ouro, 

criando um eixo entre as instalações antigas da Companhia de Gás e Eletricidade, 

existente, as quais propõe-se que sejam reabilitadas. Desde esta zona (Frente ri-

beirinha do Ouro) até à zona do Bairro do Aleixo, o espaço público é reorganizado 

consoante a orientação das “lagoas artificiais” criadas na frente de água, trazendo a 

água para o interior do quarteirão (ver fig.86). 

A existência de um vasto terreno, cria a oportunidade de se promover um recreio 

ativo e passivo, moldado a partir da topografia do local, que se apresenta como um 

desafio para a intervenção. A sinuosidade do lugar, cria também a oportunidade de 

desenvolver uma rede de caminhos pedonais, complementados pela estrutura verde, 

quase como um passeio ecológico, ao mesmo tempo que se procura promover uma 

transparência visual, desde o nível superior de intervenção junto à rua do Progresso, 

até à a área de contemplação da frente de água, que é o rio Douro. Para simplificar a 

intervenção que foi realizada, dividiu-se, mais uma vez, a área em duas zonas, sendo 

elas a Zona A (Frente ribeirinha do Ouro) e a Zona B (Bairro do Aleixo), apresentando 

nas duas páginas seguintesas medidas de gestão para cada zona.
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ZONA B – Bairro do Aleixo 

- Reestruturação do interior da malha urbana do quarteirão do Bairro do Aleixo 

- Requalificação do estacionamento existente à superfície 

- Requalificação dos passeios e acessos aos blocos de habitação do Bairro do Aleixo 

- Redesenho da rua Arnaldo Leite, através do eixo criado pela Praça do Ouro a sul 

na frente ribeirinha, até ao remate do mesmo pela rua do  Progresso a norte, criando 

assim uma nova frente urbana a ser construída 

- Redesenho do eixo da rua Carvalho Barbosa

- Requalificação dos espaços verdes existentes 

- Redefinição do perfil da rua do Aleixo

- Criação de parques infantis pontuais ao longo da área de intervenção

- Implementação de duas paragens de autocarro no redefinido eixo da rua Arnaldo 

Leite

 - Criação de um percurso pedonal desde a rua do Progresso, até ao novo eixo que 

remata a sul perpendicularmente a rua Arnaldo Leite na Praça do Ouro

- Reposição das espécies arbóreas atuais ao longo da intervenção

- Construção de um equipamento comercial a norte na Rua do Progresso 

- Construção de quatro edifícios de habitação para a classe média junto a torre A 

com estacionamento à superfície e pátio central 

- Construção de um novo “Finance Center”, ou pólo empresarial com uma praça 

central e estacionamento subterrâneo que servirá para os utilizadores deste pólo e 

da nova Praça do Ouro 

- Construção de Unidade Hoteleira, com estacionamento à superfície privativo.

- Mudança do local de paragem do elétrico no Ouro 

- Construção de estabelecimentos de restauração de apoio à Praça do Ouro 

- Criação de um Mercado de rua

- Abertura de novo eixo paralelo à rua do Ouro, que irá rematar o requalificado eixo da 

rua Arnaldo Leite a sul com o momento de exceção criado pela Praça do Ouro, este 

eixo ligará a rua da Mocidade da Arrábida e a rua do Aleixo.

- Consolidação do alçado da frente ribeirinha 

- Redimensionamento dos passeios da rua do Ouro 

- Colocação/ recolocação de estrutura arbórea na frente ribeirinha 



Fig.86  Planta Atual  com os l imi tes de inter venção na área e intenções Esc. 1/3000



Fig.90  Esquisso Prév io da Proposta de Inter venção

Fig.87  Esquisso In ic ia l 

Fig.88  Esquisso Prév io da Proposta de Inter venção

Fig.89  Esquisso Prév io da Proposta de Inter venção



4.3.  Proposta
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 Desenho 4.  Planta de t rabalho Escala  1:2000
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Dificuldades e Desafios  

De seguida, comentarei algumas das dificuldades e momentos que tive durante a rea-

lização da presente dissertação, antes de passar à apresentação do restante projeto. 

No decorrer da fase inicial na qual foi necessário deslocar-me à área de intervenção 

para efetuar o levantamento fotográfico, assim como para caracterizar a zona, depa-

rei-me com o facto de não ter conseguido percorrer grande parte da zona, devido ao 

ambiente com o qual fui confrontado  nas imediações do Bairro do Aleixo. Tal como já 

foi referido anteriormente, a zona do Aleixo e as suas imediações estão estigmatizadas 

como áreas problemáticas, e com um nível de criminalidade considerável, situações 

pude presenciar por breves instantes, o restante levantamento e caracterização, foram 

realizadas a partir de notícias, artigos, relatos de algumas entidades e cartografias 

existentes da zona. 

Apesar de ter tido este episódio menos agradável, conheci uma área da cidade de ou-

tra forma, onde pude ter o privilégio de apreciar as grandes vistas que existem desde 

a frente ribeirinha do Ouro, assim como desde a cota superior da escarpa com vista 

para o terreno do Aleixo e para a Foz do Douro. Tal como tive a oportunidade de ver o 

alçado ribeirinho, desde a marginal de Gaia, e reparar na grande diversidade de edi-

ficado existente na envolvente do Bairro do Aleixo, e do potencial existente no objeto 

de estudo. 

 

Tendo ultrapassado esta primeira condicionante, seguiu-se a contextualização histó-

rica, e o como e o porque, que surgiu o Bairro do Aleixo, assim como tantos outros 

bairros sociais que surgiram na cidade do Porto, desde o início, até ao fim do século 

XX. Nesta etapa, deparei-me com o facto de haver bastante informação sobre a habi-

tação social na cidade do Porto durante o século XX, que infelizmente não foi possível 

analisar na sua totalidade, tendo inclusive em algumas circunstâncias, dificuldades em 

manter a incidência na pesquisa principal que era o Bairro do Aleixo. 

Chegado ao terceiro capítulo que foca a frente de água como elemento natural de 

grande impacto nas cidades ou locais onde esteja presente, o mesmo apresentou-se 

como desafiador e inspirador pelo fato de haver uma larga diversidade de exemplos, 

nos quais a frente de água assume-se como a “chave de ignição” para a revitalização 



 Desenho 5.  Planta de Mobi l idade Rodoviár ia (Existente) Escala 1:2000
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 Desenho 6.  Planta de Mobi l idade Rodoviár ia (Proposta) Escala 1:2000
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de antigas zonas/áreas. Como já foi dito anteriormente, outrora estas áreas/zonas ti-

veram uma função de destaque nos locais onde se encontravam instaladas e com o 

passar dos anos foram perdendo o seu uso, e foram deixadas ao abandono. Hoje em 

dia, e usando a cidade do Porto como exemplo dessa mesma transformação, diaria-

mente assistimos a novos projetos ao longo da extensão da frente ribeirinha, assim 

como sucede em tantas outras cidades ribeirinhas, ou marítimas do Mundo. 

No quarto capítulo referente à delineação da estratégia sobre o objeto de estudo, todo 

o conhecimento obtido anteriormente, serviu de ponto de partida para a definição do 

programa apontado. Desde o início que sempre houve uma vontade de tentar, ou pelo 

menos, fazer com que houvesse uma aproximação terra-água, onde a água contami-

nasse o interior do quarteirão, na zona da frente ribeirinha do Ouro, criando um mo-

mento de excepção na extensão do alçado ribeirinho do Porto. 

A implantação dos novos edificados na extensão da área do objeto de estudo, desde 

a zona do bairro, até a frente ribeirinha, foi dificultada pelo grande desnível de cotas 

existente no terreno, como já foi dito anteriormente, tendo sido mais um desafio na 

dimensão projetual, tanto do espaço público, como do ponto de vista de implantação 

do novo edificado. Todo este processo, não só contribuiu para o produto final que será 

apresentado, assim como dotou-me de conhecimento e novas ferramentas para abor-

dar intervenções numa escala mais urbana da arquitetura.

Mobilidade Rodoviária

Ao nível da mobilidade rodoviária pretende-se dinamizar a circulação automóvel, tanto 
em automóvel privado, como em transporte público, no caso específico através das 
linhas de autocarros que abrangem a área de intervenção. 

Do diagnóstico realizado anteriormente, os problemas mais graves da zona, consis-
tem na paragem indevida e estacionamento indevido tanto a norte nas imediações do 
bairro do Aleixo, como a sul, na frente ribeirinha do Ouro, sendo que nesta zona ainda 
se acentua mais tal prática, como na frente da paragem do elétrico existente junto às 
antigas fábricas da companhia de Eletricidade e Gás. 

A existência de algumas vias que não apresentam dimensões mínimas de passagem 

para trânsito automóvel nos dois sentidos, como sucede em parte da rua do Aleixo, 



dificulta o fluxo automóvel diário aquando do encontro de duas viaturas. Não deixando 

de realçar que vias como a rua Carvalho Barbosa e Arnaldo Leite, apresentam atual-

mente um traçado pouco ´amigável` e servem simplesmente para o estacionamento 

dos moradores do bairro do Aleixo e encontram-se em condições precárias. 

Em termos do fluxo rodoviário dos transportes públicos, os percursos das carreiras de 
autocarros, efetuam-se desde a rua das Condominhas, passando pela rua Carvalho 
Barbosa, seguindo depois pela rua Arnaldo Leite a norte, seguindo para este pela rua 
da Arrábida. 

Posto isto, a intervenção opta primeiramente por retirar todo o estacionamento e zo-

nas de paragem indevidas na frente ribeirinha do Ouro, onde nasce a nova Praça do 

Ouro. Seguindo desde a rua do Ouro, e passando pela Calçada do Ouro, inicia-se a 

regularização da medida da via, chegando à rua do Aleixo, dá-se mais importância à 

circulação pedonal, e mais importante, altera-se o número de sentidos, da rua do Alei-

xo entre a rua Carvalho Barbosa a norte e o novo eixo criado paralelo à rua do Ouro a 

sul, fazendo com que o trãnsito na rua do Ouro seja efetuado unicamente no sentido 

Norte-Sul, otimizando assim o fluxo automóvel neste troço da área de intervenção. 

Os eixos redefinidos, como a rua Arnaldo Leite e Carvalho Barbosa, ganham novas 

dimensões e estacionamento qualificado para os moradores, assim como para os uti-

lizadores dos espaços criados, sendo que a rua Arnaldo Leite, assumindo-se como 

um eixo longitudinal marcante, tem um separador central verde, seguindo a linha de 

dinamização da estrutura ecológica no local. 

Não se pode deixar de mencionar que, em termos de transportes públicos, altera-se 

o percurso atual de autocarros, passando o mesmo a fazer-se pela rua do Aleixo (no 

sentido Norte-Sul), passando pelo novo eixo paralelo à rua do Ouro, continuando (no 

sentido Sul-Norte) e servindo os novos usos criados, seguindo depois o seu percurso 

normal pela rua da Arrábida.

 A proposta tenta assim estabelecer um circuito eficaz, que permita potencializar várias 

relações entre a zona de intervenção e o resto da cidade, aliviando o congestionamen-

to e otimizando o fluxo rodoviário.



 Desenho 7.  Planta de Mobi l idade Suave (Existente) Escala 1:2000
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 Desenho 8.  Planta de Mobi l idade Suave (Proposta) Escala 1:2000
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Mobilidades Suaves

Define-se mobilidade suave como a que se refere a percursos pedonais e circuitos 

cicláveis, focando-nos nos modos transporte individual ecológico, sendo que um dos 

objetivos da intervenção, é o aumento, requalificação e fácil acessibilidade dos percur-

sos pedonais, assim como dos circuitos cicláveis.

 

No contexto existente a área de intervenção praticamente não possui percursos pedo-

nais projetados realmente para os utentes do espaço público e para o fluxo dos mes-

mos entre a malha urbana, existindo simplesmente um número elevado de percursos 

informais, criados pelos habitantes da área, que mostram alguns dos percursos mais 

realizados pelas pessoas. 

A falta de espaços públicos e de atividades, contribui para esta falta imensa de percur-

sos pedonais, aliadas às condições precárias em que se encontram grande parte dos 

passeios existentes, na zona do bairro do Aleixo essencialmente. 

Acrescendo a todas estas condicionantes, a acessibilidade é afetada pelas elevadas 

diferenças a nível topográfico, que vão desde a cota 24m na rua Carvalho Barbosa, 

chegando, a norte, à cota 37m, na rua do Progresso, dificultando, por vezes, nos ca-

minhos informais criados pelos utilizadores, o uso dos mesmos, para além que muitos 

destes caminhos encontram-se maioritariamente desertos, devido a má iluminação e 

outras condicionantes. 

Na frente ribeirinha do Ouro para além de só possuirmos o passeio ribeirinho do Dou-

ro, que faz toda a frente de água, não existe uma continuidade ao longo da frente de 

um circuito ciclável, como existe em outras zonas da cidade do Porto. Porque vemos, 

por vezes, alguns ciclistas a utilizarem parte da via automóvel para poderem circular 

na via . 

Posto isto, em primeiro lugar tratou-se de redimensionar a grande maioria dos pas-

seios existentes, dando-lhes uma dimensão mínima de pelo menos 1,20 metros de 

largura, cumprindo assim com o valor mínimo que um passeio deve possuir. 

De seguida, criou-se um percurso/passadiço que percorre a proposta no seu todo no 

sentido norte-sul e vice-versa, que parte desde a rua do Progresso, e passa pelos 

novos espaços de recreio e lazer criados entre as torres do Aleixo, sendo que este 



percurso/passadiço é acompanhado por uma estrutura verde requalificada, dando res-

posta e criando equilíbrio na estrutura ecológica.

O passadiço prossegue para sul para a zona da frente ribeirinha do Ouro, e atravessa 

a nova praça do Ouro criada, funcionando assim como elemento unificador do espaço, 

ligando todos os pontos do projeto, permitindo acesso, contacto e fruição das áreas a 

intervir permitindo uma melhor leitura dos percursos e orientação do utilizador, hierar-

quizando os locais de estadia e atravessamento. 

A chegada à nova Praça do Ouro criada, a partir do novo eixo paralelo a rua do Ouro, o 

acesso a partir da cota mais elevada (15), faz-se a partir de escadarias e rampas, que 

quase funcionam como um miradouro, para a toda a área extensa da Praça e com vis-

ta para a requalificada frente de água. Os percursos pedonais na praça são realizados 

a diferentes níveis de cota, indo do mais elevado (cota 9) até a cota mais baixa (cota 

6), sendo que à medida que os percursos são realizados, os desníveis são vencidos 

através de rampas e escadarias que garantem o acesso aos utilizadores do espaço 

público. Na extensão da requalificada via do Ouro propôs-se um circuito ciclável que 

pretende fazer toda a extensão da marginal, ao mesmo tempo que acompanha o per-

curso pedonal e a estrutura arbórea criada.

Fig.93  Perspet iva do novo Passeio R ibe i r inho Proposto



 Desenho 9.Planta de Usos e Funções (Proposta) Escala 1/2000
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Concluída a análise e caracterização dos usos e funções existentes da área de inter-
venção, e estando delineada a estratégia, a proposta através do desenho 9, apresenta 
os diferentes usos e funções para a área em questão. 

O programa geral organizado de norte para sul, desenvolve-se, a norte, com um bloco 
edificado dedicado ao comércio, servindo assim as necessidades da grande percenta-
gem de habitação que existe na área envolvente, sem espaços comerciais próximos. 

Seguindo para sul, projetam-se três blocos habitacionais e, à partida, no rés do chão 
de cada bloco teremos espaços de restauração, assim como de pequeno comércio, 
trazendo uma plurifuncionalidade de funções à zona, o que não acontece nos dias de 
hoje. Implementa-se um equipamento escolar, que já existiu outrora, mas acabaria por 
ser demolido com o passar dos anos. 

Chegados à zona que faz o remate entre a frente ribeirinha do Ouro e o Bairro do 
Aleixo, implementa-se o novo centro financeiro que terá vários serviços de apoio à 
população, assim como escritórios. O turismo é adicionado por um bloco que segue o 
alinhamento da torre A do Aleixo, tendo uma altimetria mais diferenciada dos restantes 
blocos projetados. 

Na frente ribeirinha do Ouro, e no terreno da Companhia de Gás e Eletricidade propo-
mos uma extensa Praça com espaço público dinâmico, e que impulsionará a chegada 
da restauração a esta zona do Ouro. Tirando partido das instalações da fábrica antiga, 

a intenção será de se criar um equipamento cultural.
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Fig.94 Esquisso in ic ia l  de Usos e Funções
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Após termos apresentado a proposta a uma escala mais alargada de intervenção mos-

trando a articulação do bairro do Aleixo com os novos edificados propostos, os novos 

eixos redefinidos, e os novos espaços públicos de estar e passagem requalificados, 

passamos agora à aproximação ao espaço impulsionador da intervenção geral, que é 

a frente de água, neste caso a frente ribeirinha do Ouro. Como já foi mencionado ante-

riormente, a frente de água é o grande alicerce de toda a intervenção, visto que ela é 

que trará novos utilizadores para o interior da zona do bairro do Aleixo e consequente-

mente levará à transformação das vivências na zona, contaminando, assim, numa fase 

inicial, o exterior da zona do bairro para o interior do bairro do Aleixo, sendo que numa 

fase mais avançada, após o assentamento dos vários extratos na área envolvente a 

mesma contaminará no sentido inverso. 

A nova praça do Ouro criada, surge assim como o grande ponto de interesse da inter-

venção em conjunto com o avanço criado pelas duas plataformas, quase simétricas 

entre si, que para além de convidarem a água a entrar para o interior da praça através 

do desenho das mesmas, que evidencia tal ação, também funcionam como portos de 

atracagem dos barcos e rabelos característicos da cidade do Porto, contribuindo e 

potencializando a mobilidade marítima e atraindo pessoas para esta zona da cidade. 

Estas mesmas plataformas, pretendem funcionar também como espaços de estar e 

contemplação através da inserção de mobiliário urbano (fig.95 e 96) e da configuração 

espacial do espaço das mesmas. 

A praça do Ouro (ver fig.97) pretende promover atividades ao ar-livre e oferece espa-

ço para variadas oportunidades de acontecimentos e eventos, tendo a zona do Ouro 

como pano de fundo. A praça desenvolve-se em plataformas com diferentes níveis de 

cota, sendo que a cota mais baixa da praça (6.0), permite que haja uma aproximação 

dos peões à água, através de escadarias presentes para a contemplação da água, 

podendo as pessoas tocar no elemento natural, contrastando assim com o que sucede 

na extensão do rio Douro, onde as grandes diferenças de cota entre terra-água podem 

chegar aos 4-5 metros de desnível criando por vezes sensações de desconforto. 

A existência da paragem de elétrico, em frente da Praça, faz com que a mesma possa 

funcionar inclusive como um ponto intermodal, onde o elétrico liga os utilizadores no 

sentido oeste-este, ou seja, trará novos utentes tanto da zona da foz velha da cidade, 

como da zona do centro histórico, assim como trará utentes através da via marítima, 
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Fig.96 Esquisso in ic ia l  da Plataforma em p lanta com at racagem dos Rabelos e Barcos

Fig.95 Esquisso in ic ia l  da Plataforma, com desenho do espaço públ ico

que poderiam vir do lado de Gaia. Realçando-se a criação do novo eixo pa-

ralelo à rua do Ouro a norte da Praça, que é “alimentado” pela rede de auto-

carros da STCP, que também funcionará como potencializador da área em 

questão. 

Quanto às instalações da antiga Companhia de Gás e Eletricidade, optou-se 

por não se representar de forma rigorosa o interior das mesmas (ver fig.99), 

porque não é o foco do projeto, focando-nos no desenho do espaço públi-

co. Mas da mesma forma que a Praça propõe-se que tenha instalações de 

restauração, dinamizando a área, pretende-se utilizar as mesmas, também 

como espaços de cultura e exposição propondo que haja uma reabilitação 

das mesmas para esse efeito, diversificando ainda mais  os usos da Praça.



Fig.97 Esquissos do desenvo lv imento da Praça do Ouro

Fig.98 Esquisso organizac ional  das Insta lações da Companhia de Gás e Elet r ic idade
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 Desenho 12. Praça do Ouro (Proposta) Escala 1:500



Fig.99 Imagem 3D da so lução

Fig.100 Imagem 3D da so lução



 Desenho 13. Cor tes pela Praça do Ouro (Proposta) Escala 1:200
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Fig.101 V ista gera l  da inter venção
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A dissertação apresentada, procura refletir o papel que a existência da frente de água 

pode ter na dinamização e revitalização de espaços em decadência de usos, onde a 

existência de uma barreira por vezes física entre o elemento natural que é a frente de 

água, e a malha edificada da cidade cria descontinuidades no tecido urbano e pode 

inclusive acentuar assimetrias sociais existentes em certas áreas ou zonas da malha 

urbana de uma cidade, no caso específico da presente dissertação, o bairro do Aleixo 

e a frente ribeirinha do Ouro. 

Os espaços públicos urbanos desempenham um papel importante no desenvolvimento 

sustentável da cidade, e cabe ao arquiteto, pensar os espaços, com o intuito não só de 

aproximar, mas procurando entender como servir e contribuir para o bem da sociedade 

em que vivemos, articulando questões como o ambiente e conforto, mas pensando 

também na sua sustentabilidade económica e social. Contribui assim para uma melhor 

configuração espacial da cidade através tanto de projetos de requalificação urbana de 

espaços públicos,  como o presente, também como em novas construções, construin-

do em prol de um amanhã com mais qualidade de vida. 

O caso de estudo desenvolvido ao longo da dissertação pretende assumir-se assim 

como uma “referência” para o desenvolvimento de outras revitalizações urbanas nos 

mais diversos territórios, tendo como grande impulsionadora da revitalização a frente 

de água. Tenta ao máximo preservar a memória do lugar, assim como a população re-

sidente dos locais a serem intervencionados, pensando e projetando, a todos os níveis, 

evitando assim demolições em massa, como a que ocorrerá dentro em breve no bairro 

do Aleixo. Esta notícia, a que tivemos acesso quase na conclusão da dissertação, con-

traria a reflexão que fizemos.

No entanto, independentemente dela, contiuamos a ver que, como constatado ante-

riormente no decorrer da dissertação, é possível manter as edificações que são tidas 

como problemáticas e isoladoras da população nela residente, alterando e requalifican-

do os espaços envolventes às mesmas, através da diversificação dos usos e funções, 

assim como através da implementação de espaços urbanos qualificados, atraindo para 

a zona diversos atores.

5. Considerações Finais
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Deste modo, a proposta apresentada procurou seguir os três pilares da sustenta-

bilidade, que são eles o social, o ambiental e o económico, criando espaços po-

tencializadores das dinâmicas ecológicas, ao mesmo tempo que se criam opor-

tunidades de lazer e vivência no espaço público. 

O trabalho em causa, não só veio reforçar as necessidades de encontrar solu-

ções para as pré-existências, valorizando o lugar, exprimindo as necessidades 

do mundo contemporâneo e melhorando a qualidade de vida da área a intervir, 

como também da sua envolvente, pois uma cidade é feita de uma “massa” sem 

fim e de muitas variâncias. 

Posto isto, assume-se uma postura crítica face à pertinência da reflexão sobre 

a arquitetura e a cidade que se transforma diariamente, na qual a arquitetura 

destaca-se no palco da atividade humana e não simplesmente de uma função 

da forma. Não nos podemos resumir simplesmente ao desenho da cidade atra-

vés dos novos traçados, sem termos em conta que os mesmos devem seguir as 

linhas temporais da memória, onde a cidade emerge do tempo e da sociedade 

que nela habita. 

Desde o casario portuense ao longo da frente ribeirinha do Porto, passando pe-

los rabelos e barcos que transitam pelo rio Douro, seguido do elétrico que per-

corre parte da marginal do Douro, assim como as escarpas ao longo da frente 

ribeirinha e os desníveis bem visíveis, onde pelas estreitas ruas portuenses en-

contramos o pavimento em microcubo e as lajetas de granito, a arquitetura nunca 

poderá ser vista como um objeto isolado. 

Acredito que o desenho da cidade não se pode limitar exclusivamente à arqui-

tetura, mas que deve sim procurar a identidade dos locais, assim como a sua 

história, de forma a compreender o espaço tanto vazio, como cheio no contexto 

urbano, confrontando e interpretando assim as formas tipológicas com o tempo e 

a sociedade nelas existentes.
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