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RESUMO

A presente dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, intitulada “À
margem da cidade. Estratégias e especulações sobre a frente ribeirinha das Fontainhas num caso prático”, é o resultado de uma análise e reflexão em torno
espaço urbano das Fontainhas e o das relações intrínsecas que se estabelecem
entre o Rio Douro, as dinâmicas que atuam sobre o seu território e o diálogo entre o edificado e os vazios que o circundam.
O declínio continuado da zona e as poucas ações concretas de reabilitação e regeneração urbana na zona motivaram o desenvolvimento de uma solução
projetual abrangente do seu território.
De forma a entender o estado atual das Fontainhas, desenvolveu-se uma
análise e reflexão sobre o que se considera serem os principais momentos que
marcaram a evolução territorial da zona, tanto nos seus aspetos urbanos e arquitetónicos como socias. Interessou abordar o objeto de estudo pela sua história e
morfologia urbana, assim como os acontecimentos que nela decorrem, a fim de
perceber o que restringiu o seu crescimento territorial e a sua posição frágil no
tecido urbano da cidade.
Convocou-se para esta reflexão um conjunto de projetos que incorporam uma série de inquietações semelhantes às enunciadas no presente trabalho,
aprofundando assim o conhecimento sobre a zona e servindo como referência
para a idealização da proposta final.
Como complemento da leitura e análise da zona, procedeu-se a uma pequena reflexão sobre alguns conceitos inerentes à prática arquitetónica e de planeamento urbano, como contexto, memória e identidade, considerando igualmente as questões que devem presidir à definição da estratégia de um projeto
desta natureza.
A solução apresentada no fim procura traduzir todas as intenções subjetivas do seu autor, sugeridas no decorrer do presente trabalho, apontando a um
vasto leque de preocupações e especulações sobre a condição urbana da zona,
acabando por ser um instrumento de imensa utilidade no entendimento da mesma.
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ABSTRACT

This Master Thesis, entitled “À margem da cidade. Estratégias e especulações
sobre a frente ribeirinha das Fontainhas num caso prático”, is a result of an analysis and reflection around the urban space of Fontainhas and the intrinsic relations
established between the Douro river, the dynamics that act in its territory and the
dialogue between the construction and the gaps that surround it.
The continuous decline and the few real reabilitation an urban regeneration actions taken place in this area, motivated the development of a projet
solution in its extensive territory.
In order to comprehend the actual situation of Fontainhas, it is developed
an analysis and reflection on the main moments which appoint to the territory
evolution of the area, in its urban and architectual aspects, as much as social ones.
It was interesting to approach the case study from its history and urban morphology, as well as from the developments taken place in it, in order to understand
what restricted its territorial growth and its fragil position in the urban tissue of
the city.
Parallel to this, we add to the reflection an ensemble of projects that incorporate a series of concerns, similar to the anounced in this work, deepening
the knowledge of the area and serving as reference to the final porposal conception. As a complement of the reading and analisys of the area, a slight reflection
about some inherent concepts about the architectual and urban practice was
undertaken, such as context, memory and identity, considerating as well issues
that should leed to the stategy’s definition of a projetct of this nature.
The solution presented in the end seeked to reflect all the subjective intentions of the autor sugested along the present work, pointing to a wide range
of concerns and speculations about the urban condition of the location and ending up to be an great utility instrument to the comprehension of the area.
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Introdução

Fig. 001
Vista sobre o Rio
Douro e Escarpa
das Fontainhas, a
partir do Passeio
das Fontainhas.
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1. Introdução

O objeto de estudo da presente dissertação é a frente ribeirinha da cidade do
Porto na zona das Fontainhas, caraterizada como um espaço urbano expectante
junto ao rio Douro, onde se observa uma pouca densidade habitacional e de infraestruturas capazes de servir com eficácia a pouca população que habita nesta
zona, preservando, no entanto, alguns vestígios da presença industrial no local
com valor patrimonial considerável.
A cidade de Porto sempre teve uma forte ligação com a água. O Rio Douro tem sido, historicamente, o dinamizador de todas as suas atividades económicas e fonte de crescimento económico de comerciantes, adquirindo fama pela
associação às exportações de Vinho do Porto. Nos últimos anos, a cidade tem
passado por uma forte regeneração urbana provocada, em grande parte, por
uma maior presença do turismo, tendo já sido aclamada com a distinção de Melhor Destino Europeu por três vezes (nos anos de 2012, 2014 e 2017), mas ainda
sofre da necessidade em alojar um conjunto mais amplo de atividades voltadas
ao lazer e bem-estar junto à sua marfem fluvial.
Tradicionalmente, o sector da Ribeira tem sido a parte mais densa da cidade à beira-rio. A ampla gama de atividades faz dela, de longe, a secção mais
animada da frente ribeirinha. A onda crescente de turismo está a conduzir este
sector para um estado de saturação, superlotado com comércio informal, empresas de passeios de barco, restaurantes ao ar livre, bares e esplanadas, impedindo
a fixação de moradores e com o risco de se tornar esmagador para os visitantes.
A Leste da Ribeira, a partir da Ponte Luiz I, está localizada a zona das
Fontainhas, que aparece como área central do trabalho de investigação. Esta
aparenta ser uma parte esquecida da cidade: historicamente fora das muralhas
da cidade fortificada, evidente pela sua menor densidade habitacional, apresenta, no entanto, uma certa continuidade com a malha urbana do Centro Histórico,
junto ao rio. Esta zona apresenta-se como um espaço descaraterizado em plena
área urbana da cidade do Porto, em contato direto com a parte mais turística da
frente ribeirinha, conservando um enorme potencial a ser explorado para hospedar uma dinâmica complementar, capaz de acolher infraestruturas e serviços que
funcionem em articulação com o centro da cidade e a sua zona oriental.
A escolha do tema surge, assim, da vontade em apresentar uma estratégia de projeto urbano contemporâneo para a frente ribeirinha da zona das
Fontainhas, assente numa intenção clara, capaz de estruturar e alavancar o seu
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perfil funcional, com o objetivo de qualificar o tecido urbano, em particular o seu
espaço público, acreditando de antemão que se trata de um cenário urbano de
eleição, com a capacidade de incluir um novo conjunto de equipamentos e atividades que enriqueçam a vida urbana e que consigam proporcionar maior qualidade para os moradores e visitantes, bem como a abertura de novas perspetivas
sobre a cidade e a sua relação com o rio.
Assim, o trabalho de investigação pretende desenvolver-se com o propósito de abrir caminhos para a discussão e reflexão de possibilidades e investigações futuras, sintetizando uma série de preocupações e especulações num exercício pático. O exercício procura ensaiar uma resposta viável para a concretização
de um programa multifuncional capaz de corresponder às necessidades do local,
cruzando o (re)conhecimento do sítio, no entendimento dos seus valores sociais,
históricos, patrimoniais, culturais, e paisagísticos, com uma estratégia programática a implantar no tecido urbano, numa zona que tem o potencial de fornecer
um quadro vasto de atividades capazes de a revitalizar, bem como a de gerar
espaços animados de recreação, de encontro e de convívio à beira-rio.
Tendo em conta os objetivos enunciados, o trabalho de investigação parte com base num processo intuitivo que assume uma vontade exploradora em
torno do tema dos viazios urbanos e das frentes de água, bem como o das suas
relações com a cidade e o seu tecido urbano. O raciocínio é construído sob um
fio condutor flexível que une diferentes pontos de variadas áreas do exercício da
Arquitetura.
Propõe-se assim, estruturar este trabalho à semelhança de um Documento Estratégico para a reabilitação / regeneração de uma zona da cidade do Porto
– neste caso: as Fontainhas. É feito o esforço de entender, ao longo do cruzamento de conhecimentos, o que realmente é inquietante no tema focado – o cenário
urbano expectante da frente ribeirinha das Fontainhas – sem nunca descurar que
a Arquitetura é o elo de maior importância como encontro de todas as linhas de
pensamento e que nele reside o nosso campo de trabalho. Sendo este um tema
sobre o qual muito se pode dizer, é opção que o presente projeto de investigação tome em consideração alguns pontos mais particulares, sem abandonar a
componente científica que um trabalho de investigação como este encerra, acolhendo conceitos que reúnam ideias gerais na perspeciva de melhor organizar o
pensamento e apresentar conteúdos.
O trabalho de investigação estrutura-se em três grandes capítulos: Uma
cidade à margem; Cenário expectante / Os planos e as expectativas; e Uma margem com cidade.
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No primeiro capítulo interessou evidenciar o contexto do presente estudo, destacando o seu posicionamento perante a cidade, tanto na componente
urbana como na componente social, evidenciando os fatores que afetaram a sua
estruturação territorial, desde que a cidade se começou a expandir extramuros
até ao momento em que a zona assume um caráter de cenário urbano expectante, à espera de um projecto urbano determinante na configuração da cidade
contemporânea e na reconstrução da sua imagem ribeirinha (que, evidentemente, importa salvaguardar).
Para tal, recorreu-se a ferramentas de análise urbana, como cartografia
histórica, desenhos de reconhecimento do lugar, estudos geográficos e demográficos, Plano Diretor Municipal em vigor, entre outros, para contextualizar a
área de estudo através dos diversos domínios que asseguram a boa prática científica da Arquitetura (História, Urbanística, Desenho, Geografia, etc…) e identificar as diferentes situações que permitam explicar e esclarecer a desordem e o
desequilíbrio da cidade do Porto nesta zona, desde a cota alta até a cota baixa,
nomeadamente a topografia íngreme da escarpa, a linha férrea desativada do
antigo ramal da Alfândega, e a estrada marginal sobranceira ao rio Douro como
limite físico e humano e da cidade.
Refletir a zona das Fontainhas como parte integrante da cidade do Porto
pressupõe, a princípio, um enquadramento da sua realidade, considerando as
suas condicionantes não como obstáculos, mas como fatores positivos, de modo
a abrir portas a novos desafios, novas intervenções e novas possibilidades para
interpretar e (re)construir a cidade.
O segundo capítulo tem por objetivo analisar os processos de transformação da frente ribeirinha da cidade do Porto, desde os seus primórdios até aos
finais século XX. Propõe-se compreender a história do desenvolvimento urbano
junto à margem do Rio Douro, as causas que estiveram na origem do afastamento entre rio e cidade e as consequências das alterações funcionais das antigas
áreas portuárias e industriais na configuração urbana atual. Para orientar o raciocínio científico, procurou-se de igual forma fazer uma observação crítica aos
diversos projectos para a zona que se têm vindo a suceder desde a década de
90 do século XX, de requalificação e regeneração urbana da zona, desde a cota
alta até à cota do rio, alguns dos quais com enorme potencial urbano e fortes
possibilidades de concretização à época das suas apresentações. Uma síntese
comparativa destes projetos será apresentada após a sua análise.
Por fim, no último capítulo desenvolve um discurso com as considerações
sobre o desenho do projecto urbano, aglutinando alguns conceitos determinan-
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tes, como o de contexto, memória e identidade na definição de uma estratégia
de intervenção. Sentiu-se a necessidade neste capítulo de complementar o conhecimento adquirido, fruto da investigação teórica do tema proposto, com a
concretização de uma solução prática, uma possível proposta para o futuro, com
o objectivo de colmatar as carências que se fazem sentir nesta zona da cidade,
inverter o caráter de vazio urbano das Fontainhas e reestabelecer o vínculo entre
a cidade e o elemento água. O discurso sobre o projeto evidenciará uma série
de referências que ajudaram a suportar e justificar a estratégia que se pretende
adotar para a zona, assim como as opções de projecto, sugeridas pela análise dos
planos apresentados no capítulo anterior e da aprendizagem do autor ao longo
da sua vivência académica e da sua experiência de outros locais. O objetivo final
é a apresentação de uma solução cujos pressupostos sejam capazes de regenerar esta parcela única do património urbano da cidade do Porto, propondo uma
qualificação da zona em diversos domínios (sustentabilidade, atractividade, mobilidade, continuidade, competitividade, entre outros), e promovendo a abertura
de novas perspectivas sobre a cidade.
Por fim, o trabalho de investigação termina com as considerações finais,
onde se apresenta, de forma resumida, a síntese do que foi o processo de entendimento do lugar e a importância do desenvolvimento de um exercício prático
para o aprofundamento e confirmação desse entendimento.
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2.

Uma cidade à magem

2.1. Enquadramento geográfico e caraterização física
2.2. Contextualização histórica
2.3. O caráter da paisagem urbana: a Escarpa das Fontainhas
2.4. Oportunidades e condicionantes

Fig. 002
Escoamento
superficial de
uma exsurgência
de água, junto à
Avenida Gustavo
Eiffel.
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2.1. Enquadramento geográfico e caraterização física

A área de estudo do presente trabalho situa-se na zona das Fontainhas1, em
pleno território urbano da cidade do Porto, na margem direita do Rio Douro,
entre as pontes de ferro oitocentistas, pertencendo em termos administrativos à
freguesia do Bonfim e à antiga freguesia da Sé2, no concelho do Porto. Apresenta
uma configuração irregular, estendendo-se por cerca de 1200 metros na direção
Este-Oeste, e transversalmente por entre 75 a 240 metros na direção Norte-Sul.
Ocupa uma área de cerca de 160.900 m2 e encontra-se limitada, a poente, pela
ponte Luiz I e pelo pano remanescente da muralha gótica, a nascente, pela ponte Maria Pia e pelo Colégio dos Salesianos, a sul, pela Avenida Gustavo Eiffel e,
a norte, pelo Largo do Padre Baltazar Guedes, pela Rua de Gomes Freire, pela
Alameda das Fontainhas, pelo Passeio das Fontainhas e pela Rua do Sol, de leste
para oeste respetivamente.
Desenvolve-se desde o limite de um planalto granítico, em declive acentuado sobre uma escarpa, vulgarmente designada por “Escarpa das Fontainhas”,
até à estrada marginal, com uma altura média de 50 m e uma inclinação média,
para sul, na ordem dos 35-45º, inserida num maciço rochoso cuja constituição
mineral e idade lhe atribuem a designação de “Granito do Porto”3. Este maciço
apresenta-se medianamente fraturado à superfície, sendo possível observar ao
longo da escarpa a ocorrência de exsurgências de água – algumas de carácter
permanente – que, em períodos de grande pluviosidade, geram a escorrência
de água com caudais significativos, «dando origem a pequenas inundações na

1

«Fontainhas é termo arcaizante que significa o mesmo que fontinhas. (…) O topónimo

abrange uma extensa área, compreendendo a hoje Praça da Alegria, a rua, o passeio e a alameda
das Fontainhas, esta mandada plantar, como as demais da cidade, pelo grande corregedor Francisco de Almada.» In FREITAS, Eugénio Andrea da Cunha e – Toponímia Portuense. Matosinhos:
Contemporânea Editora; 1999; p. 148, 149.
2

A freguesia da Sé do concelho do Porto foi extinta no início de 2013, tendo o seu território

sido agregado juntamente com os territórios das antigas freguesias do Centro Histórico numa nova
freguesia, criada pela Lei nº 11-A/2013 de 28 de Janeiro (Reorganização administrativa do território
das freguesias), oficialmente denominada União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé,
Miragaia, São Nicolau e Vitória.
3

«É um granito de idade hercínica, leucocrata, de duas micas, predominantemente mos-

covítico, de grão médio a grosseiro.» In Operação de reabilitação Urbana das Fontaínhas. Plano e
projectos de emergência realizados após as derrocadas de Dezembro de 2000 / Textos de: Arq. Rui
Ramos Loza; Arq. Sofia Marques de Aguiar / Prefácio de: Eng.º Nuno Cardoso. Porto: Câmara Municipal do Porto / CRUARB; 2001; p. 77.
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Fig. 003
Alameda das
Fontainhas.

Fig. 004
Lavadouros junto
à Alameda das
Fontainhas.
Fig. 005
Ruínas da fábrica
de cerâmica do
Carvalhinho.

Fig. 006
Entrada no Bairro
Tapada.
Fig. 007
Corredor exterior
do Bairro Tapada
durante as Festas
de São João.
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base da escarpa»4, situação que fundamenta a razão do seu topónimo. É possível
também verificar a existência de antigas minas de água nalguns pontos da escarpa, caso do manancial das Fontainhas5 (sobre o qual se construiu a Alameda das
Fontainhas, contemplando uma fonte e uns lavadouros anexos abastecidos pelas
águas deste manancial).
Ao longo da escarpa identificam-se elementos significativos do património industrial oitocentista do Porto, que grande impacto tiveram no desenvolvimento social e urbano desta zona da cidade (sendo disso exemplo os dois ramais
ferroviários que se evidenciam a Leste da Ponte do Infante e as ruínas da Fábrica
de Cerâmica do Carvalhinho, junto à Calçada das Carquejeiras), coexistindo com
complexos habitacionais cujas construções despontaram em consequência da
necessidade em albergar a população rural que se instalava na cidade durante
o período das grandes transformações industriais portuenses do séc. XIX, distribuindo-se pela escarpa e constituindo aglomerados de construções que se vão
tornando mais esparsos à medida que seguimos de poente para nascente.
As semelhanças tipológicas entre estes aglomerados e as ilhas típicas que
proliferam pelo resto da cidade são evidentes: estruturaram-se em bandas horizontais de modestas habitações operárias, com espaços interiores de dimensões
reduzidas e condições de habitabilidade escassas ou deficientes, voltadas para
um espaço exterior semiprivado de acesso estreito e pouco visível (podendo ser
um pátio ou um percurso) onde se estabelecem fortes relações de vizinhança
e de comunidade. No entanto, ao contrário das ilhas6 – no interior de alguns
quarteirões, sem que uma fachada ou um elemento identifique a sua existência
4

Operação de reabilitação Urbana das Fontaínhas. Plano e projectos de emergência reali-

zados após as derrocadas de Dezembro de 2000 / Textos de: Arq. Rui Ramos Loza; Arq. Sofia Marques de Aguiar / Prefácio de: Eng.º Nuno Cardoso. Porto: Câmara Municipal do Porto / CRUARB;
2001; p. 78.
5

«O Manancial das Fontainhas, assim chamado pelos muitos choros d’agua que rebenta-

vam em diversos pontos d’este local, é muito antigo e, pela sua grande abundancia, para junto d’elle
foi mudado o Hospital dos Gafos ou Lazaros, com o fim de poderem aproveitar-se das suas aguas
na limpeza do dito estabelecimento.» In JUNIOR, J. Bahia – Contribuição para a hygiene do Porto.
Analyse sanitaria do seu abastecimento em agua potavel. Porto: Escola Medico-Cirurgica do Porto /
Typ. «Encyclopedia Portugueza»; 1909; p. 16.
6

«No caso do Porto, as Ilhas funcionam quase sempre como periferia ou como “traseiras”

da cidade pública, visível.
(…) A ilha está escondida, não tem, geralmente imagem urbana; não tem rosto perante a
cidade. A sua representação formal, arquitectónica e urbana estão “escondidas”.» In Operação de
reabilitação Urbana das Fontaínhas. Plano e projectos de emergência realizados após as derrocadas
de Dezembro de 2000 / Textos de: Arq. Rui Ramos Loza; Arq. Sofia Marques de Aguiar / Prefácio de:
Eng.º Nuno Cardoso. Porto: Câmara Municipal do Porto / CRUARB; 2001; pp. 23-25.
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Fig. 008
Habitações
degradadas do
Bairro Nicolau,
antes da sua
demolição em
2015.

Fig. 009
Bairro dos
Moinhos (em
primeiro plano)
e Bairro do
Riobom, separados pela linha
férrea.

Fig. 010
Vista sobre os
bairros das Fontainhas, a jusante
da Ponte do
Infante.
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perante a cidade7 –, estes aglomerados adquirem a designação de bairros8, em
virtude de terem visibilidade na paisagem, adaptando-se aos socalcos da escarpa
e gozando duma exposição a Sul que lhes permite ter um bom aproveitamento
do Sol e possuir uma vista privilegiada sobre o Rio Douro e a Serra do Pilar.
No sector da escarpa entre a Ponte do Infante e a Ponte Maria Pia apresentam-se casos de bairros edificados em pequenos núcleos, de forma mais ou
menos dispersa junto às plataformas do Ramal da Alfândega e do Ramal de ligação entre São Bento e Campanhã, com estruturas em estado de ruína ou em
risco de desmoronamento e de aspeto clandestino9. A ocupação antrópica sem
controlo e pouco segura da escarpa com este tipo de estruturas veio a constituir
o Bairro do Riobom, erguido nos terrenos alcantilados de uma antiga fábrica de
curtumes junto à Ponte Maria Pia, e outros de génese semelhante, como o Bairro
dos Moinhos, o Bairro da Aguada e, com maior destaque, o Bairro Nicolau, cujos
moradores foram despejados no ano de 2013 com vista ao desmantelamento e
demolição das suas habitações no final do ano de 2015, sob o pretexto de não
reunir, segundo a CMP, «as condições mínimas de segurança para habitação»10 e
da necessidade em realizar obras de consolidação da escarpa no local. Os acessos a estes bairros são, na maior parte dos exemplos, escondidos e perigosos,
fazendo-se através de escadas íngremes, passagens estreitas, percursos de piso
irregular ou até mesmo do atravessamento de nível por cima da linha de comboio, sendo impossível aceder-lhes por qualquer outro meio que não o pedonal.
Junto à Calçada das Carquejeiras, a Ocidente da Ponte do Infante,
é possível identificar um núcleo mais concentrado, confinante com o muro
do Passeio das Fontainhas e com alguns taludes e outros muros de alvenaria
7

Realidade que se verifica em grande escala na envolvente próxima da zona de estudo, em

São Vítor.
8

«São ilhas que ganharam o nome de bairro, sem deixarem de ser ilhas, mas que têm um

impacto urbano, no que diz respeito à paisagem, que não é frequente nas restantes áreas onde
predomina (ou predominou) a tipologia das ilhas, quase sempre, como foi referido, escondidas dos
olhares estranhos aos seus próprios habitantes.» In Operação de reabilitação Urbana das Fontaínhas. Plano e projectos de emergência realizados após as derrocadas de Dezembro de 2000 / Textos
de: Arq. Rui Ramos Loza; Arq. Sofia Marques de Aguiar / Prefácio de: Eng.º Nuno Cardoso. Porto:
Câmara Municipal do Porto / CRUARB; 2001; p. 25.
9

Esta clandestinidade é sugerida pela não identificação e mapeamento de alguns destes

bairros no âmbito do estudo apresentado no livro ‘ILHAS’ DO PORTO. LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO, editado em Janeiro de 2015.
10

Redação; Lusa. MORADORES DAS FONTAINHAS E ESPECIALISTA CONTESTAM MOTI-

VOS DOS DESPEJOS [em linha]. Porto: Porto24; 31 de Julho de 2013 [Consult. 5 de Janeiro de 2016;
15:15:37]; disponível na Internet em http://www.porto24.pt/cidade/moradores-das-fontainhas-e-especialista-contestam-motivos-dos-despejos/.
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Fig. 011
Vista sobre os
telhados dos
bairros das Fontainhas e a Ponte
Luiz I.

Fig. 012
Vista sobre as
ruínas da Capela
do Carvalhinho,
no encontro da
Rua da Corticeira
com a Calçada
das Carquejeiras.

Fig. 013
Vista sobre o
Bairro dos Guindais.
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existentes, onde também se verifica a possibilidade de desmoronamento de
algumas das suas habitações, anexos e pátios em condições de estabilidade
precárias. Deste conjunto individualizam-se o Bairro Tapada, destruído em parte
pelo desabamento do muro do Passeio das Fontainhas11; o Bairro Maria Victorina;
o Bairro Olímpia; o Bairro José Pinheiro da Fonseca e o Bairro da Capela,
aparentemente desocupado, mas que conserva ainda a fachada da capela do
Senhor Jesus do Carvalhinho, sensivelmente a meio da encosta. Os acessos a estes
bairros fazem-se por intermédio da Rua da Corticeira, de escadas visivelmente
desgastadas pelo tempo que se articulam com o Passeio das Fontainhas e pela
Calçada das Carquejeiras, onde num dos extremos, junto à Avenida Gustavo
Eiffel, se construiu um hotel, implantado no local de uma antiga construção do
início do século XX, mimetizando a traça da fachada original.
Em continuidade com o núcleo da Ribeira / Barredo, junto à Ponte Luís I e
à muralha gótica, ergue-se, num padrão oitocentista de moradias típicas de lote
estreito, um casario mais tradicional, mais denso e consolidado tanto na extensão
ribeirinha como ao longo dos eixos viários que se desenvolvem desde o Largo
do Actor Dias até à estrada marginal – casos da Rua do Miradouro e das Escadas
dos Guindais –, sendo possível atestar a maior definição dos seus quarteirões
em relação aos aglomerados anteriormente descritos, apesar de também se
verificar a existência de habitações abandonadas. Este edificado é designado por
Bairro dos Guindais e contempla, para além da função habitacional da maioria
dos seus edifícios, outros usos que proporcionam uma melhor vivência aos seus
habitantes, como é o caso da existência de uma unidade de saúde, alguns cafés
e restaurantes, unidades hoteleiras e comércio variado, fazendo com que o perfil
funcional deste bairro seja o mais diversificado dentro dos limites da área onde
se pretende intervencionar.
A norte deste bairro verifica-se uma evidente rotura da malha urbana gerada pelo atravessamento aéreo do Viaduto Duque de Loulé12, obra fundamental
do urbanismo modernista que o Arq.º Robert Auzelle idealizara para a cidade
do Porto nos anos 60 do séc. XX, pensada e construída para dar escoamento ao
trânsito automóvel que entrava pelo tabuleiro superior da Ponte Luiz I, conduzindo-o para fora da área mais central da cidade e descongestionando, assim, o
centro. Esta via, que liga em curva a Rua de Saraiva de Carvalho à Rua Duque
de Loulé, fragmenta o quarteirão estabelecido entre a Rua do Sol e o Passeio
11

Decorrente das fortes chuvas que atingiram a zona em Dezembro de 2000.

12

O topónimo oficial é Rua do General Sousa Dias. Para efeitos do presente trabalho, op-

tou-se por manter no corpo de texto a designação pela qual a via é vulgarmente conhecida, de
modo a facilitar a sua compreensão.
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Fig. 014
Vista sobre o
Viaduto Duque
de Loulé a partir
do Largo do
Actor Dias.

Fig. 015
Edifícios de
habitação no
cruzamento do
Viaduto Duque
de Loulé com a
Rua do Sol.

Fig. 016
Capela dos
Alfaiates
Fig. 017
Recolhimento
da Porta do Sol,
atual
Universidade
Lusófona.
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das Fontainhas, impondo a sua infraestrutura pesada na paisagem e circundando
um espaço sobrante e desqualificado, desligado da lógica urbana do conjunto
antigo, que, até à elaboração de um plano que lhe determine um programa, vai
sendo ocupado por um parque de estacionamento explorado pela CMP sob o
viaduto. A instalação da Universidade Lusófona do Porto (antiga Universidade
Moderna) no Recolhimento da Porta do Sol veio acrescentar um enorme clima de
especulação imobiliária sobre estes terrenos, uma vez que as construções que lhe
vão sendo sucessivamente adossadas vão-se imiscuindo no interior do quarteirão
através da Rua de São Luís, rua que perdeu o seu término com as demolições
efetuadas para a construção do viaduto, desembocando num espaço indefinido
onde a leitura dos limites que o compõe não é clara. É visível um manifesto (mas
insuficiente) esforço de consolidação da frente urbana deste quarteirão com a
edificação de um conjunto de dois edifícios de habitação na continuidade da Rua
do Sol até ao Passeio das Fontainhas, conjunto que procura requalificar o espaço
envolvente junto à convergência do viaduto, densificando a construção nas suas
margens e rematando os seus gavetos e cunhal. No outro extremo da Rua do
Sol, a frente urbana voltada para a Rua de Augusto Rosa apresenta um conjunto
patrimonial notável com o complexo do antigo Recolhimento da Porta do Sol
e a Capela dos Alfaiates, esta última transladada do Terreiro da Sé para a atual
implantação, entre a Rua do Sol e a Rua de São Luís. Apesar de apresentar uma
delimitação espacial relativamente expectante e descontínua por conta das vicissitudes ligadas às transformações que foram afetando esta zona, este quarteirão
é o que possui as melhores condições de acesso dentro da área de estudo, o que
pode ser justificado com a topografia mais favorável ou com uma malha urbana
mais organizada na cota alta do terreno.
Trata-se portanto de um conjunto urbano morfologicamente heterogéneo que logrou adquirir ao longo do tempo um forte carácter imagético, fruto de
uma série de acontecimentos urbanos que se manifestaram nesta fachada verde
da cidade. No espaço da escarpa, o edificado desenvolveu-se em cascata, num
estreito contacto com o natural, uma vez que a encosta se encontra densamente
colonizada por vegetação selvagem, do tipo rasteira e arbustiva. Paralelamente implantam-se algumas hortas e pomares cultivados em socalcos contíguos a
algumas habitações, confirmando o que João Manuel Bernardo nos transmite
ao escrever que «A produção de hortícolas nos espaços urbanos e periurbanos
tem, entre nós, uma longa tradição. Uma parte importante da nossa população
urbana tem raízes rurais e a disponibilidade de terrenos sem utilização permite
que essa relação com a terra persista, ainda que apenas na escala da pequena
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Fig. 018
Vista sobre uma
pequena horta
privada na
Escarpa das Fontainhas, junto à
Avenida Gustavo
Eiffel

Fig. 019
Passeio das Fontainhas.

Fig. 020
Rua do
Miradouro.
Fig. 021
Início das Escadas dos Guindais,
junto à Avenida
Gustavo Eiffel.
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horta.»13
A localização da área de estudo, no que a infraestruturas de suporte diz
respeito, é favorecida, não deixando de ter algumas limitações. A rede viária
que a serve possui alguns eixos estruturantes, sendo que a Avenida Gustavo
Eiffel detém uma expressão maior uma vez que percorre toda a extensão da
área de estudo, desde a Ribeira até ao pegão da Ponte Maria Pia, prolongando-se até ao Freixo sob a denominação de Avenida de Paiva Couceiro, sendo o
único eixo estruturante à cota baixa. Esta via, construída nos anos cinquenta do
séc. XX, acompanha o Rio Douro a uma altura de cerca de 11 m acima das suas
águas (sendo notória a diferença de cotas em relação ao Cais da Ribeira, que se
mantém pelos 4 m acima das águas do rio), o que estabelece uma barreira que
impede a livre fruição das potencialidades de navegação do rio nesta zona.
Além da Avenida Gustavo Eiffel, também o eixo combinado do Passeio
das Fontainhas com a Rua de Gomes Freire tem uma importância estruturante à
cota alta, estendendo-se sobranceiro à escarpa, desde os Guindais até ao Largo
do Padre Baltazar Guedes. O maior contágio que a Ponte do Infante veio conferir
a esta zona também exponenciou a sua importância e visibilidade, implicandolhe um maior fluxo de trânsito. O sistema viário e de acessibilidades deste eixo
é igualmente reforçado com a existência de outras vias que o complementam e
permitem a circulação automóvel, como a Rua do Sol, a Rua do Miradouro, a Rua
Arnaldo Gama, a Rua da Corticeira e o Viaduto Duque de Loulé. Os percursos
que articulam a cota alta com a cota baixa são pedonais e em número escasso,
todos eles localizados a jusante da Ponte do Infante e com características de circulação distintas: as Escadas dos Guindais e a Calçada das Carquejeiras.
Estas vias referidas, à exceção do Viaduto Duque de Loulé e da Ponte do
Infante, têm um carácter mais orgânico (provavelmente por força da topografia
difícil), de planeamento mais antigo que os arruamentos projetados na envolvente próxima, de carácter mais racional e retilíneo14, e que confluem na área de
estudo em consequência do processo urbanizador iniciado em meados do séc.

13

BERNARDO, João Manuel – O campo na cidade: as hortas e os hortelões de Lisboa. In

CARDOSO, Isabel Lopes – Paisagem e Património. 1ª edição. Porto: Dafne Editora (Equações de
Arquitectura; 65); 2013; p. 197.
14

«A utilização da linha recta, que aliás se repetirá em todas as soluções que foram aplica-

das no eixo Batalha/Campanhã, para além de facilitar a divisão da propriedade, era tida também
como a melhor em termos estéticos e a forma indicada de facilitar a velocidade viária e a construção
do edificado, numa cidade que estava a ser projectada por engenheiros de uma era positivista e
mecanicista.» In PINTO, Jorge Ricardo – O Porto Oriental no final do século XIX. Um retrato urbano.
Porto: Edições Afrontamento; 2007; p. 79.
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Fig. 022
Entrada no
Funicular dos
Guindais, junto à
Avenida Gustavo
Eiffel.

Fig. 023
Entrada no
Funicular dos
Guindais e início
da linha 22 do
elétrico, na Rua
de Augusto Rosa.

Fig. 024
Ramais ferroviários sobre
a Escarpa das
Fontainhas, a
montante da
Ponte do Infante.
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XIX a leste do Centro Histórico, como a Rua de Alexandre Herculano, Rua Duque
de Loulé, Rua Duque de Saldanha ou Rua de São Vítor15.
Intervenções de ordenamento e embelezamento do espaço público foram realizadas nalgumas destas artérias, de forma a beneficiá-las para um maior
e melhor usufruto dos habitantes da cidade, destacando-se o arranjo de superfície da envolvente à Ponte do Infante na Alameda e Passeio das Fontainhas e a
requalificação da Avenida Gustavo Eiffel, ambos com uma relevante qualidade
ambiental por força da profusão de alinhamentos arbóreos nos seus passeios e
consequente expressão no cenário ribeirinho, associada a novas valências, como
presença de mobiliário urbano contemporâneo, a existência de um corredor para
velocípedes que se integra no circuito de ciclovias da estrada marginal ou a criação de varandas sobre o rio.
O Bairro dos Guindais foi beneficiado com o Funicular dos Guindais, equipamento explorado pela empresa Metro do Porto, S.A., construído junto à muralha sobre o mesmo canal que suportava o funicular original16 para reestabelecer a
ligação que este permitia entre a cota do tabuleiro inferior da Ponte Luiz I com o
término sul da Rua de Augusto Rosa. Este equipamento articula-se diretamente
com o início da linha 22 do elétrico, de ligação entre a Batalha e o Carmo, defronte para o edifício da Universidade Lusófona. De realçar a proximidade com
a interface de transportes públicos de São Bento e com os terminais rodoviários
instalados no Parque das Camélias e na Rua Alexandre Herculano que também
favorece a zona a nível de acessibilidades.
A ampla gama de funções existente na envolvente próxima que serve a
zona complementa a habitação, de maior predominância e tradição. É importante referir a proximidade a um número considerável de equipamentos escolares
que abrangem todos os graus de ensino, desde o pré-escolar até ao universitário – destacando a Universidade Lusófona e a Faculdade de Belas-Artes da
Universidade do Porto –, bem como outros importantes equipamentos culturais
e turísticos (Teatro Nacional de São João, Biblioteca Municipal do Porto, Sé ou a
Igreja de Santa Clara, entre outros) e, de um modo geral, uma vasta panóplia de
serviços, restauração, hotelaria e comércio nas imediações, nomeadamente na
zona da Ribeira e da Praça da Batalha.
15

Apesar de o planeamento da Rua de São Vítor remontar ao período almadino, a sua

conclusão só se veio a concretizar graças a um projeto datado de 8 de Julho de 1869, que previa
a construção do seu tramo noroeste, permitindo tornar contínuo o espaço entre a entrada sul do
Cemitério do Prado do Repouso e o Jardim de São Lázaro.
16

Um equipamento similar fora inaugurado no mesmo local, a 4 de Junho de 1891, tendo

sido desativado por conta de um desastre natural, a 5 de Junho de 1893.
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Fig. 025
Mobiliário urbano na Avenida
Gustavo Eiffel e
túnel do Ramal
da Alfândega esculpido na Escrpa
das Fontainhas.
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Não obstante a proximidade a áreas de grande dinâmica urbana, com
particular incidência à cota alta, esta zona evidencia um certo declínio funcional
na aproximação ao lado oriental que se tem vindo a acentuar nas décadas mais
recentes com o processo de desindustrialização e de abandono/envelhecimento
da sua população. Ao mesmo tempo, regista-se uma taxa de desemprego considerável, um tecido urbano degradado, más condições de alojamento e ausência
ou insuficiência de equipamentos de apoio à população residente, conduzindo
a diversas manifestações de problemas económicos e sociais, bem como outras
disfuncionalidades conhecidas que têm pautado a história desta área.
A vizinhança com o Cemitério do Prado do Repouso e com o núcleo denso de habitação proletária na zona de São Vítor parece ser outra das razões para
esta descredibilização do potencial funcional e social do tecido urbano que desta
zona se estende para nascente, o que se traduz numa certa marginalização e desertificação do espaço junto à escarpa.
Sobre a escarpa, as linhas de caminho-de-ferro também são um notável
registo da atuação do homem na organização e planificação desta zona. A montante da Ponte do Infante, os dois ramais ferroviários que emergem na encosta,
ao imporem-se na paisagem, adquirem uma expressão cenográfica bem vincada,
marcando o território, sendo quase impossível dissociá-los da leitura deste, tal a
força da sua presença. O facto de o Ramal da Alfândega se encontrar desativado
reforça ainda mais um certo caráter de cicatriz urbana deste trilho, sem no entanto perder o seu valor paisagístico e patrimonial, situação que encontra paralelo
com o estado expectante da Ponte Maria Pia17 e que reflete o estado atual de
declínio funcional da zona.
A zona orográfica em que a área de estudo se localiza também constitui
um fator a ter em conta na compreensão da sua espacialidade, assim como todo
o historial de acidentes geológicos que muito têm contribuído para a definição
do seu atual panorama. Os cortes na escarpa, provocados pela construção de
infraestruturas de transporte e assentamento de população e atividades, conjugados com outros fatores de ordem natural, como a existência de diáclases18,
17

«Existem ainda os trilhos do comboio, presentes e ausentes, tripas urbanas ainda em

funcionamento ou já desactivadas mas ainda marcando o território, há muito à espera de aproveitamento, tal como a Ponte D. Maria (…)» In FERNANDES, José A. Rio; PINTO, Jorge Ricardo – A
marginal do Porto, da Ponte D. Luís I ao Freixo. In O Tripeiro. Porto; Setembro de 2004; série 7; Nº
9, Ano XXIII; p. 270.
18

Diáclases são fraturas naturais no maciço rochoso, sujeitas a forças de subpressão por

ação da penetração da água que conduzem à sua abertura, diminuindo a resistência interna do maciço e contribuindo para a formação de blocos em situação instável.
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Fig. 026
Vista da Escarpa
das Fontainhas
junto ao Bairo
dos Guindais.
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compõem uma unidade singular e particularmente sensível do património paisagístico do Porto, sendo objeto de medidas especiais de salvaguarda (sobretudo
nas zonas de maior declive) e estabelecendo um quadro de potencialidades únicas no que à valorização dos seus atributos diz respeito.
Estas potencialidades, aliadas às dificuldades em justapor os diferentes
tecidos identificados, estabelecem um conjunto de desafios aliciantes e motivadores para a definição de um programa específico de planeamento e desenvolvimento urbano integrado, visando o desenvolvimento das componentes sociais,
culturais, económicas e ambientais desta área.
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Planta 1: Identificação das principais vias de circulação, espaços públicos e bairros populares da área de estudo (escala 1/2500) p
1. Avenida Gustavo Eiffel p

9. Rua Arnaldo Gama p

17. Calçada das Carquejeiras

25. Travessa de São Vítor p

Limite da Área de Estudo p

Bairro Nicolau (demolido) p

2. Ponte Luiz I p

10. Rua do Miradouro p

18. Parque das Camélias

26. Rua de São Vítor p

Rio Douro p

Bairro dos Moinhos p

3. Ponte do Infante p

11. Escadas dos Guindais p

19. Rua do Duque de Loulé

27. Rua do Duque Palmela

Bairro dos Guindais p

Bairro da Aguada p

4. Ponte Maria Pia p

12. Rua do Sol p

20. Rua de Alexandre Herculano p

28. Rua do Duque de Saldanha

Bairro da Tapada

Bairro do Riobom p

5. Largo de Santa Clara

13. Rua de São Luís p

21. Rua das Fontainhas p

29. Largo do Padre Baltazar Guedes

Bairro Maria Victorina p

Outros bairros tipo-ilha p

6. Rua de Saraiva de Carvalho p

14. Viaduto Duque de Loulé

22. Alameda das Fontainhas p

30. Cemitério do Prado do Repouso

Bairro Olímpia

Funicular dos Guindais p

7. Rua de Augusto Rosa

15. Passeio das Fontainhas p

23. Praça da Alegria

Bairro da Capela

Ramal da Linha do Minho p

8. Largo do Actor Dias

16. Rua da Corticeira p

24. Rua de Gomes Freire p

Bairro José Pinheiro da Fonseca p

Ramal da Alfândega (desativado)p
27

N

Planta 2: Estrutura ecológica da área de estudo (escala 1/2500) p

Limite da Área de Estudo p

Afloramento rochoso p

Área não edificada p

Espaço verde natural / naturalizado p

Rio Douro p

Espaço verde de acesso privado
Espaço verde de enquadramento
Espaço vazio com potencial de edificabilidade p
Hortas urbanas p
Muros de alvenaria p
Área desocupada de bairros demolidos p
29

9

p
12

1. Centro de Saúde da Batalha p
13

11

2. Unidade de Saúde Familiar Rainha D. Amélia - Guindais p
3. Hospital da Venerável Irmandade de Nossa Senhora do Terço

20
16

4. Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge p

18

5. Hospital de São Lázaro - Santa Casa da Misericórdia do Porto
3

19

10

Equipamentos Culturais: p
6. Paço Episcopal do Porto p

5

4

7. Casa-Museu Guerra Junqueiro p

21
23

8. Arqueossítio da Rua de D. Hugo p
9. Teatro Sá da Bandeira p

14

8
1

10. Teatro Nacional São João p

17

11. Cine-Teatro Batalha p

15

12. Biblioteca Municipal do Porto p

7

13. Museu Militar do Porto p

6

2

24

p
14. Universidade Lusófona do Porto p
15. Jardim de Infância Largo do Actor Dias p
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16. Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Portop

N

17. Escola Básica 1º Ciclo com Jardim de Infância do Sol p
18. Colégio Nossa Senhora da Esperança
19. Escola Secundária com 3º Ciclo Carlos Cal Brandão p

Planta 3: Usos do edificado e identificação dos principais equipamentos na envolvente próxima (escala 1/4000) p

20. Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto p

Limite da Área de Estudo p

Serviços p

Hotelaria p

Garagem p

21. Escola Básica 1º Ciclo da Alegriap

Rio Douro p

Comércio e Serviços p

Hotelaria e Comércio p

Devoluto p

22. Colégio Salesianos do Porto p

Habitação p

Equipamento de Saúde

Mobilidade e Transportes

Outros (S/ Informação) p

Habitação e Comércio / Serviços p

Equipamento Cultural

Oficinas / Armazéns p

Espaço Público de Referência

Habitação e Oficinas / Armazéns p

Equipamento de Educação

Oficinas / Armazéns e Serviços p

23. Pavilhão Polidesportivo do Sporting Clube Vasco da Gama

Comércio p

Equipamento Desportivo

Templos Religiosos

24. Pavilhão Polidesportivo do Colégio Salesianos do Porto

Equipamentos Desportivos: p

31

Panorâmica 1
Fotografia
Panorâmica entre
a Ponte Luiz I e a
Ponte do Infante

Panorâmica 2
Fotografia
panorâmica
das Fontaínhas
entre a Ponte do
Infante e a Ponte
Maria Pia
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Fig. 027
Postal ilustrado
do Porto medieval, mostrando
o Lugar dos
Guindais no exterior da muralha.
Pormenor.

Fig. 028
Vista panorâmica
do Porto no final
do séc. XVIII,
mostrando a
extensão do cais
da Ribeira até
aos Guindais.
Pormenor.
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2.2. Contextualização histórica

A área de estudo revela, no seu conjunto urbano, quer das formas edificadas,
quer dos vazios que as intercalam, as vicissitudes pelas quais a zona se viu afetada
ao longo do tempo, especialmente ao longo dos últimos duzentos e cinquenta
anos, após as transformações notáveis impulsionadas pela atuação almadina. Os
planos que se delinearam após a constituição da Junta das Obras Públicas deram
o impulso necessário para promover a expansão ordenada da cidade extramuros, resultando igualmente da vontade em melhorar as ligações aos territórios
periféricos.
Nas imediações da muralha gótica já se localizavam alguns núcleos populacionais com algum relevo no âmbito económico da cidade. Do lado oriental, o
lugar dos Guindais, junto ao Postigo da Areia, já era, desde o período medieval19,
um local estratégico das relações comerciais que se estabeleciam entre o Porto
e as terras do Alto Douro, definindo o limite nascente do porto fluvial e marítimo da cidade. Aqui, um pequeno cais com bastante movimento «era o primeiro
ponto de chegada ao Porto da navegação fluvial do Douro»20, facto que levou a
Junta de Obras Públicas a querer reformulá-lo, em Agosto de 1784, de maneira a
funcionar como um prolongamento do cais da Ribeira e dotando-o de melhores
condições21. A responsabilidade pelo desenho do novo cais recaiu sobre Reinaldo Oudinot (1747-1807), engenheiro militar de obras hidráulicas encarregado
19

«(…) nos postigos que davam para o rio, é muito provável que a sua existência tenha

ocasionado um esboço inicial de criação de estruturas fixas de acesso aos navios. Nos Guindais, por
exemplo, há uma zona de embarque e descarga de embarcações (sobretudo fluviais), funções documentadas no século XIV.» In BARROS, Amândio Jorge Morais – Porto: a construção de um espaço
marítimo nos alvores dos tempos modernos. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
2004. Tese de Doutoramento. Vol. 1; p. 50.
20

MARTINS, Carlos Henrique de Moura Rodrigues – O Programa de Obras Públicas para

o Território de Portugal Continental, 1789-1809. Intenção Política e Razão Técnica – o Porto do Douro
e a Cidade do Porto. Coimbra: Universidade de Coimbra; 2014. Tese de Doutoramento. Vol. 2;
p. 636.
21

«Asentouse, que sendo prezentemente o Caes da Ribeira de ambito pouco proporciona-

do ao dezembarque de todos os effeitos, respectivos ao maior comercio e povoasão desta cidade,
se fazia precizo suprir o dito dezembarque, e trafico do comercio aumentando-se o referido caes da
Ribeira na forma possível; o que se podia verificar-se construindo-se hum caes desde o penedo dos
Guindaes, athé terminar em outro caes, que já se acha edificado por pessoas particolares, dando-lhe
a comunicasão por hua escarpa ou lingueta para o caminho que corre sobre o referido penedo dos
Guindaes,(…)» In FERREIRA, J. A. Pinto – Um documento notável para a história do Porto. O Plano
de Melhoramentos de 1784. In O Tripeiro. Porto; Março de 1953; série 5, Nº 11, Ano VIII; p. 330.
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Fig. 029
Projeto para o
novo Cais dos
Guindais
(vermelho) da
autoria de
Reinaldo
Oudinot.

Fig. 030
Vista sobre o
Bairro e Cais dos
Guindais. Finais
do séc. XIX.

Fig. 031
Ilustração do exterior da muralha
gótica junto à
Porta do Sol.
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pelos trabalhos de modernização do porto do Douro com intervenções pontuais
na frente ribeirinha, desde São João da Foz até ao Freixo, no qual integrava um
cais-estrada projetado ao longo da margem direita do rio que funcionava como
elemento unificador da proposta. A solução para o cais dos Guindais, que se
desenvolvia paralelamente ao rio, com os acessos nos topos por forma a libertar
o longo mas estreito espaço central, apesar de engenhosa, não teve execução,
acabando por ser construída uma sequência de rampas que permitia vencer o
desnível entre a rua e o rio e que deixava disponíveis dois pequenos ancoradouros laterais – num dos quais se estabeleceu a Praça do Peixe, junto ao Armazém
do Sal –, obra que persistiu até meados do séc. XX. Uma escadaria erguia-se pela
escarpa neste local, tendo sido regularizada no séc. XIX com o desenho que hoje
se lhe conhece e adquirindo a designação de Escadas dos Guindais.
«Na cidade compacta do século XVIII, para lá dos Guindais, perdia-se a
noção da cidade, sem que um outro território se impusesse, para além de pequenos núcleos rurais muito dependentes da agricultura.»22 O caráter bucólico desta
zona atraía famílias abastadas para nela realizarem os seus passeios e excursões
de fim de tarde, aos domingos e dias santos, ou estabelecerem as suas quintas de
recreio, sendo que, para além destas quintas com casas apalaçadas, a expansão
suburbana que se verifica a leste da cidade amuralhada em finais de setecentos
carateriza-se por ser escassa e estar, sobretudo, ancorada junto a duas estradas
que partiam da Porta de Cimo de Vila em direção a Penafiel e Valongo, a Estrada
do Pão e a Estrada de Campanhã, ambas afastadas da escarpa.
Com o enobrecimento da Porta do Sol, idealizado por João de Almada (1703-1786), monumentalizou-se um novo acesso radioconcêntrico à zona
oriental através da Rua do Sol, num local com um panorama bastante atrativo
sobre os terrenos alcantilados que se estendiam até a margem do rio, compreendido entre o Rossio de Santa Clara, no interior da muralha, e os amplos terrenos
para onde se tinham mudado alguns curtidores de pele (que outrora tinham os
seus aloques no centro da cidade) e «onde, de há muito, as lavadeiras tinham por
hábito secar e corar a roupa que lavavam para grande parte da cidade, no Douro
e nos caudalosos riachos que por ali corriam vertente abaixo. A modelação morfológica gerada por este hábito estará na origem da futura abertura da Alameda
das Fontainhas e da Praça da Alegria.»23
Com Francisco de Almada e Mendonça (1757-1804) a assumir a direção
22

FERNANDES, José A. Rio; PINTO, Jorge Ricardo – A marginal do Porto, da Ponte D. Luís

I ao Freixo. In O Tripeiro. Porto; Setembro de 2004; série 7; Nº 9; ano XXIII; p. 268.
23

PINTO, Jorge Ricardo – O Porto Oriental no final do século XIX. Um retrato urbano. Porto:

Edições Afrontamento; 2007; p. 25.
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Fig. 032
Lavadeiras secando a roupa nos
terrenos junto
à Escarpa das
Fontainhas.

Fig. 033
Planta do alinhamento primitivo
da Rua das
Fontainhas com
o novo alinhamento sobreposto (vermelho)
e indicação da
implantação
do Matadouro
e Alameda das
Fontainhas.

Fig. 034
Planta da Rua do
Wellesley contígua à Alameda
das Fontainhas e
terrenos circunvizinhos.
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da Junta de Obras Públicas, em 1786, iniciou-se um período em que se privilegiaram as obras de cariz arquitetónico, promovendo a construção de um conjunto
de equipamentos que pretendiam dotar o Porto de uma maior modernidade e
competitividade, ao mesmo tempo que libertava o centro da cidade de funções
nocivas para o solo e para a segurança e salubridade do meio urbano. Nesta lógica, é mandado erguer, a partir de 1797, o Matadouro na zona das Fontainhas,
construído num local servido pela Rua das Fontainhas, rua de traçado irregular
que ligava a Norte com o arrabalde de São Lázaro e que foi normalizada e retificada durante o séc. XIX, mas cuja orientação primitiva definiu o alinhamento do
edifício24.
Junto ao Matadouro, no remate a Sul da Rua das Fontainhas, construiu-se,
em 1790, uma alameda com vocação de passeio público e miradouro sobre o rio,
sendo que para a sua construção «foi criado um aterro com 60 metros de largura
e 200 metros de comprimento suportado por um enorme muro»25 sobranceiro à
escarpa. Estava estrategicamente posicionada sob o ponto de vista cénico e dispunha de um conjunto de árvores alinhadas que sombreavam um amplo espaço
servido por uma fonte e por tanques para lavar roupa instalados ao lado do muro
de suporte, numa clara evocação da memória do local. «A entrada do passeio
foi gradeada em 1831»26, condicionando a livre fruição do espaço, situação que
hoje, após sucessivos arranjos, já não se verifica.
A abertura da Rua de Wellesley, atual Rua de Gomes Freire, por volta de
1806, sucedeu a construção da Alameda, ligando o seu espaço até aos terrenos
da Quinta do Prado, propriedade de veraneio do Bispo, num gesto que pretendia
criar uma frente de urbanização capaz de atrair a burguesia abastada (que nesta
altura migrava para as periferias, ávida de se afastar dos perigos de contágio e
falta de higiene do burgo medievo e assentar num local tranquilo), promovendo
as vistas soberbas que se tinham sobre o panorama bucólico do vale do Douro e
24

«A sua construção deu-se no limite sul dos terrenos da Misericórdia, entre as quintas da

Fraga e do Fragoeiro, num local servido pela Rua do Regato que viria a sofrer rectificações mais tarde e a receber o nome de Rua das Fontainhas. O alinhamento do edifício desenhado por Teodoro
de Sousa Maldonado é feito, contudo, pela primeira orientação do arruamento, pelo que hoje ele
parece ligeiramente deslocado da restante urbanização. Sublinhe-se que, na altura, toda esta área
estava por urbanizar.» In PINTO, Jorge Ricardo – O Porto Oriental no final do século XIX. Um retrato
urbano. Porto: Edições Afrontamento; 2007; p. 38.
25

ANDRESEN, Teresa; MARQUES, Teresa Portela – Jardins Históricos do Porto. Lisboa: Edi-

ções Inapa (Colecção Portucale); 2001; p. 113.
26

PIMENTEL, Alberto – GUIA DO VIAJANTE NA CIDADE DO PORTO E SEUS ARRABAL-

DES: CONTENDO TODOS OS HORARIOS DOS CAMINHOS DE FERRO, ETC. ETC.. Porto: Livraria
Central de J. E. da Costa Mesquita – Editor; 1877; p. 70.
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Fig. 035
Plano da Cidade
do Porto (1824),
de José Francisco de Paiva,
mostrando o
alinhamento
projetado da Rua
de São Vítor e
do Seminário de
Santo António
(vermelho).
Pormenor.

Fig. 036
Planta mostrando
o Campo de São
Lázaro e os terrenos circunvizinhos. Pormenor.

Fig. 037
Planta do projeto
para o Jardim de
São Lázaro, da
autoria de João
Baptista Ribeiro.
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a proximidade de residências nobres.
O ritmo transformador imprimido nesta zona da cidade pelos Almadas
conheceu uma desaceleração iniciada com a morte de Francisco de Almada e
Mendonça, em 1804, que só ganhou novo fôlego nos anos 30 do séc. XIX, após
um período conturbado de acontecimentos que assolaram o país e a cidade,
como é o caso das invasões francesas e das guerras liberais que conduziram ao
Cerco do Porto. Durante este período, as duas únicas obras que constituem exceção são a construção (incompleta) do Seminário de Santo António27, no extremo sudoeste da Quinta do Prado, e a abertura do tramo sudeste da Rua de São
Vítor, de traçado retilíneo, que fora aberto para dividir diagonalmente a Quinta
da Fraga28, de forma a permitir a sua urbanização, entre o topo norte da Praça da
Alegria e o largo fronteiro ao Seminário, atualmente conhecido como Largo do
Padre Baltazar Guedes.
A construção do Jardim de São Lázaro, em 1834, veio ocupar o espaço
onde outrora decorria semanalmente a feira dos porcos29, fazendo com que esta
fosse deslocada para a Praça da Alegria30. Este, que foi o primeiro jardim público do Porto, passou a ser um dos principais polos de lazer da cidade, e ligá-lo
à entrada sul do Cemitério do Prado do Repouso, através da Rua de São Vítor,
coincidia com o intuito burguês de promover a atratividade sobre esta zona e
dinamizar o seu desenvolvimento urbano e social31. No entanto, este desígnio
27

Atual Colégio dos Salesianos. O edifício foi destruído por um incêndio no decorrer da

Guerra Civil devido à sua posição de destaque naquele local, permanecendo em estado de ruína até
à sua reconstrução nos primeiros anos do séc. XX.
28

«Era aqui, entre as Fontainhas (...) e o dito cemitério, que, pelos finais do século XVIII e

inícios do século XIX, o sargento-mor Alexandre José da Costa possuía a sua Quinta da Fraga, que
fora propriedade dos jesuítas» In QUEIRÓS, Luís Miguel – O Nome da Rua: Rua de Gomes Freire. In
O Tripeiro. Porto; Abril de 2009; série 7; Nº 4; ano XXVIII; p. 102.
29

«(...); em São Lázaro, até à construção do jardim, sobretudo, ia-se comprar porcos (...)»

In OLIVEIRA, J. M. Pereira de – O espaço urbano do Porto: condições naturais e desenvolvimento.
Porto: Edições Afrontamento; 2007; p.393.
30

«Passados 25 anos, todavia, por Acordão de 14 de Fevereiro de 1833, [a feira dos porcos

que se realizava no Campo de S. Lázaro desde 1808] foi transferida para a Praça da Alegria, em vista
de, nesse ano, terem começado as obras do jardim.» In ANDRADE, Manuel Monteiro de – O antigo
Campo ou Terreiro de S. Lázaro. In O Tripeiro. Porto; Abril de 1965; série 6; Nº 4; ano V; p. 110.
31

«Indiscutível parece o intuito de tornar esta área num espaço para a burguesia abastada.

(...) Curiosamente, após a abertura definitiva da parte sudeste do arruamento [de São Vítor], em
1818, este enobrecimento do lado oriental agudizou-se com a fuga generalizada da burguesia do
burgo medievo para a periferia (...), e da construção do jardim de São Lázaro, a partir de 1834.» In
PINTO, Jorge Ricardo – O Porto Oriental no final do século XIX. Um retrato urbano. Porto: Edições
Afrontamento; 2007; p. 48.
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Fig. 038
Planta
Topographica
da Cidade do
Porto (1839),
de Joaquim
da Costa Lima,
mostrando a
extensão dos
terrenos desde
os Guindais até à
Rua de São Vítor.
Pormenor.

Fig. 039
Planta do novo
Cemitério do
Prado do Repouso, na Quinta do
Prado.
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perdeu-se com a demora na abertura do tramo noroeste da rua, de ligação da
Praça da Alegria ao Jardim de São Lázaro, tornando o espaço das Fontainhas junto à escarpa socialmente isolado – apesar da proximidade geográfica entre estes
dois espaços – e vincando ainda mais a secundarização urbana desta zona com a
realização da feira dos porcos na Praça da Alegria32.
A estagnação do desenvolvimento urbano desta área conferiu-lhe uma
imagem decadente que ameaçava acentuar-se com a construção do novo cemitério da cidade na antiga quinta do Bispo. Assim, numa «operação que visava dignificar um espaço que a população via com desconfiança»33, os restos mortais do
corregedor Francisco de Almada (que se encontravam na Igreja da Misericórdia)
foram transladados para o novo Cemitério do Prado do Repouso, inaugurando-o
no dia 1 de Dezembro 1839. A entrada sul deste cemitério localizava-se no já
referido Largo do Padre Baltazar Guedes, onde desembocavam a Rua de Gomes
Freire e a Rua de São Vítor, via que aguardava o prolongamento até ao espaço
do Jardim de São Lázaro. Era no encontro destas duas vias, no local onde hoje se
encontra o Bairro dos Moinhos, que antigamente «funcionavam as azenhas onde
se moíam os cereais com cuja farinha se fazia o pão que depois era vendido na
cidade. As mós eram movidas pela água dos ribeiros que nasciam no Poço das
Patas»34, manancial localizado no Campo 24 de Agosto, facto que denota um certo caráter rural da zona, apesar desta já ser conotada como espaço de produção.
Por esta altura começam a acentuar-se as assimetrias urbanas entre os
territórios da cidade, promovidas pela preferência que as classes altas e as elites
endinheiradas de origem britânica nutriam pela zona mais ocidental da cidade,
de topografia mais suave, ocupando as novas urbanizações que se estendiam em
direção ao mar, em detrimento dos arruamentos abertos no início do séc. XIX
na zona oriental, afastados dos principais centros de sociabilidade da cidade e
desvalorizados pela vizinhança com equipamentos cujas atividades eram consideradas prejudiciais ou menos qualificadoras do ambiente urbano.
32

«Desatendera, no entanto, os protestos dos moradores, que alegavam ser a mudança

contra o bem comum e apenas servir o interesse particular de alguns dos moradores do Campo
de S. Lázaro, indo contra a posse imemorial que as lavadeiras tinham de corarem e secarem roupa
que lavavam para a grande parte dos moradores da cidade (…)» In NONELL, Anni Günther – Porto,
1763/1852: a construção da cidade entre despotismo e liberalismo. 1ª edição. Porto: FAUP Publicações; 2002; p. 372.
33

PINTO, Jorge Ricardo – O Porto Oriental no final do século XIX. Um retrato urbano. Porto:

Edições Afrontamento; 2007; p. 43.
34

SILVA, Germano – À Descoberta do Porto: O Monte das Fontainhas [em linha]. Cadernos

da Libânia; 27 de Julho de 2014 [Consult. 16 de Janeiro de 2016; 17:31:14]; disponível na Internet em
http://cadernosdalibania.blogspot.pt/2014/07/o-monte-das-fontainhas.html.
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Fig. 040
Vista dos bairros
das Fontainhas
e da Fábrica de
Louça do Carvalhinho, junto
à Calçada da
Corticeira.

Fig. 041
Bilhete postal:
Porto – Uma
ilha da rua de S.
Victor. S/data.
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Não é de estranhar, portanto, a orientalização da indústria e o seu desenvolvimento assinalável nesta parte da cidade e, em particular, na área de estudo,
ao longo do séc. XIX, dada a abundância de espaço, a localização suburbana e
a proximidade a cursos de água para instalar novas oficinas e centros de produção35. Num primeiro momento, verifica-se uma larga implantação da indústria dos
curtumes na zona das Fontainhas desde finais do séc. XVIII e a fixação de algumas
fábricas nas margens daquele que, no advento da chegada do caminho-de-ferro
à cidade, era o meio primordial de escoamento de produtos – o Rio Douro. Refere-se a Fábrica de Cerâmica do Carvalhinho como testemunho observável desta
realidade nos dias de hoje, tendo esta iniciado a sua atividade no ano de 1840,
junto à Rampa da Corticeira. Igualmente, a pequena indústria doméstica que se
estabelece nesta zona começa a adquirir uma importância significativa na vida
económica da cidade, sendo que «O grosso da população labuta fora das grandes fábricas (…) e trabalha dominantemente nas pequenas oficinas domésticas,
quer em pequenos anexos, quer na própria habitação.»36
Acompanhando este processo de industrialização, verifica-se também
uma fixação da residência operária junto das fábricas, uma vez que o baixo salário que os seus empregados auferiam não lhes permitia acumular gastos com
deslocações em transportes públicos. A burguesia mercantil, que se estabelecera
nesta zona, explorava o espaço sobrante no interior dos lotes das suas habitações construídas à face de arruamentos como a Rua de Gomes Freire ou a Rua de
São Vítor, albergando a população que fugia do campo para encontrar melhores
condições de subsistência na cidade e empregando parte dela nas suas próprias
oficinas por constituírem mão-de-obra barata. Esta solução garantia a esta pequena burguesia um rendimento adicional ao seu modesto capital, uma vez que
a ocupação densa do interior dos logradouros por parte desta população, ainda
que a rendas baixas, aliada a uma inexistência de custos de manutenção, permitia
a recuperação rápida do investimento inicial na construção destas pequenas célu35

«Este Porto rural, pré industrial, na realidade ainda nem sequer Porto por não ser cidade,

veio a constituir na segunda metade do século XIX, a coroa industrial onde se fixaram fábricas e os
respectivos bairros operários.
Fábricas alimentadas pelas linhas de água que cortam o Porto e que serviam para abastecer
a laboração das indústrias e para vazadouro dos efluente[s] industriais e domésticos gerados pelas
novas actividades e pelas novas concentrações populacionais.» In Operação de reabilitação Urbana
das Fontaínhas. Plano e projectos de emergência realizados após as derrocadas de Dezembro de
2000 / Textos de: Arq. Rui Ramos Loza; Arq. Sofia Marques de Aguiar / Prefácio de: Eng.º Nuno Cardoso. Porto: Câmara Municipal do Porto / CRUARB; 2001; p. 26.
36

PINTO, Jorge Ricardo – O Porto Oriental no final do século XIX. Um retrato urbano. Porto:

Edições Afrontamento; 2007; p. 145.
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Fig. 042
Projeto para a
construção das
casas da “ilha”
José Pinheiro da
Fonseca.

Fig. 043
Vista sobre os
bairros implantados sobre a
escarpa, antes da
construção da
Ponte Maria Pia.

Fig. 044
Vista do Cais
da Chamiça
(primeiro plano)
e arranque da
subida da Rampa
da Corticeira.
Bilhete postal:
Porto. Ponte D.
Maria Pia. 1909.
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las de habitar37, que se iam somando, uma após outra, ao longo do espaço livre,
escondidas nas traseiras das casas que ladeavam as vias públicas, configurando
uma tipologia que ficou conhecida por “ilha”.
A proliferação desta tipologia rapidamente extravasou a esfera do interior
dos quarteirões, estabelecendo-se novos aglomerados habitacionais com uma
morfologia decorrente da sua adaptação ao suporte físico estabelecido pela Escarpa das Fontainhas, em locais servidos por antigos percursos rurais de acesso
ao rio, traduzindo-se numa ocupação antrópica descontrolada e pouco segura.
Estes aglomerados, construídos nos «terrenos agrícolas de várias quintas sobranceiras ao Douro, confinantes com o rio porque ainda não havia marginal»38,
constituíram os bairros que hoje se identificam sobre a escarpa a nascente dos
Guindais, alguns dos quais edificados por iniciativa de privados que pretendiam
construir habitações para os seus trabalhadores. Junto à Rampa da Corticeira
fixaram-se muitos dos operários que se empregaram na Fábrica do Carvalhinho
e nas pequenas fábricas que se localizavam nas proximidades da Rua de Gomes
Freire, Rua de São Vítor e Praça da Alegria, bem como alguns trabalhadores que
descarregavam as mercadorias trazidas pelos barcos que aportavam nos cais da
Ribeira, dos Guindais e de outros localizados pelo Douro acima, como é o caso
das “carquejeiras”39 (razão pela qual o topónimo atual deste caminho é Calçada
das Carquejeiras).
As inovações no sistema de transportes acompanharam o desenvolvimento da industrialização da cidade, causando um impacto significativo, não só nas
37

«Construir ilhas e alugar as casas era, efetivamente, um bom investimento para a pequena

burguesia ou para o funcionário intermédio do Estado. Desde logo porque era fácil e de pouca monta o investimento, uma vez que as casas eram feitas de materiais de baixa qualidade e não obrigavam a ventilação, água corrente, eletricidade ou esgotos. (…) Embora as rendas fossem baixas, eram
muitas (rondando a dezena, mas por vezes, nas ilhas mais longas, alcançavam um número superior
as duas dezenas) e livres de impostos, permitindo ao senhorio amortizar rapidamente o investimento.» In PINTO, Jorge Ricardo – “As Ilhas do Porto”. In VÁZQUEZ, Isabel Breda; CONCEIÇÃO, Paulo
(coord.) – ‘Ilhas’ do Porto – Levantamento e Caraterização. 1ª edição. Porto: Câmara Municipal do
Porto; 2015; p. 7.
38

Operação de reabilitação Urbana das Fontaínhas. Plano e projectos de emergência rea-

lizados após as derrocadas de Dezembro de 2000 / Textos de: Arq. Rui Ramos Loza; Arq. Sofia Marques de Aguiar / Prefácio de: Eng.º Nuno Cardoso. Porto: Câmara Municipal do Porto / CRUARB;
2001; p. 26.
39

As “carquejeiras” eram mulheres que subiam e desciam a Rampa da Corticeira para car-

regar fardos de carqueja num pequeno cais fluvial (Cais da Chamiça) e transportá-los até à parte alta
da cidade (onde eram vendidos para alimentar os fornos de loiça e das padarias), ofício que ganhou
reconhecimento popular por percorrerem o percurso íngreme e intimidatório da rampa com cerca
de 50 quilos de carqueja às costas.
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Fig. 045
Construção da
Ponte Maria Pia,
junto ao Monte
do Seminário.

Fig. 046
Projeto de abertura da Rua Nova
da Batalha e da
Rua Duque de
Loulé na Quinta
do Fragoeiro.
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dinâmicas da área de estudo e envolvente próxima, como também na sua paisagem e geografia. O prolongamento da Linha do Norte40 até Campanhã estabeleceu um novo marco no desenvolvimento urbano e industrial da zona oriental da
cidade, cujas transformações no território se materializaram em autênticas obras
de arte, algumas com forte presença junto da área de estudo, como é o caso da
Ponte Maria Pia, inaugurada no dia 4 de Novembro de 187741. Esta infraestrutura,
cuja construção foi adjudicada à companhia francesa Eiffel et Cie42, constitui um
notável exemplo de engenharia, tendo sido projetada para permitir a travessia da
Linha do Norte sobre o rio, passando esta a terminar na também recente Estação
de Campanhã, o que possibilitou o aumento das trocas comerciais entre o Porto
e o Sul do país e suscitou um certo fascínio na população portuense, que passou
a absorvê-la na perceção da paisagem e tomou-a como símbolo do progresso
técnico da cidade e do país.
A proximidade à Estação de Campanhã acelerou o processo de urbanização da zona oriental da cidade, resultando num crescimento desordenado verificado entre a Praça da Batalha e Campanhã. A existência de terrenos agrícolas
nesta zona com potencial urbano e a força de atração que a estação detinha
cativaram a iniciativa privada para investir na urbanização e ordenamento deste
território. Um dos exemplos destas ações urbanizadoras teve início em 1875 e
durou cerca de uma década. Tratou-se da abertura de dois arruamentos retilíneos que se cruzavam perpendicularmente no centro dos terrenos da Quinta do
Fragoeiro, sendo eles a Rua Nova da Batalha (atual Rua de Alexandre Herculano,
que veio ligar a Praça da Batalha à Alameda das Fontainhas) e a Rua Duque de
Loulé (de ligação da Rua do Sol à Rua de São Lázaro). Estas vias, que estabeleceram quatro novas frentes urbanas, foram concebidas com larguras consideráveis,
com destaque para a Rua Nova da Batalha que, com os seus 18 m de largura,
insinuava um certo caráter de boulevard burguês, ligando um dos centros cívicos
mais dinâmicos da urbe portuense a um espaço de contemplação da natureza,
condição pretendida mas que não foi alcançada na plenitude devido à proximida-

40

Caminho-de-ferro procedente de Lisboa que, desde 1864, tinha o seu término nas Deve-

sas, em Gaia.
41

«(...) foi finalmente inaugurada a ponte sobre o rio Douro – assim como o último troço da

Linha do Norte – no dia 4 de Novembro de 1977.» In CRUZ, Paulo Jorge de Sousa; CORDEIRO, José
Manuel Lopes – As Pontes do Porto. 1ª edição. Porto: Livraria Civilização Editora; 2001; p. 76.
42

Segundo uma proposta conjunta dos engenheiros portugueses Manual Afonso Espre-

gueira (1835-1917) e Pedro Inácio Lopes (1840-1900) com o engenheiro francês Gustavo Eiffel (18321923), que definiu a localização da nova travessia no local mais estreito do rio Douro, entre o Monte
do Seminário, na margem do Porto, e a Serra do Pilar, na margem de Vila Nova de Gaia.
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Fig. 047
Projeto definitivo
do prolongamento da Rua de São
Vítor desde a
Praça da Alegria
até ao Jardim de
São Lázaro.

Fig. 048
Construção da
Ponte Luiz I.

Fig. 049
Projeto de novos
arruamentos
do Bairro da Sé
junto às zonas
de Santa Clara e
Guindais.
Pormenor.
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de das habitações proletárias que se iam estabelecendo na zona das Fontainhas
e de São Vítor.
A conclusão do tramo noroeste da Rua de São Vítor também se deu por
esta altura, com a execução de um projeto datado de 8 de Julho de 1869. «O
remate final de São Vítor chegou contudo demasiado tarde para os intuitos burgueses do princípio do século XIX, não evitando uma certa guetização, em particular do precursor tramo sudeste, e a gigantesca proliferação da tipologia de
habitação conhecida como «ilha» que transformou São Vítor no maior «arquipélago» da cidade do Porto.»43
Nos últimos anos do séc. XIX, a área de estudo vai conhecer outros fatores
de transformação urbana, principalmente na zona dos Guindais, junto ao Centro
Histórico, com a construção da Ponte Luiz I, concebida segundo uma proposta44 do engenheiro da companhia belga Société de Willebroeck, Teófilo Seyrig
(1843-1923). Esta ponte foi projetada para substituir a Ponte Pênsil, garantindo
a travessia do Rio Douro que esta já estabelecia à cota baixa, propósito inicial ao
qual se acrescentou a vontade de também se construir uma ligação à cota alta,
ligando a Serra do Pilar à zona de Santa Clara. A solução inovadora, construída
com dois tabuleiros, interferiu na agilidade e velocidade com que se estabelecia
a comunicação entre as duas margens, bem como entre a zona baixa e a zona alta
da cidade, acelerando a deslocação das atividades comerciais da zona da Ribeira
para as imediações da Praça Nova, novo centro cívico e político da cidade onde
se instalaram os Paços do Concelho45.
Com a nova ponte a ser inaugurada em 188646, surgiram novos projetos
de arruamentos com soluções respeitantes aos acessos do tabuleiro superior que
pretendiam estabelecer a ligação com a zona oriental da cidade e reordenar o
espaço urbano da zona da Sé, incidindo com maior relevo sobre Santa Clara e
43

PINTO, Jorge Ricardo – O Porto Oriental no final do século XIX. Um retrato urbano. Porto:

Edições Afrontamento; 2007; p. 85.
44

Proposta selecionada de entre doze projetos submetidos a concurso em 11 de Agosto

45

A crescente centralidade que a Praça Nova vinha adquirindo levou a Câmara Municipal do

de 1880.
Porto a estabelecer-se no opulento palacete Monteiro Moreira, localizado no topo norte da praça,
entre os anos de 1819 e 1916 (ano da sua demolição para a abertura da futura Avenida dos Aliados).
46

«No entanto, a fim de coincidir com o aniversário natalício de D. Luís I, a inauguração foi

antecipada para o dia 31 de Outubro desse ano (...). Nesse dia 31 de Outubro de 1886, ao princípio
da tarde, junto à Sé, formou-se um numeroso cortejo, com elementos do clero e muitos convidados,
que se dirigiu para o pavilhão instalado na avenida de acesso ao tabuleiro superior da ponte.» In
CRUZ, Paulo Jorge de Sousa; CORDEIRO, José Manuel Lopes – As Pontes do Porto. 1ª edição. Porto:
Livraria Civilização Editora; 2001; p. 112
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Fig. 050
Projeto não
aprovado de
abertura de rua
e consequentes
demolições junto
ao Convento
de Santa Clara,
entre o Largo
da Polícia (atual
Largo do Actor
Dias) e a Avenida
de Saraiva de
Carvalho.

Fig. 051
Carta Topographica da
Cidade do Porto
(1892), de Telles
Ferreira, mostrando os trilhos
dos dois ramais
ferroviários que
se identificam
sobre a Escarpa
das Fontinhas.
Pormenor.
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Guindais. Muitos projetos propunham a retificação e alargamento de vias e largos
existentes, como a Rua das Fontainhas e o Largo do Actor Dias, para se ajustarem e articularem com uma nova rede viária que, nalguns casos, negligenciava
a forma e o património da malha urbana existente, destacando-se uma solução
não aprovada datada de 15 de Fevereiro de 1893, que equacionava a demolição
de parte do Convento de Santa Clara. A Rua de Saraiva de Carvalho, cujos arranjos urbanísticos decorrentes também contemplavam a demolição de edificações
com alguma importância (como a Capela de Santo António do Penedo ou a Porta
do Sol), foi construída para ligar a avenida do tabuleiro superior da nova ponte
com a Rua de Augusto Rosa, uma vez que interessava facilitar a saída da ponte
até à Praça da Batalha através de um passagem mais desafogada que aquela
possibilitada pela Rua de Santo António do Penedo.
O desenvolvimento dos transportes, catalisado pela construção das pontes Maria Pia e Luiz I, tinha cada vez mais implicações na paisagem da área de
estudo com a aproximação ao séc. XX, principalmente as que decorreram da
concretização do caminho-de-ferro e instalações de apoio. Com a construção do
terminal ferroviário de São Bento (junto à Praça Nova) e com o interesse económico de ligar a Alfândega Nova (em Miragaia) à rede ferroviária nacional, construíram-se dois ramais ferroviários. Estes permitiram ligar o centro da cidade ao
interface ferroviário da Estação de Campanhã, através de trilhos que marcam indelevelmente a geografia da escarpa a nascente do Centro Histórico, emergindo
à superfície nas Fontainhas, após percorrerem grande parte dos seus percursos
em túneis construídos com recurso a audazes soluções técnicas. O ramal superior,
de dois carris, constitui a secção da Linha do Minho que liga a Estação de São
Bento à Estação de Campanhã, inaugurado aquando a primeira (ainda provisória), a 7 de Novembro de 189647, permanecendo em funcionamento desde então.
O ramal inferior, de apenas um carril e que servia unicamente o transporte de
mercadorias, constitui o Ramal da Alfândega, de ligação do terminal da Alfândega Nova com a Estação de Campanhã, tendo sido inaugurado no dia 20 de Novembro de 1888. Na Carta Topographica da Cidade do Porto de 1892, de Telles
Ferreira, estes dois trilhos já figuram no desenho da planta da cidade, marcando
longitudinalmente a sua presença sobre a escarpa.
47

«No lugar onde se ergue o edifício de São Bento existiu, desde 1518, o convento de Avé

Maria de São Bento, o qual foi demolido para se concretizar o projecto do arquitecto Marques da
Silva. (…) Nessa altura existia uma estação provisória, que constava de três barracões, inaugurada
na mesma altura em que o primeiro comboio chegou ao centro do Porto, em 7 de Novembro de
1896.» In GUEDES, J. A. Borges – A Capital do Norte e a sua linha ferroviária urbana. In Gazeta dos
Caminhos de Ferro. Lisboa; 16 de Dezembro de 1968; Nº 1932; Ano 81; p. 162.
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Fig. 052
Vista sobre a
Escarpa das
Fontainhas, antes
da construção da
estrada marginal.
S/ data.
Fig. 053
Estrada marginal
na fase inicial da
sua construção,
junto ao Bairro
dos Guindais. S/
data.
Fig. 054
Pormenor da
construção dos
contrafortes de
suporte à nova
estrada marginal.
S/ data.

Fig. 055
Avenida Gustavo
Eiffel. 1967.
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Apesar de a cidade assistir a uma extraordinária expansão para leste, a
relação transversal entre a cidade à cota alta e a marginal ribeirinha era descurada, em virtude da difícil topografia da encosta escarpada deste tramo do vale do
Douro. Junto à margem direita do rio existia um caminho que se desenvolvia para
Este desde os Guindais, e que servia, maioritariamente, de apoio à navegação
fluvial, uma vez que o Douro ainda era a via fundamental de comunicação entre a
cidade à cota baixa e as povoações ribeirinhas localizadas a Nascente, como Valbom e Gondomar. Alguns projetos de arranjos deste percurso sucederam-se ao
longo do séc. XIX com o objetivo de melhorar as suas condições deficitárias de
utilização48. No entanto, só nos anos 40 do séc. XX é que este percurso sofreu a
sua transformação mais significativa com a construção da estrada marginal entre
a Ponte Luiz I e o Esteiro de Campanhã. A execução desta empreitada, planeada
pela Junta Autónoma de Estradas, teve início no ano de 1947 e arrasou com o
Cais dos Guindais (anulando a relação secular que a população daquele bairro
mantinha com o rio naquela zona), bem como parte da frente urbana ribeirinha,
conduzindo ao desaparecimento de um conjunto com um desenho muito comprometido com o rio para a viabilização da nova via. A construção do muro da
estrada marginal com recurso a «estruturas de suporte muito diversificadas»49,
permitiu dilatar o leito de via para uma largura prática e cómoda sobre uma plataforma de 13,5 m e estabeleceu também uma barreira física de defesa contra
as cheias do rio, cuja altura veio dificultar o acesso à água. A sua conclusão, no
ano de 1958, «veio fechar, por assim dizer, o anel rodoviário de circunvalação
do Município do Porto (…), não esquecendo ainda os benefícios resultantes de
uma mais completa identificação das zonas ribeirinhas de Vila Nova de Gaia e da
cidade do Porto, tão facilitada pelo tabuleiro inferior da Ponte Luís I»50. O tramo
desta via, compreendido entre as pontes de ferro oitocentistas, veio adquirir a
designação de Avenida Gustavo Eiffel.
No decorrer dos anos 60 do séc. XX, o urbanista francês Robert Auzelle
(1913-1983), na elaboração do Plano Diretor Municipal do Porto de 1962, considerou conveniente estabelecer uma nova via de desvio que permitisse canalizar
para nascente o trânsito que penetrasse na cidade pelo tabuleiro superior da
48

«O acesso por terra firme ao longo do rio, dificultado pelo declive da encosta, pela es-

cassa largura em alguns sítios e pela irregularidade do piso, mantém-se muito pouco utilizado até
meados do século XX.» In FERNANDES, José A. Rio; PINTO, Jorge Ricardo – A marginal do Porto,
da Ponte D. Luís I ao Freixo. In O Tripeiro. Porto; Setembro de 2004; série 7; Nº 9; ano XXIII; p. 269.
49

100 Obras de Engenharia Civil no século XX: Portugal. Lisboa: Ordem dos Engenheiros;

2000; p. 74.
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Idem; p. 74.
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Fig. 056
Plano de ligação
da Avenida
de Saraiva de
Carvalho à Rua
Duque de Loulé
(futuro Viaduto
Duque de Loulé).

Fig. 057
Vista sobre os
ramais ferroviários da Escarpa
das Fontainhas a
partir do Bairro
Nicolau. 1977.
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Ponte Luiz I, através duma solução em viaduto integrada numa cintura viária no
centro da cidade, designada por Anel da Zona Central51. A construção do novo
arruamento veio ligar, com um traçado curvilíneo, a Rua de Saraiva de Carvalho
à Rua Duque de Loulé, sendo que para o efeito foram demolidos alguns edifícios
do quarteirão definido a Norte pela Rua do Sol. O novo viaduto, que dispõe de
um perfil transversal de 16 m e que serve o trânsito nos dois sentidos, veio também facilitar o acesso à gare rodoviária do Sul no atual Parque das Camélias.
A Avenida Gustavo Eiffel e o Viaduto Duque de Loulé constituíram as
principais transformações urbanísticas que ocorreram na área de estudo durante
o séc. XX. No entanto, a decadência da zona começava a evidenciar-se com a
assunção da obsolescência da Ponte Maria Pia, cuja resposta ao trânsito ferroviário entre o Norte e o Sul já não era suficiente nem segura, em virtude de possuir
unicamente uma via por onde circulavam alternadamente os dois sentidos com
limitações de carga e de velocidade. A construção da Ponte de São João veio
substituir o itinerário que a Linha do Norte percorria pela Ponte Maria Pia, levando à desativação desta aquando da inauguração da nova travessia, a 24 de Junho
de 1991. A viabilidade económica do Ramal da Alfândega também sucumbiu
com a pouca importância atribuída ao sistema ferroviário nacional no transporte
de mercadorias, facto que, aliado à dificuldade do seu traçado, levou à sua desativação em Junho de 1989, estando atualmente encerrado ao tráfego.
Assim entra a zona das Fontainhas no séc. XXI, conotada com um caráter
decadente e suburbano que se lhe começou a cunhar no séc. XIX e que se confirmou ao longo do séc. XX. A construção da Ponte do Infante, concluída em 2003,
em consequência da reconversão do tabuleiro superior da Ponte Luiz I para passagem do metro, ainda teve um impacto expressivo, tanto nas dinâmicas sociais e
urbanas como na leitura da paisagem da cidade, ancorando-se, do lado do Porto,
no encontro da Rua das Fontainhas com a Rua de Alexandre Herculano. No entanto, este impacto não subverteu os atributos menos abonatórios do panorama
urbano desta zona, caraterizando-se atualmente por ser um espaço de memória
do Porto antigo expectante em relação ao futuro: típico mas obsoleto.
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«Este anel foi concebido com a finalidade de evitar a convergência directa, no centro, do

trânsito proveniente das grandes radiais de penetração e de permitir a sua distribuição pela zona
central envolvida por ele.» In Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal do Porto – Plano Director da Cidade do Porto. Porto: Câmara Municipal do Porto; 1962. Vol. 1; p. 12.
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Fig. 058
Vista aérea da
Escarpa das
Fontainhas e
envolvente próxima, junto ao Rio
Douro.
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2.3 O caráter da paisagem urbana: a Escarpa das Fontainhas

«Para montante e para juzante, o vale inscreve-se profundamente nos granitos do
Porto mal deixando descortinar os rasgos que os pequenos afluentes esculpiram
na margem direita e o casario recobriu e adoçou como lento depósito de humanidade. Em frente do nosso ponto de observação situa-se a parte mais vetusta da
cidade. O casario como que se despenha em cascata de colorido sombrio sobre
a Ribeira, prolongando-se, para juzante, bem para além de Miragaia e, para montante, agarrando-se – qual hera nos muros – à vertigem da vertente, como nos
Guindais ou sob as Fontainhas.»52
A entrada na cidade do Porto por qualquer ponte que nela penetre vinda
de Sul, entre as duas travessias que extremam o anel da Via de Cintura Interna,
pode constituir um acontecimento distinto de particular deleite para a visão de
qualquer indivíduo que a observe de frente. Pereira de Oliveira descreve o momento imediato de chegada ao Porto pelo tabuleiro superior da Ponte Luiz I
como «um espectáculo digno de se ver»53, visão antecipada por Mello Barreto
em 1890, quando nos relata o deslumbramento dos viajantes que observavam as
margens de Porto e Gaia sobre a Ponte Maria Pia54. O panorama que se vislumbra
desde a margem esquerda do Douro, principalmente do alto da Serra do Pilar,
é singular no seu conjunto, sendo daqui também o melhor local para se decifrar
algumas caraterísticas mais relevantes para a compreensão dessa magnífica paisagem urbana que se estabeleceu na topografia dramática da margem direita do
Douro.
O rio estabelece um elo unificador entre os diversos conjuntos edificados
52

OLIVEIRA, J. M. Pereira de – O espaço urbano do Porto: condições naturais e desenvolvi-

mento. Porto: Edições Afrontamento; 2007; p.18.
53

Idem; p. 18.
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«E’ por isso que, quando collocados n’essa gigantesca ponte, a tantos metros sobre o

abysmo, contemplamos deslumbrados esse explendido espectaculo, em que a natureza e a arte
parecem rivalisar em nos dar evidentes provas das suas mais bellas manifestações; é por isso que,
ao lançar os olhos para todo esse conjunto admiravel de mil aspectos differentes, que tão prodigiosamente se combinam para nos enlevar, sentimos invadir-nos a alma um mixto de satisfação e
de orgulho, lembrando-nos de que podemos sem duvida alguma chamar a attenção de qualquer
estrangeiro perguntando-lhe.
– Encontraes lá por fora muitos espectaculos como este?» In BARRETO, Mello – A PONTE
MARIA PIA, NO DOURO. In O Occidente. Lisboa; 11 de Agosto de 1890; Vol. XII; Nº 419; Ano 13; p.
179.
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Fig. 059
Vista da Ponte Luiz I e da
margem direita
do Rio Douro. S/
data.

Fig. 060
Crianças a brincar
no Bairro Tapada.
2015.
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que se cristalizaram sobre o maciço granítico ao longo dos diferentes períodos
da História, constituindo uma paisagem urbana heterogénea que, pela repetição da sua diversidade, forma uma unidade com alto valor patrimonial digna
de conservação. Ao mesmo tempo, o seu leito, correndo ao fundo, constitui um
respeitável obstáculo natural que contextualiza grande parte da história, cultura
e tradição da urbe portuense.
A escarpa das Fontainhas enquadra-se neste panorama ribeirinho, alheia
ao fascínio exterior que lhe impingem, emoldurada – qual vão de uma porta de
entrada na cidade – pelas pontes de ferro, pelo Rio Douro e pelo céu a servirem
de ombreiras, soleira e padieira, respetivamente. O seu caráter cénico contrasta
as intermitências entre a vegetação e o edificado com a densidade do Centro
Histórico, classificado como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO
em 1996, reclamando semelhante grau de protagonismo na particularidade das
suas circunstâncias, o que a tornam numa paisagem de acontecimentos – tanto
sociais como urbanos. No entanto, este padrão assimétrico que a Ponte Luiz I
vinca entre estas duas zonas reflete um certo esquecimento (ou indiferença) da
cidade para com as Fontainhas.
Nas Fontainhas, lugar de gente simples e com uma identidade cultural
distinta, os seus habitantes vivem numa atmosfera bairrista e popular onde o
sentimento de pertença coletiva é muito forte. Alguns dos seus moradores, das
mais diversas faixas etárias, nasceram e criaram-se nos bairros da escarpa, onde o
contato visual constante com o Rio Douro sempre se proporcionou e privilegiou,
para além de terem convivido desde sempre num ambiente de estreitos laços de
vizinhança. Aqui, nas proximidades onde outrora se instalaram muitas das fábricas que empregaram os seus primeiros habitantes, já pouco se vislumbra da sua
condição industrial, o que permite verificar, com alguma surpresa (para quem é
de fora), que «as populações de origem operária já deram origens a novas gerações urbanas de moradores, ainda humildes, em certos casos ainda operários,
mas de novo tipo, com empregos de diferentes localizações, utentes dos transportes públicos, gravitando em torno de actividades comerciais e também de
serviços, frequentando a escola, e por vezes a Universidade.»55 O vínculo que a
população da escarpa estabeleceu com o lugar é, em certa medida, hereditário
e familiar, o que motiva a recusa da maioria dos seus residentes em abandoná-lo,
mesmo após os incidentes de instabilizações e derrocadas na escarpa com algu55

Operação de reabilitação Urbana das Fontaínhas. Plano e projectos de emergência rea-

lizados após as derrocadas de Dezembro de 2000 / Textos de: Arq. Rui Ramos Loza; Arq. Sofia Marques de Aguiar / Prefácio de: Eng.º Nuno Cardoso. Porto: Câmara Municipal do Porto / CRUARB;
2001; p. 27.
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Fig. 061
Ilustração da
derrocada nos
Guindais.1879.
Fig. 062
Ilustração do
incêndio nos
Guindais, decorrente da derrocada.1879.

Fig. 063
Queda de
paredes de um
edifício devoluto
junto à Avenida
Gustavo Eiffel.
2013.

Fig. 064
Limites da Área
Classificada do
Centro Histórico
do Porto como
Património
Mundial (verde) e
Área de Proteção
à Zona Classificada do Centro
Histórico do Porto (vermelho).
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ma gravidade que se tem vindo a suceder ao longo do tempo, pelo menos desde
1879 (nos Guindais), cujo último episódio registado ocorreu a 26 de Março de
2013, junto à Avenida Gustavo Eiffel56.
Infelizmente, a iminência de novos acidentes ainda paira no local, o que
levou a CMP a realizar, ao longo dos últimos anos, trabalhos de prospeção geológico-geotécnica, em parceria com o LNEC57, e empreitadas de consolidação
da escarpa, ações estas que culminaram no desalojamento de algumas famílias
e, consequentemente, no seu realojamento em bairros camarários nas periferias
distantes do centro da cidade, retirando-lhes os privilégios que a proximidade a
este permitia e desmantelando alguns bairros juntamente com as suas comunidades.
A questão do centro apresenta, neste território, uma certa ambiguidade.
Dizer que estar nas Fontainhas é estar no coração do Porto é, em certa medida, verdade, não obstante esta ser uma ideia sujeita a contraditório. Este é o
primeiro momento urbano contíguo ao Centro Histórico do Porto rumo ao extremo oriental da cidade, junto à margem do Rio Douro, e por Centro Histórico
do Porto entende-se o território delimitado por critérios de ordem arqueológica
que tem na linha de implantação da muralha gótica o grosso do seu limite. No
entanto, a rigidez deste limite dilui-se na assunção da historicidade de alguns
núcleos que irradiaram do casco antigo, como Miragaia ou Fontainhas58, cuja
leitura integrada numa área mais alargada não se restringe a uma delimitação linear, contemplando aglomerados urbanos sedimentados ao longo de «períodos
históricos múltiplos, e onde os conjuntos urbanos do século XIX podem ser legitimamente considerados como históricos»59, da mesma forma que a sua «homogeneidade permite considerá-los como representativos de valores culturais (…) cuja
memória importa preservar»60. No discurso do geógrafo britânico David Harvey,
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Fig. 065
Cais da Ribeira.

Fig. 066
Vista sobre a Escarpa das Fontainhas e Ponte
do Infante a partir
da Ponte Luiz I.
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e fazendo um paralelo com o caso do Porto (mais precisamente com o seu Centro Histórico), a centralidade tradicional da cidade desapareceu, mas existe um
impulso em sua direção61, ou seja, há uma aspiração ao seu caráter histórico que
estabelece uma centralidade virtual encarnada pelo pulsar e pela identidade da
vivência popular e típica dos territórios vizinhos, ao mesmo tempo que as suas
populações reivindicam o seu lugar junto ao centro e procuram dissociar-se duma
condição periférica e marginal, como sucede no setor das Fontainhas.
O Centro Histórico do Porto tem assistido nos últimos tempos a uma ocupação selvagem e zelosa por parte de serviços de promoção turística e comércio
qualificado, apoiado «numa comunicação política que valoriza as vantagens competitivas da patrimonialização da área»62 e que opera em nome duma renovação
e reabilitação do edificado com resultados controversos à custa da sua população. Apesar do «entusiasmo com que certos setores do universo político-institucional e do espaço social local observam a crescente vitalidade turística da área
e a sua consolidação como «coração da movida tripeira»»63, realidade que pesou
na decisão de atribuir à cidade diversos galardões, entre os quais o de Melhor
Destino Europeu em 2012, 2014 e 201764, estas operações estão a conduzi-la
para um estado de saturação que não consegue atrair moradores e que pode ser
esmagador para os visitantes. A especulação imobiliária sobre a ocupação dos
territórios vizinhos surge assim como a estratégia consequente de uma economia
que, apesar dos sinais desmoralizadores, possui todavia margem de expansão.
Perante este cenário, não é de estranhar o enfoque que se tem dado à
zona das Fontainhas e as potencialidades que nela se identificam, principalmente
pela sua proximidade ao centro. A sua história no âmbito da formação da identidade da cidade torna-a lugar simbólico por excelência, pois «trata-se de uma
parte menor do património global, mas é preponderante não só como suporte
de tudo o resto, como sinal de identificação dos lugares e referência da imaginação colectiva, mas também como aglomerado dos «bens culturais» (…) de que
61
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Fig. 067
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terrenos limpos
das habitações
demolidas do
Bairro Tapada.

Fig. 068
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toda a população pode usufruir.»65
Embora também possua uma génese com destacado valor histórico, a
diferença entre o seu espaço e o do Centro Histórico é essencialmente de ordem
social. Duma perspetiva antropológica, os Guindais e as Fontainhas compõem
um espaço singular, oposto, em certa medida, à cidade ostensiva que se apresenta na área histórica classificada. Enquanto no Centro Histórico o objetivo tem
passado por promover a mistura de estratos sociais com a introdução de atividades que atraiam turistas em busca de animação, cultura ou lazer, e que fixem
novos residentes e profissionais qualificados, na zona das Fontainhas prevalece o
caráter humilde da sua população e da sua configuração atual como cascata habitacional de classes pobres e operárias alienadas do resto da cidade, sem outro
pretexto aparente para a sua visita que não o do passeio “à cata de folclore”.
Mas o rumo que as estratégias de intervenção sobre esta zona tem vindo a tomar
nos últimos tempos revela um retomar da ideologia assumida para a renovação
do Centro Histórico, valendo-se sobretudo do seu atual declínio. Como diria o
sociólogo francês Henri Lefebvre, «as pessoas precipitam-se para as ruínas das
cidades antigas com o objectivo de as consumir turisticamente, julgando assim
obter a cura para a sua nostalgia.»66
De facto, esta tem sido a ideia generalizada para a maioria dos cidadãos
do Porto, pouco preparados para entender a zona nas suas dimensões social e
urbana e todas as carências que comporta. Aqui assiste-se a uma estetização da
pobreza que parece invocar razões sociais para a manutenção escrupulosa de
uma paisagem modesta que se crê como um ideal identitário da cidade, isto é,
tomam-se medidas insuficientes e superficiais para atenuar as condições precárias em que ali se vive sem se aprofundarem as necessidades básicas da população residente, promovendo-se operações de cosmética urbana para que o local
pareça minimamente cuidado e permita a incursão de turistas.
Na verdade, esta visão romântica da pobreza não é mais que uma máscara da especulação imobiliária: um pretexto para a recusa da reabilitação urbana
da zona com o objetivo dissimulado de assistir à ruína e perca de identidade da
mesma, a fim de declarar a obsolescência do lugar, podendo, assim, em nome da
higiene e da salubridade, ser alvo de uma regeneração ancorada em novos equipamentos e novas infraestruturas. Antropólogos sociais referem que «No Porto
fomos assistindo à construção de um espaço estilizado, elitizado e especulativo
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Fig. 069
Bairros das Fontainhas, Avenida
Gustavo Eiffel
e Porto Ribeira
Hotel (em
construção), junto à Calçada das
Carquejeiras.

Fig. 070
Movimento de
pessoas e embarcações no Cais
dos Guindais,
antes do seu desaparecimento.
S/ data.
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na parte antiga da cidade. (…) Deslocando os antigos moradores para outras
soluções de habitar que em nada dignificam a sua vida e a sua forma de cultura
urbana. (…) É todo um drama social que se abate sobre a cidade. Os poucos
bairros que resistem vivem numa absoluta agonia, perante um destino incerto e
quase sempre condenado à destruição.»67
Recentemente instalou-se um hotel na Avenida Gustavo Eiffel, junto à Calçada das Carquejeiras, cuja construção avançou após a queda das paredes de
uma casa em ruínas que desmoronou sobre a marginal. O “fachadismo” forçado
que orientou a execução da obra, com a mimetização da fachada original da casa
antiga, entretanto destruída, evoca uma das reflexões do Arq.º Fernando Távora
relativas ao espaço português contemporâneo, quando refere que «a obra do
passado constituindo um valor cultural do espaço, e porque este é irreversível,
não podendo vir a ser o que já foi ou mesmo continuar a ser o que foi, como já
tivemos oportunidade de afirmar, não deverá ser actualizada pela utilização do
«pastiche», solução que denuncia apenas a incapacidade de encontrar aquela
outra que, por contemporânea, possa ombrear – sem ofuscar nem ser ofuscada
– com o valor que o passado nos legou.»68
Um estudo mais aprofundado da Escarpa das Fontainhas dá-nos conta de
outros exemplos em que os valores edificados no passado foram desvirtuados
pelo paradigma especulativo do progresso ao longo do séc. XX, retomando o
discurso de Távora69. A construção da estrada marginal do Douro ente a Ponte
Luiz I e o Freixo, na década de 50, arrasou com parte significativa da frente ribeirinha dos Guindais e destruiu uma das estruturas mais representativas da histórica
ligação que a cidade estabelecera com o Douro ao longo dos séculos – o Cais
dos Guindais. Privilegiou-se o trânsito rápido e cómodo do automóvel, entre
outras razões70, erguendo-se um muro alto com cerca de 11 m acima do nível da
67

RODRIGUES, Fernando Matos; AZEVEDO, Fábio Rodrigues – O realojamento forçado

nos bairros sociais do Porto [em linha]. Público; 22 de Junho de 2013 [Consult. 13 de Julho de 2015;
23:30:40]; disponível na Internet em https://www.publico.pt/opiniao/noticia/o-realojamento-forcado-nos-bairros-municipais-do-porto-1598105.
68

TÁVORA, Fernando – Da organização do espaço. Porto: FAUP Publicações; 1996; p. 58.

69

«Um outro ponto, entre tantos, nos preocupa igualmente: o da realização de obras novas

junto de obras de valor construídas pelo passado ou em ambientes que o passado construiu e bem
assim o que se refere às alterações de estruturas antigas por efeitos de uma fatal evolução dos tempos.» Idem; p. 58.
70

«Além destas, outras razões, nas quais se incluiu o desenvolvimento turístico, foram tam-

bém ponderadas, as de regulamentação do rio e defesa contra as cheias e as que tinham em vista
o desenvolvimento urbano da cidade.» In 100 Obras de Engenharia Civil no século XX: Portugal.
Lisboa: Ordem dos Engenheiros; 2000; p. 74.

69

Fig. 071
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Fig. 072
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do Infante sobre
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água, sem considerar a construção de uma plataforma mais baixa para usufruto
do rio naquele setor. Ficou a perder a população da zona e ficou a perder a cidade, que também se ressente com a ausência de tal estrutura, tornando a relação
da marginal com a água algo estéril: pouco dinâmica e quase inexistente ao longo de todo o percurso que se estabelece desde a Ribeira até ao Freixo.
Assistiu-se à supressão da relação desta zona da cidade com o Rio Douro,
não apenas do ponto de vista físico como também do ponto de vista económico
e social devido ao desaparecimento das suas principais atividades produtivas.
Todas as atividades portuárias estabelecidas no Cais dos Guindais, assim como
a produção da Fábrica de Cerâmica do Carvalhinho, tidas como os principais
motores de desenvolvimento de toda a encosta, viram os seus destinos constituírem-se como os principais fatores da sua degradação. O desaparecimento daquele cais, juntamente com a desativação da fábrica71, provocou uma diminuição
significativa de outras atividades paralelas e complementares da área (sobretudo
o pequeno comércio de apoio à população local) em resultado da emigração da
sua classe trabalhadora para outras zonas da cidade, provocando ainda o abandono de grande parte das habitações operárias da escarpa.
A construção da Ponte do Infante também viria a ser motivo de apreensão
e revolta na população da zona, principalmente dos moradores dos bairros da
escarpa. O desalojamento de pessoas e a destruição de habitações junto à Calçada das Carquejeiras para a receber o pegão do arco que sustenta o tabuleiro
da ponte a partir do início da sua construção, em 1998, levou os moradores das
Fontainhas a ponderarem o boicote da inauguração da mesma, em 2003, ameaça
que ganhou eco numa manifestação junto à CMP72, onde os moradores reivindicaram soluções para o problema do realojamento, ao qual se somaram outros
que se foram sucedendo ao longo dos últimos anos (entre os quais as condições
precárias de habitação, a instabilidade da escarpa e a limpeza dos terrenos de
parte do Bairro Tapada, destruído após a queda do muro do Passeio das Fontainhas, em 2000, e das recentemente demolidas habitações do Bairro da Capela
«para impedir a reocupação das mesmas»73, em 2002, bem como do percurso da
71
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Fig. 075
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Calçada das Carquejeiras que, durante a construção da ponte, ficou «completamente esventrado, com os tubos do saneamento à mostra e as canalizações de
água rebentadas. E muito lixo.»74). Por outro lado, o impacto desta infraestrutura
na paisagem, junto à Alameda das Fontainhas, onde tradicionalmente se realizam
as festas sanjoaninas e que agora vê as condições do seu espaço adulteradas e
condicionadas para a realização das mesmas e para a apreciação das vistas, conduziu a uma opinião generalizada de que «a nova ponte do Infante D. Henrique
“matou” as Fontainhas e um conjunto secular de tradições e memórias portuenses desapareceu para sempre. Nem sempre o desenvolvimento é bom.»75
Além do aspeto social que revestiu a construção da ponte, esta, a nível
urbanístico, trouxe melhoramentos no arranjo da zona envolvente, tanto ao nível
dos acessos e arruamentos, como ao nível do espaço do Passeio e Alameda das
Fontainhas, cujo projeto, da autoria do Arq.º Alexandre Burmester, se concebeu
com o propósito de contrabalançar a agressividade com que a nova infraestrutura se introduziu na zona e estabelecer um espaço contínuo e unitário que se
interligasse com outros espaços existentes (como a existência de um parque infantil no remate nascente da Alameda), melhorando a qualidade das superfícies
e, consequentemente, do usufruto deste miradouro emblemático.
Com esta obra, o referido conjunto passou a constituir um espaço coletivo
de exceção na área de estudo. No entanto, esta empreitada não foi consequente
na qualificação e valorização que se pretendia para o espaço do Passeio e Alameda das Fontainhas, atendendo às opções que se foram tomando relativamente ao
aproveitamento deste desde então, principalmente nos últimos anos. Com o encerramento do Abrigo dos Pequeninos76, em 2013, e do Asilo da Mendicidade do
Porto77, em 2016, a Alameda das Fontainhas viu-se privada de dois equipamentos capazes de imprimir uma certa componente lúdica ao espaço e de promover
o encontro e convívio de pessoas, bem como o convite ao passeio e recreio de
74
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Fig. 078
Feira da Vandoma na Alameda
das Fontainhas.
2015.

Fig. 079
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Porto – Alameda
das Fontainhas.
Fac-símile, 1997.

Fig. 080
Cascata sanjoanina junto à fonte
da Alameda das
Fontainhas.
Fig. 081
Interior enfeitado de um bairro
tipo-ilha por
altura das Festas
do São João.

74

crianças e população mais jovem. O recente afastamento da Feira da Vandoma
deste espaço também extinguiu um dos poucos eventos com forte tradição na
freguesia da Sé capaz de atrair população de outras zonas da cidade e de funcionar como agregador de classes. A pressão de uma minoria de moradores,
insatisfeitos com a realização da feira no local, conjugada com a incapacidade e
alheamento verificados por parte das autoridades competentes em fiscalizar a
boa prática da atividade comercial e a ocorrência da mesma sem perturbações,
levou a CMP a diligenciar a controversa transferência da feira para a Avenida 25
de Abril, em Campanhã, onde funciona desde o início do ano de 2016.78
Apesar do manifesto esforço no seu embelezamento, o espaço do Passeio
e Alameda das Fontainhas foi incapaz de se adaptar à desocupação funcional
da área envolvente, permanecendo atualmente pouco frequentado, fruto das
ações acima referidas, sem no entanto perder a aura de local sublime e único à
disposição de quem se atreve a percorrer esta zona mas cujas diversas situações
panorâmicas se conservaram em imagens exploradas e comercializadas ao cidadão genérico e ao visitante casual ao longo do tempo.
O valor visual e pictórico desta zona da cidade suscita o interesse das mais
variadas entidades. Todo este interesse é aguçado por uma economia do turismo
que vê na zona das Fontainhas o potencial urbano que o resto da população da
cidade só recorda por alturas das festas do São João, onde a romaria à Alameda
e Passeio das Fontainhas parece negar o esquecimento a que a zona é votada
o resto do ano, tal o envolvimento das gentes de fora com a comunidade dos
bairros da escarpa e envolvente próxima. Todo o folclore e tradição que se assiste
nestas celebrações interessam explorar e integrar na oferta da cidade histórica,
de forma a ser monopolizada comercialmente. Isto vai de encontro às palavras
de Harvey quando se interroga: «se as pretensões de unidade, autenticidade,
particularidade e especificidade sustentam a capacidade de captar rendas de
monopólio, que melhor terreno para estabelecê-las que os artefactos e práticas culturais historicamente construídos e as características especiais do meio
ambiente, incluindo a envolvente construída, social e cultural? Assim como no
comércio do vinho, todas essas proclamações, por muito enraizadas que estejam
na realidade material, são também resultado de construções e lutas discursivas,
baseadas em narrações históricas, interpretações de memórias coletivas, significados atribuídos a determinadas práticas culturais e coisas parecidas, existindo
78
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sempre uma forte componente social e discursiva na elaboração de tais causas
para extrair rendas de monopólio»79.
A atual necessidade de repensar a zona em matéria de espaço público
(que continua a denotar inúmeras carências de acessibilidade), bem como de
ações mais consistentes em matéria de habitação (seja de apoio social a moradores ou de resolução de problemas estruturais do edificado), levou algumas
entidades a reunirem-se em equipas para debater a necessidade de reabilitação
e requalificação da zona, resultando inclusive na apresentação de inúmeros projetos de planeamento urbanístico para a zona, alguns por solicitação da CMP, que
reconhece a urgência de requalificação e intervenção nesta área.
A apresentação de projetos para esta zona já se vem sucedendo desde,
pelo menos, os anos 90 do séc. XX, com destaque para o plano de urbanização
da frente ribeirinha entre a Ponte Luiz I e a Ponte de São João, do Arq.º Adalberto Dias, de 1995; o projeto de requalificação da frente ribeirinha, nos setores dos
Guindais e Escarpa das Fontainhas, do Arq.º Pedro Balonas, de 2007; e por fim,
o recente projeto de reabilitação do Bairro do Riobom e da Escarpa das Fontainhas, apresentado em 2016, cuja equipa foi coordenada pelo LAHB80 em colaboração com o Pelouro do Urbanismo da CMP, integrando o Arq.º José Gigante,
o Arq.º António Jorge Fontes, o Arq.º André Fontes e o Arq.º João Carreira.
No entanto, apesar da diversidade de soluções pensadas e concebidas para se
adaptarem aos tempos em que eram desenvolvidas, com reconhecida qualidade,
estas têm ficado desatualizadas e arquivadas por inércia do poder político, incapaz de concretizá-las e dar-lhes seguimento para além do projeto em papel, por
conta de especulações e indefinições nas prioridades dos respetivos mandatos
para o desenvolvimento e melhoramento da cidade.
Hoje em dia, em pleno séc. XXI, os cidadãos do Porto ainda não conseguiram superar a noção de “cidade do postal” no que toca ao entendimento da
zona das Fontainhas. Pensar na Escarpa das Fontainhas é pensar nos seus núcleos
79
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Fig. 085
Bilhete postal:
Porto – Ponte D.
Maria Pia. 1920.

Fig. 086
Bilhete postal:
Porto – Alameda
das Fontainhas.
1905

Fig. 087
Bilhete postal:
Porto – Rio
Douro e Ponte D.
Maria Pia. 1900
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habitacionais típicos mas humildes que se acomodaram nos socalcos da vertente
granítica e ensolarada junto ao Rio Douro, sem se inquietar com os problemas
que a sua população vem apontando desde o século passado; é reconhecer a
riqueza da estrutura ecológica e enlevo da mancha verde sem equacionar o seu
aproveitamento e fruição com a implementação de atividades, mantendo estes
espaços como autênticos oásis verdes na malha urbana; é imaginar o som incomodativo do comboio que percorre a escarpa no sentido S. Bento-Campanhã e
vice-versa, interrompendo o silêncio contemplativo que se tem da Alameda das
Fontainhas sobre a Serra do Pilar, sem perceber o quão indiferente e costumeiro
pode ser esse ruído para os habitantes dos bairros que ladeiam a linha sobre a escarpa; é não compreender como podem inúmeras famílias com filhos pequenos
continuarem a viver em habitações exíguas e com diversas carências, numa zona
com uma população envelhecida e poucos espaços de recreio com qualidade.
A paisagem urbana desta zona é uma imagem cristalizada no imaginário
da população, incapaz de se libertar dessa construção mental romântica que entorpece a sensibilidade e o discernimento contemporâneos com recordações do
passado, não conseguindo priorizar os seus problemas reais e exigir a resolução
destes com o mesmo grau de compromisso com que se resolvem questões noutras zonas da cidade, o que corresponde, de grosso modo, ao conceito de Terrain
Vague, cunhado pelo Arq.º Ignasi de Solà-Morales, que faz alusão aos «lugares
aparentemente esquecidos, onde parece predominar a memória do passado sobre o presente»81, bem como os «lugares obsoletos nos quais somente certos
valores residuais parecem manter-se apesar de sua completa desafeição da atividade da cidade.»82
A Escarpa das Fontainhas permanece hoje como um espaço expectante
da cidade, verificando-se um certo declínio da zona do ponto de vista das suas
atividades e da sua vivência. Contudo, apesar da evidente degradação de grande
parte do património edificado e dos problemas de exclusão social decorrentes,
a paisagem urbana desta área conserva uma estrutura urbana consolidada, uma
vez que persistem ainda os traçados dos seus principais elementos estruturadores e de grande importância para a compreensão da sua génsese e crescimento,
mantendo uma relação muito particular e direta entre os espaços construídos e
os espaços não construídos. Da mesma forma, a sua visibilidade destaca-se no
81
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sobre el presente.» In SOLÀ-MORALES, Ignasi de – Territorios. Barcelona: Editorial Gustavo Gili;
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Fig. 088
Vista sobre a
Escarpa das Fontainhas a partir
da Serra do Pilar.
2015.
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panorama ribeirinho da cidade por força da imagem predominante dos afloramentos rochosos junto ao Rio Douro, que, apesar das dificuldades topográficas,
conseguiram ganhar «espessura humana graças à gente humilde mas visceralmente nobre que aí se estabeleceu»83, adquirindo um elevado valor cénico e um
estatuto de elemento fortemente marcante da paisagem urbana que importa
preservar e explorar num exercício de projeto urbano.
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2.4. Oportunidades e Condicionantes

A observação e estudo da frente ribeirinha da zona das Fontainhas permite verificar uma série de componentes que caraterizam a área de estudo, contribuindo
para a identificação de oportunidades que devem ser equacionadas para ir ao encontro de uma estratégia de desenvolvimento urbano do Porto capaz de dar resposta aos problemas que as cidades contemporâneas enfrentam na redescoberta
dos valores paisagísticos e ambientais das suas frentes de água, servindo-se destes como fatores de atratividade e competitividade e justificando a elaboração
de projetos de recuperação e revalorização desta área urbana.
Desde logo, importa destacar a sua localização ribeirinha. De acordo com
o Arq.º Bruno Soares, «a simples presença da Água na cena urbana é, por vezes,
mais importante do que a sua utilização como recurso de actividades recreativas e desportivas»84, o que de facto se verifica na zona das Fontainhas, onde o
declive acentuado da encosta escarpada se eleva, permitindo, em toda a sua
extensão, usufruir de vistas exclusivas debruçadas sobre o leito do Rio Douro e
que se estendem até à Serro do Pilar, cujo interesse paisagístico, só por si, é fator
de valorização do local.
Esta localização ribeirinha encerra igualmente um enorme potencial a ser
explorado na urbanização e requalificação da cidade a partir desta zona rumo
ao seu extremo oriental, valendo-se da sua posição estratégica em continuidade
direta com a zona mais densa do Centro Histórico, tanto à cota alta, nas proximidades da Sé e da Praça da Batalha, como à cota baixa, junto ao núcleo da Ribeira.
A apropriação dos terrenos desocupados da escarpa também constitui
uma oportunidade a privilegiar na valorização paisagística da margem direita do
Rio Douro nesta zona. O seu revestimento vegetal espontâneo e de pouca manutenção é um importante elemento de referência do desenho da encosta e da
paisagem à escala da cidade e do seu território, com um caráter cénico e caraterístico indissociável do panorama urbano das Fontainhas, além de constituir um
elemento de proteção e salvaguarda dos sistemas do suporte biofísico e ecológico desta área. A sua integração no tecido urbano como um parque verde permitiria promover e requalificar a área ambientalmente, estabelecendo um corredor
natural que pode funcionar como suporte de atividades essenciais no contexto
da vida urbana, sejam elas de recreio, lazer, desporto, educação, ou outras que
84
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Fig. 090
Escada de
serventia e
vegetação sobre
a Escarpa das
Fontainhas.

Fig. 091
Vista dos terrenos desocupados da Escarpa
das Fontainhas
junto ao Bairro
dos Guindais.
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possam contribuir para a integração social da população residente.
Além do aspeto ambiental que o revestimento vegetal da escarpa confere
à zona, também este reforça o apelo à vida ao ar livre, igualmente associada a
outros pontos da cidade, mas que nesta zona tem exponenciado a sua atratividade através da valorização de alguns hábitos locais. A requalificação da Avenida
Gustavo Eiffel trouxe consideráveis melhorias ao percurso que bordeja o leito do
rio, atendendo a novas motivações e a maiores exigências dos novos modos de
vida da sociedade atual85. O desafio aqui pode passar pela aposta no reforço da
pedonalização do passeio ribeirinho como estratégia para gerar lugares animados onde as pessoas possam interagir, criando um espaço de encontro à beira-rio
com uma oferta mais qualificada das condições e da apropriação do seu percurso
resultante da associação dos espaços públicos às funções do edificado – tanto do
novo como do existente – dando assim continuidade à “promenade” ribeirinha
que se estende desde a Foz.
O núcleo edificado da área de estudo preserva ainda parte importante
da especificidade do seu caráter que aconselha, obriga e justifica algumas operações de reabilitação. Paralelamente, a existência de alguns terrenos livres e
desocupados na área de estudo reúnem condições excecionais para se constituírem como boas áreas de colmatação de quarteirões e frentes urbanas através de
novas construções, permitindo consolidar o edificado existente e reforçar o perfil
funcional da área com a introdução de novos equipamentos que se adequem à
realidade urbana e social da zona. As demolições do Bairro Nicolau e a limpeza
de escombros nos terrenos contíguos ao Bairro da Tapada deram origem a espaços expectantes sobre a escarpa, que, juntamente com outros, apoiados na
Rua de Gomes Freire (à cota alta) e na Avenida Gustavo Eiffel (à cota baixa), bem
como os terrenos circundados pelo Viaduto Duque de Loulé, possuem potencialidades únicas para acolherem novos edifícios capazes de revitalizar a zona sem
descaraterizar a paisagem urbana.
A atratividade e a competitividade da área de estudo poderão, igualmente, passar pela opção de edificar alguns equipamentos-âncora que anulem a falta
de conetividade com o Rio Douro neste setor da cidade e promovam uma maior
interatividade entre as pessoas e a água. Com a construção da estrada marginal,
85
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Avenida Gustavo
Eiffel junto ao
Bairro dos
Guindais.

Fig. 093
Ramal da
Alfândega e
túnel escavado
na Escarpa das
Fontainhas.
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cortou-se o contacto entre a população residente na encosta com o rio. No entanto, este setor da cidade continua a oferecer excelentes condições para desfrutar do sol e da água em contexto urbano, sendo que, atualmente, ainda é possível ver alguns habitantes mergulhando no Rio Douro durante os meses de Verão,
junto à Ponte Luiz I. Apesar desta zona servir hoje outros interesses e possuir um
outro perfil de utilização, seria oportuno ancorar ao percurso da Avenida Gustavo
Eiffel uma estrutura excitante e distinta no âmbito da cidade capaz de enriquecer
as atividades da área de estudo com usos atrativos e diversificados, de promover
uma maior sensibilização para a importância da preservação da qualidade da
água do rio e de gerar atividades espontâneas à borda da água, anulando assim
a barreira que se impôs com a construção do muro da estrada marginal e aproximando as pessoas do rio.
A existência de um troço desativado do antigo Ramal da Alfândega, sensivelmente a meio da encosta, a montante da Ponte do Infante, também oferece
a oportunidade para testar uma abordagem relativamente à apropriação da sua
plataforma e enquadramento paisagístico na área de estudo, procurando anular
o seu caráter cicatrizante sobre a encosta e atribuir-lhe utilidade na articulação
entre a cota alta e a cota baixa da zona. As implantações dos ramais ferroviários
ocuparam, com certeza, os melhores canais horizontais sobre a escarpa, constituindo-se assim como locais estratégicos para a potencialização de uma proposta
sobre o terreno em declive. A desativação do Ramal da Alfândega libertou este
espaço de qualquer função, permanecendo desde então à espera de uma solução que o viabilize, sendo que a adaptação do seu perfil ao trânsito de alguns
meios de transporte parece adequar-se às necessidades da área de estudo.
As ambições futuras da cidade para a zona das Fontainhas poderão passar, em grande parte, pelo aproveitamento destas oportunidades, servindo-se do
contexto ribeirinho como condição catalisadora da vida urbana moderna e potenciadora do equilíbrio urbano e social entre a zona Ocidental e a zona Oriental
da cidade.
A materialização destas ações não carecem de condicionantes específicas
ao contexto urbano em que se inserem. Num primeiro momento, as circunstâncias de ordem geográfica podem demonstrar logo um conjunto de situações limitadoras da estratégia a adotar para a urbanização da zona. É possível observar
que as acessibilidades são afetadas por elevadas diferenças altimétricas e pela
existência de barreiras físicas nalguns locais (como o ramal ferroviário da Linha do
Minho), assim como, à exceção do Funicular dos Guindais, os poucos percursos
e acessos de ligação entre cota alta e a cota baixa são de utilização maioritaria-
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Solo, do PDM do
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mente pedestre e possuem traçados íngremes e desqualificados, com inúmeras
insuficiências ao nível do seu pavimento e da sua praticabilidade. Estas situações
prejudicam a população residente nos níveis mais baixos da escarpa, pela penosidade a que estão sujeitos para aceder a equipamentos de interesse público,
localizados maioritariamente à cota alta.
O Plano Diretor Municipal (PDM) do Porto86, como instrumento de gestão
do território municipal, define as regras e as orientações a ter em conta para o
desenvolvimento urbano de cada zona da cidade. Como tal, estabelece ele próprio um conjunto de condicionantes às intervenções que se pretendem levar a
cabo nesta, sendo fundamental identificar na leitura do PDM em vigor os vários
cenários referentes à área de estudo, procurando respeitar as instruções nele
descritas de acordo com a realidade existente.
A Planta de Ordenamento – Carta de Qualificação do Solo do PDM do
Porto classifica a zona de estudo de acordo com as seguintes categorias de espaço:
– Área Histórica87, na área que compreende os núcleos edificados do Bairro dos Guindais e dos bairros das Fontainhas a ocidente da Ponte do Infante,
bem como a frente urbana da Avenida Gustavo Eiffel compreendida entre estes;
– Área de Frente Urbana Contínua Consolidada88, em pequenos terrenos,
vazios ou edificados, localizados entre a Rua de Gomes Freire e o ramal ferroviário da Linha do Minho;
– Área de Frente Urbana Contínua em Consolidação89, na área compreendida entre a Rua do Sol e o eixo composto pelo Passeio das Fontainhas e Largo
do Actor Dias;
– Área Verde de Enquadramento de Espaço Canal90, em toda a área da
escarpa compreendida entre a Rampa das Carquejeiras e a Ponte Maria Pia.
Esta classificação carateriza as três primeiras áreas acima descritas como
sendo zonas mistas com predominância da função habitacional. A existência de
funções, como a comercial e a de serviços, também se verifica, sendo estas per86
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Fig. 095
Encontro da
Rua de Gomes
Freire com a Rua
de São Vítor no
Largo do Padre
Baltazar Guedes.

Fig. 096
Vista de um terreno desocupado
e de algumas
habitações do
Bairro dos
Moinhos a
partir da Rua de
Gomes Freire

Fig. 097
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mitidas, bem como a introdução de outros usos e atividades desde que compatíveis com a função dominante. No entanto, as especificidades de cada categoria
definem objetivos distintos quanto ao tipo de intervenção a executar em cada
área: nas áreas históricas refere-se o interesse pela preservação e requalificação
de núcleos de valor patrimonial com significativa representatividade urbanística e arquitetónica sem a introdução de dissonâncias que adulterem o ambiente urbano tradicional; nas áreas de frente urbana consolidada privilegiam-se as
intervenções de conservação e reabilitação dos edifícios existentes, bem como
intervenções que potenciem a ocupação por usos qualificadores e dinamizadores
da vivência urbana; nas áreas de frente urbana contínua em consolidação pretende-se a uma melhor definição e reestruturação dos quarteirões que conformam
a malha urbana, consolidando a sua relação com o espaço público existente.
No que respeita à área verde de enquadramento do espaço-canal, reforça-se a
necessidade de manutenção do revestimento vegetal na totalidade da sua ocupação, excetuando-se as intervenções que tenham como objetivo a minimização
da presença das vias por intermédio de edifícios ou infraestruturas de interesse
público.
Estas referências traçam o quadro orientador do tipo de intervenção que
deve ser levado em conta na zona de estudo. Ainda assim importa realçar que
a zona das Fontainhas é um caso sui generis no panorama urbano da cidade do
Porto. As áreas em questão encontram-se nas extremidades das suas demarcações, o que pode suscitar abordagens que questionem os objetivos das categorias para os seus espaços e a sua pertinência. A título de exemplo, a frente Sul
da Rua de Gomes Freire e o gaveto desta com a Rua de São Vítor não atestam
com clareza o seu enquadramento no âmbito de uma área de frente urbana contínua consolidada, apresentando uma delimitação espacial pouco estabilizada
com parcelas de terreno desocupadas junto ao Largo do Padre Baltazar Guedes
e no Bairro dos Moinhos, assim como não aparentam possuir o mesmo interesse
patrimonial que carateriza a restante zona de São Vítor. O seu caráter transitório
entre zonas denota uma certa permeabilidade da sua categoria para outras que
lhe são adjacentes, o que por si só pode representar uma boa oportunidade para
potenciar uma melhor relação entre ambas.
Da mesma forma, a leste da Ponte do Infante, a classificação do espaço
sobre a escarpa não identifica os núcleos habitacionais que se estabeleceram
sobre a escarpa, permitindo assim, numa abordagem mais técnica e menos social, negligenciá-los. Face a este facto, é curioso constatar que, após quase dez
anos de vigência do atual PDM, o Bairro Nicolau, um dos mais representativos e
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caraterísticos bairros da Escarpa das Fontainhas, tenha sido desocupado e desmantelado, permanecendo ainda alguns vestígios de construções antigas sobre
a plataforma onde se erguia o bairro, junto à ligação ferroviária entre as estações
de São Bento e Campanhã, enquanto outros bairros menos qualificados persistem em condições precárias.
Para além destas condicionantes, outras igualmente afetas ao PDM também devem ser levadas em consideração, nomeadamente as referentes ao sistema ambiental e ao sistema patrimonial. O espaço da Escarpa das Fontainhas
encontra-se definido como área de proteção de recursos naturais91 na Planta de
Ordenamento – Carta de Qualificação do Solo, classificação que, segundo o regulamento, identifica as áreas propensas a ocorrências de cheias e outras de
instabilidade geotécnica associada a declives acentuados (non aedificandi). No
entanto, o único risco natural que esta carta considera na área de estudo é o referente às zonas ameaçadas pelas cheias, identificado pela linha de cota de máxima
cheia92 contígua à margem fluvial da Avenida Gustavo Eiffel. Esta situação também se verifica na Planta de Condicionantes, onde, apesar de também constar a
identificação de áreas non aedificandi, nenhuma se inscreve na área de estudo. A
ameaça de cheia está aparentemente anulada pela cota elevada da estrada marginal, não se prevendo um aumento de caudal do Rio Douro que afete a área de
estudo. Contudo, importa considerar o aumento do risco numa intervenção que
se aproxime da cota do nível da água, tendo em conta o cenário que se verifica
na zona da Ribeira, de cota bem mais baixa, visível nas duas plantas.
Na Planta de Ordenamento – Carta de Património do PDM, observa-se
que toda a zona das Fontainhas está inserida numa área de interesse urbanístico
e arquitetónico93, inscrevendo-se no perímetro definido pela linha de imóvel classificado ou em vias de classificação correspondente à Zona Histórica do Porto94,
conjunto classificado como zona automática de proteção (ZAP)95. Esta classificação visa a proteção e promoção das áreas significativas para a história da cidade
que contribuem para a valorização urbana, e, como tal, tem um potencial valor
arqueológico que importa salvaguardar, estando sujeitas ao parecer prévio dos
91
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serviços competentes da CMP sempre que se pretenda realizar qualquer intervenção nelas96.
A existência de inúmeros imóveis de interesse patrimonial inscritos na área
de estudo também é visível na Planta de Ordenamento – Carta de Património,
estando assinalados com um número de carta listado no património inventariado
no Anexo I-A do Regulamento do PDM, sendo estes os seguintes:
– S14 – Edifício de Habitação / Gustavo Eiffel (Av.), 174;
– S16 – Edifício de Habitação e Comércio / Gustavo Eiffel (Av.), 278-280282;
– S19 – Edifício de Habitação / Guindais (Esc. dos), 29-31;
– S20 – Edifício de Habitação / Miradouro (R. do), 15;
– S21 – Edifício de Habitação / Miradouro (R. do), 40-52A;
– S23 – Edifício de Habitação / Arnaldo Gama (R. do), 80;
– S24 – Elevador / Guindais (Esc. dos);
– S25 – Antigo Muro da Quinta e Portal / Fontainhas (Passeio das), muro;
– S31 – Edifício de Habitação / Corticeira (R. da), 2.
O valor patrimonial destes imóveis pode ser definido pelo interesse histórico da sua arquitetura e tecnologia utilizada na sua construção (cuja época
remonta, na maior parte destes casos, ao séc. XIX), bem como pela identidade
de valores simbólicos e culturais da comunidade e da cidade, sendo que, como
tal, são alvos de medidas de proteção e valorização, admitindo-se alterações aos
mesmos desde que sujeitos a um parecer prévio dos serviços competentes da
CMP e em situações devidamente justificadas.
Um projeto de requalificação da frente ribeirinha da zona das Fontainhas
procurará considerar todas estas situações descritas de maneira a poder configurar uma solução que satisfaça os objetivos enunciados pelo PDM para as categorias que classificam as diversas zonas da área de estudo, procurando devolver
a vitalidade que outrora esta zona do Porto já teve por conta do contato mais
direto e aproximado com o Rio Douro.
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Dado o caráter académico do presente trabalho, abdicar-se-á o aspeto técnico e burocrá-

tico deste parecer, levando em conta apenas a interpretação dos aspetos urbanos e arquitetónicos
visíveis, interpretados e aprofundados pelo autor na presente dissertação.
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3.1. A frente ribeirinha da cidade do Porto
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3.3. Concurso de ideias para a revitalização da Frente Ribeir inha
do Porto na Zona de Intervenção Prioritária (2007)
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3.5. Síntese comparativa

Fig. 100
Vista do Rio
Douro e das suas
margens desde a
Serra do Pilar.
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3.1. A frente ribeirinha da cidade do Porto

«Se o fenómeno urbano é actualmente indissociável de uma rede complexa de
comunicações com o exterior, tempos houve em que essa rede se reduzia aos
caminhos da água, quando só estes uniam e a terra separava. Por isso, as grandes
cidades, enquanto processos de concentração, desenvolveram-se junto ao mar, a
grandes rios ou na sua confluência.»97
A cidade do Porto evoca na sua História a relação intrínseca que tem estabelecido com o Rio Douro desde os tempos da sua fundação, tendo o local desta
sido determinado pela conveniência das características geográficas que se verificavam na proximidade da foz do rio para estabelecer na sua margem direita um
assentamento populacional servido por uma estrutura portuária fluvial capaz de
acolher embarcações de múltiplos destinos. A vizinhança com o Oceano Atlântico e a condição portuária são, portanto, fatores que contribuíram decisivamente
para a definição da sua identidade e afirmação no panorama nacional.
O burgo, que se instalou primitivamente no Morro da Pena Ventosa, foi
descendo até à margem ribeirinha, no local hoje conhecido como Ribeira, onde
se desenvolveu um núcleo que cresceu paralelamente ao leito do Rio Douro,
junto ao qual se edificou a muralha gótica, estrutura que acumulava a função militar e a de regulação do comércio ligado às mais diversas atividades marítimas e
fluviais que se organizavam nas imediações das suas portas.
O crescimento da cidade confinou-se durante vários séculos ao interior
das suas muralhas e imediações próximas, privilegiando a proximidade ao rio,
bem como aos seus afluentes, cujas margens se foram transformando para receber diversas estruturas e atividades mercantis ligadas à navegação98, salvaguardando uma distância de segurança em relação à costa marítima, tida como «a
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DIAS, Emílio Brogueira; ALVES, Jorge Fernandes – O Porto do Douro. Um porto, duas

cidades. In Portus. Veneza: Marsilio; Fevereiro de 2004; Nº 8; p. 66.
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«As duas margens do rio cobriram-se então de ancoradouros e de estaleiros, uns mais

estruturados e controlados, outros mais informais: era preciso acostar tanto os veleiros de longo
curso, como as embarcações que juncavam o rio para as travessias entre as duas margens, para o
subir e descer, para a pesca ao largo, enfim, para descargas de navios que não podiam acostar e o
faziam para barcaças; por outro lado, os estaleiros eram estruturas que asseguravam a produção dos
vários tipos de embarcações, devendo sublinhar-se que desde a Idade Média o Douro era o alfobre
de importantes centros de construção que forneciam não só os particulares como as armadas reais,
nomeadamente para a empresa das grandes descobertas.» Idem; p. 66.
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Fig. 101
Vista panorâmica
da cidade do
Porto na primeira
metade do séc.
XVII, mostrando
o casario de
Miragaia a
poente da muralha.

Fig. 102
Perspectiva das
margens do Rio
Douro subindose para a Cidade
do Porto (1827),
da autoria de
Guilherme
Kopke.

Fig. 103
Planta da
Entrada no Rio
Douro (1823),
de Comander
Eduard Bolder,
mostrando os
terrenos para
onde a cidade
se expandia em
direção ao mar.
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ameaça donde vinham as investidas de corsários e povos invasores»99, sem que
esta fosse impeditiva de tirar proveito da ligação com o Atlântico, permitindo à
cidade posicionar-se na convergência das rotas que navegavam no Rio Douro
para projetar a relação com outros territórios e expandir o seu crescimento económico100.
Segundo os sociólogos Vítor Matias Ferreira e Alexandra Castro, as frentes ribeirinhas «são os paradigmas das cidades de água entendidas como cidades
históricas (isto é, cidades de historicidade urbana e cultural), cuja frente urbana,
marítima ou fluvial, assume um papel emblemático na estreita articulação entre
a terra e a água. Com efeito, as frentes de água urbanas das cidades históricas,
marítimas ou fluviais, condensam – exactamente devido a essa condição histórica
e “aquática” – uma particularidade territorial, simbólica e cultural. Uma tal particularidade configura, assim, uma fronteira territorial, uma simbologia identitária e uma projecção histórico-cultural que, globalmente, caracterizam, portanto,
aquelas cidades de água.»101 A cidade do Porto é uma extensão desta ideia, que,
acumulando a vertente portuária, se constitui como referência no quadro das
cidades portuguesas, visto que a zona portuária da Ribeira foi, até ao séc. XIX, o
centro cívico da urbe portuense.
A expansão da sua frente urbana fluvial deu-se, num primeiro momento,
para poente, iniciando um crescimento urbano linear em direção ao mar, motivado pelas diversas atividades ligadas à navegação marítima que se iam desenvolvendo junto à margem direita do Douro, nas zonas de Miragaia, Massarelos
e Lordelo do Ouro, onde assentavam pequenos núcleos populacionais e se localizavam os estaleiros que permitiram à cidade envolver-se na construção das
embarcações que integraram as armadas reais no início da expansão ultramarina,
o que consolidou o seu perfil de cidade de navegantes e mercadores.
A importância crescente do comércio do vinho das terras do Alto Douro,
99

CENTRO DE ESTUDOS DA FACULDADE DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE DO

PORTO – Cidades e Frentes de Água / Cities & Waterfronts. Porto: FAUP Publicações; 1998; p. 6.
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«As barcas de passagem fariam a relação Norte/Sul, documentadas desde a presença

romana; o traçado E/O do rio Douro permitia a ligação com as terras do interior e assim se completariam cruzamentos que sempre as cidades são.
Numa outra escala, a ligação com o Atlântico seria também uma outra porta, mais vasta,
para a geografia das “economias-mundo” que se foram alargando em contextos e mercados diversos até hoje.» In DOMINGUES, Álvaro – O Porto e rio Douro: a construção de uma nova relação [em
linha]. [Consult. 19 de Maio de 2015; 17:42:28]; disponível na Internet em http://museudodouro.pt/
tpls/mu/files/encontros/pdf/alvarodomingues.pdf; p. 3.
101

FERREIRA, Vítor Matias; INDOVINA, Francesco – A cidade da EXPO’ 98. 1ª edição. Lis-

boa: Editorial Bizâncio (Colecção Documentos; 5); 1999; p. 18.
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Fig. 104
Mapa do Rio
Douro em território português,
desenhado por J.
James Forrester.

Fig. 105
Projeto da estrada marginal a
construir na zona
do Freixo, da autoria de Reinaldo
Oudinot.

Fig. 106
Planta de São
João da Foz,
mostrando o
avanço das obras
do aterro sobre o
qual se construirá
o Jardim do
Passeio Alegre.
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que foi, desde a Idade Média, o principal produto das exportações da cidade nas
transações com as rotas comerciais do Norte da Europa, levou à criação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, no séc. XVIII, reforçando
o estatuto essencial do Rio Douro como estrada de água capaz de estabelecer
a melhor comunicação entre as terras do interior do país com outras geografias
internacionais, em detrimento dos caminhos terrestres.
Tendo em conta a importância estratégica que a navegação do Douro
encerrava para a economia, tanto da cidade como do país, as entidades competentes empenharam-se em dotar as suas margens de melhores condições portuárias para corresponderem com maior eficiência aos novos desafios de navegação
e contrariarem os obstáculos naturais que se verificavam, decorrentes do assoreamento da barra do Douro e de cheias frequentes. Estes esforços implicaram
«transformações significativas nas suas margens, com relevo para o encanamento
do rio, para o qual se ergueram muros de suporte e terraplenos em largas extensões da margem direita, ao longo da qual se construiu a estrada marginal que
hoje bordeja o rio»102, desde São João da Foz até ao Freixo, fazendo coincidir a
expansão ribeirinha com a expansão de impulso almadino que decorria simultaneamente na cidade à cota alta103, facto que anulou o propósito primordial das
muralhas medievais, levando a cidade a abrir-se e a intensificar a sua relação com
o elemento líquido.
A partir de então, a importância da via fluvial tradicional que o Douro
constituía aumentou o seu caráter capital na economia portuense com a presença de alguma indústria incipiente que, num primeiro momento, se veio a instalar
na bordadura do rio, em locais favoráveis à fixação de fábricas104, sendo que

102

DIAS, Emílio Brogueira; ALVES, Jorge Fernandes – O Porto do Douro. Um porto, duas

cidades. In Portus. Veneza: Marsilio; Fevereiro de 2004; Nº 8; p. 66, 68.
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«A expansão das obras na frente ribeirinha, embora fosse prioritariamente para Poente,

era, assim, também para Nascente; para apoio às actividades portuárias e à navegação marítima e
fluvial e para ligar os núcleos urbanos próximos à cidade. Esta expansão à cota baixa era simultânea
com a expansão da cidade à cota alta, com a ocupação planeada das cumeadas Nascente e Poente
do vale do rio de Vila.» In MARTINS, Carlos Henrique de Moura Rodrigues – O Programa de Obras
Públicas para o Território de Portugal Continental, 1789-1809. Intenção Política e Razão Técnica – o
Porto do Douro e a Cidade do Porto. Coimbra: Universidade de Coimbra; 2014. Tese de Doutoramento. Vol. 2; p. 854.
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«(…) ao mesmo tempo que as fábricas se vão instalando desde o Freixo, até Massarelos

e Lordelo, sobretudo junto das margens onde desaguam pequenos rios e onde as condições topográficas são mais favoráveis.» In DOMINGUES, Álvaro – O Porto e rio Douro: a construção de uma
nova relação [em linha]. [Consult. 19 de Maio de 2015; 17:42:28]; disponível na Internet em http://
museudodouro.pt/tpls/mu/files/encontros/pdf/alvarodomingues.pdf; p. 4.
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Fig. 107
Bilhete postal:
Costumes
Portuguezes –
Porto – Esteio
de Campanhã
e descarga de
lenha. 1910.

Fig. 108
Bilhete postal:
Porto – Regata
no rio Douro.
1905. Ao fundo
vê-se o Palácio
do Freixo e
algumas fábricas
junto ao Esteiro
de Campanhã.

Fig. 109
Planta geral do
projeto de
expansão do
porto comercial
de Leixões. 1917.
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esta teve uma maior incidência sobre os territórios periféricos da cidade, «muito
embora a topografia preserve a margem ribeirinha da instalação de fábricas em
grande número»105 no lado oriental. Esta indústria (que ia desde a destilação e
moagem de cereais até aos curtumes, passando pela produção de loiça, sabão,
etc.) servia-se do rio tanto para se abastecer de matérias-primas e lenha para
alimentar os seus fornos como para escoar os seus produtos através de embarcações que aportavam nos ancoradouros que se localizavam ao longo do caminho
marginal. O transporte destas mercadorias por via fluvial era privilegiado uma vez
que os caminhos terrestres eram quase inexistentes, situação que apenas se viria
a alterar com a chegada do caminho-de-ferro à cidade106.
Com isto é fácil perceber que o porto do Douro foi, durante um longo
período, o agente dinamizador da relação da cidade com o rio, constituindo um
dispositivo de grande relevância urbana capaz de imprimir enorme vitalidade à
sua margem fluvial. No entanto, a evolução tecnológica e dos meios de transporte, bem como a alteração da base económica tradicional, tiveram um peso
preponderante na alteração desse paradigma. Não é de estranhar o ambiente de
tensão que se fez sentir entre os diversos interesses económicos e administrativos a partir de meados do séc. XIX107, quando se equacionou a transferência das
atividades portuárias para um novo porto a ser construído na foz do Rio Leça.
Este porto, designado Porto de Leixões, veio gradualmente substituir as funções
portuárias do porto do Douro, num processo que se arrastou desde o ano da
sua construção, em 1892, até à segunda metade do séc. XX, conduzindo a um
progressivo abandono e decadência das estruturas portuárias que dinamizavam
a marginal duriense.
A desativação de muitas áreas portuárias do Douro levou à necessidade
de repensar a cidade e a relação desta com o rio junto à margem, no sentido de
requalificar e reconverter essas áreas degradadas a fim de devolvê-las à cidade,
ao mesmo tempo que esta se reinventa sem perder a identidade ribeirinha que
a vinha caraterizando desde os tempos da sua fundação. Nas palavras de Vítor
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As novas fábricas passaram a implantar-se nas proximidades da Estação de Campanhã,

na parte alta da cidade, distanciando-se assim da margem do rio, uma vez que o transporte ferroviário conseguia, com a redução das distâncias-tempo, transportar as mercadorias a custos reduzidos
em relação ao seu valor.
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O naufrágio do Vapor do Porto contra as penedias da Foz, em 1852, motivou o governo

central a mandar procurar um local apropriado que permitisse organizar uma estrutura portuária com
melhores condições.
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Fig. 110
Vista sobre a
frente ribeirinha
no início do
séc. XX, desde
Massarelos até à
Barra do Douro.

Fig. 111
Vista da frente
ribeirinha junto
ao Cais do
Bicalho, antes da
construção da
estrada marginal.

Fig. 112
Vista da frente
ribeirinha junto
ao Cais do
Bicalho, após à
construção da
estrada marginal,
onde já é visível
um maior número
de construções.
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Matias Ferreira e Alexandra Castro, «As frentes de água, mas mais precisamente,
as zonas portuárias, foram pois, ao longo dos tempos, lugares centrais das cidades. A sua centralidade permite identificar estes lugares como espaços de acção
e de máxima interacção, dotados de propriedades activas e dinâmicas, sujeitos a
reordenamentos constantes, no sentido de responder a situações várias de obsolescência e de renovação.»108
Apenas na segunda metade do séc. XX, onde outrora se observava uma
marginal fluvial com pouca presença residencial e a conservação antigas estruturas abandonadas ou ultrapassadas que suportavam as atividades industriais e
portuárias (como por exemplo o edifício da Alfândega Nova, a Fábrica de Loiça
do Carvalhinho e de Massarelos, o Entreposto Frigorífico do Peixe, os ramais
ferroviários oitocentistas, etc.), é que se começam a verificar algumas operações
de reconversão e requalificação urbana com transformações significativas na paisagem ribeirinha, intensificando-se nestes espaços por constituírem uma oportunidade única de regeneração urbana com alto valor de mercado, capazes de
explorar e promover na cidade do Porto «uma imagem de cosmopolitismo e modernidade, combinando referências e contextos locais com estilos internacionais
e soluções repetidas»109 introduzidas noutras cidades com frentes de água.
Estas operações decorreram de estratégias que pretendiam consolidar a
frente urbana fluvial, assegurando a continuidade e coesão urbana desta zona da
cidade com investimentos no setor imobiliário residencial – explorando as vistas
exclusivas sobre o rio – e a reconversão de edifícios existentes que perderam as
suas funções originais e que passaram a acolher diversos programas com o propósito de atrair e fixar população ao mesmo tempo que se procedia ao arranjo e
redesenho de diversos espaços públicos junto ao passeio ribeirinho, dinamizando
assim a componente lúdica da marginal do Rio Douro e procurando integrar os
elementos naturais na vivência da cidade. Da mesma forma, o objetivo destas
estratégias passava por promover e mediatizar o potencial económico e turístico
da cidade do Porto numa lógica global ao mesmo tempo que procurava corresponder às necessidades da cidade contemporânea.
O crescente interesse pela problemática das frentes de água como tema
arquitetónico e urbano também serviu para introduzir abordagens diferentes e
abrir novas perspetivas no planeamento da cidade, que, aliando-se à programação de diversos eventos culturais, às preocupações ambientais e a outras opor108
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Fig. 113
Vista sobre a
frente ribeirinha
da cidade do
Porto, em
Massarelos.

Fig. 114
Plano de Urbanização da Marginal do Douro.
Arq.º Manuel
Fernandes de Sá.
1997-98.

Fig. 115
Vista sobre o
Viaduto do Cais
das Pedras.
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tunidades, fez da margem fluvial da cidade do Porto um autêntico laboratório de
experiências inovadoras de regeneração e requalificação da sua frente ribeirinha,
onde foi possível observar a implementação de projetos arquitetónicos e urbanos
contínuos mas heterogéneos e com escalas distintas, combinando arquiteturas e
infraestruturas como elementos de ordenação urbana que alteraram expressivamente a fisionomia marginal.
Na Ribeira, as intervenções do CRUARB110 permitiram requalificar o espaço entre o Cais da Estiva e a Ponte Luiz I, conjugando a função portuária de
passageiros (com ancoradouros para barcos de turismo e de recreio no rio) com
a rentabilização do espaço público com atividades comerciais, hoteleiras e de
restauração que valorizassem a ligação da cidade ao rio. O Plano de Urbanização
da Marginal do Douro, entre a Alfândega e o Passeio Alegre, também apresentou um forte investimento na requalificação do espaço público da frente ribeirinha – em estreita continuidade com outras obras de regeneração urbana que
decorriam no centro da cidade para acolher a programação do Porto 2001111 –,
cujos objetivos estruturantes foram «o reforço da articulação entre a cidade e o
rio e a dinamização de núcleos de animação urbana, ao longo da sua margem»112,
destacando a construção do Viaduto do Cais das Pedras sobre o rio, com o propósito de «melhorar as condições de circulação automóvel, ultrapassando constrangimentos viários e criando condições para um melhor funcionamento dos
transportes públicos, designadamente dos eléctricos que passarão a circular em
sítio próprio»113 e confinantes com a passagem mais suave para peões e ciclistas
que se privilegiou junto ao núcleo edificado.
Assim, o alçado Sul da cidade conheceu um crescimento urbano notável
em função das ações urbanizadoras que se foram desenvolvendo junto à margem,
mas que, embora se lhes reconheça as evidentes melhorias que introduziram nas
condições de circulação e de usufruto do passeio ribeirinho, estabeleceram, nalguns locais, conjuntos e cenários arquitetónicos descontextualizados e em rutura
com a estrutura e lógica urbana existente, sendo promovidos pelo investimento
privado que, valendo-se do enquadramento paisagístico – atrativo e singular – e
110
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Fig. 116
Vista do
empreendimento
Cais do Bicalho,
junto à Ponte da
Arrábida.

Fig. 117
Vista do
empreendimento
Concórdia,
junto à Ponte do
Freixo.

Fig. 118
Vista aérea da
Cantareira,
junto à foz do Rio
Douro.
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da construção em terrenos desocupados ou em edifícios industriais obsoletos,
soube tirar partido da onda crescente das procuras e das ofertas de imobiliário,
genérico ou de exceção, visando a gama alta do mercado, como se pode verificar
nos empreendimentos junto à Ponte da Arrábida e à Marina do Freixo.
Ultimamente tem-se assistido a alguma complacência dos poderes públicos que, por sua vez, afeta a boa regulação do investimento privado no setor imobiliário, situação que tem acentuado o desequilíbrio urbano entre o lado
ocidental e o lado oriental114. É evidente a maior valorização do setor ribeirinho
entre o Centro Histórico e São João da Foz, em virtude da sua maior proximidade ao mar e a zonas socialmente mais dinâmicas, bem como da topografia mais
favorável, sendo que o reencontro da cidade com a sua frente de água ainda
está longe de se afirmar a montante da Ponte Luiz I. A topografia acidentada e
íngreme da escarpa tem dificultado o estabelecimento de ligações entre a cidade
à cota alta e a borda de água, o que, aliado à construção da estrada marginal desde a Ribeira até ao Freixo, resulta num afastamento territorial da faixa ribeirinha
em relação ao resto da cidade e à vivência da sua população, diminuindo assim o
papel atribuído ao Rio Douro como espaço de fruição e definindo um limite físico
e humano do espaço urbano sem relação aparente com o elemento líquido.
O urbanista norte-americano Kevin Lynch refere a importância da continuidade e do alcance visual dos limites115, o que no caso da frente fluvial oriental
do Porto não se concretiza em pleno, uma vez que a estrada marginal impõe-se
como barreira impeditiva do usufruto da água por força da sua cota elevada,
prevalecendo a relação meramente visual com o rio. Além disso, Lynch também
alude ao facto de que, apesar de ser uma caraterística rara nos limites, estes podem funcionar mais como elemento direcional116, sendo este o caso da estrada
marginal, que define a fronteira da cidade e separa-a do rio, ainda que permita
114
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«Enquanto que a continuidade e a visibilidade são cruciais, os limites não devem ser,

necessariamente, impenetráveis. Muitos limites são mais uma costura de união do que propriamente uma barreira isoladora (…)» In LYNCH, Kevin – A imagem da cidade. Lisboa: Edições 70 (Arte &
Comunicação; 15); 1982; p. 68.
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«Os limites são também, por vezes, ruas. (...) Os limites podem, tal como as vias, ter

características direcionais. O rio Charles [à semelhança do Rio Douro], como limite que é, faz a distinção clara de água e cidade, lado a lado, e também a do seu fim (…)» Idem; p. 69, 70.
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Fig. 119
Vista sobre a
estrada marginal,
a leste da Ponte
Maria Pia.

Fig. 120
Vista sobre o Ramal da Alfândega
e os terrenos da
Quinta da China
e Fábrica de
Louça de
Massarelos, junto
ao Rio Douro.

Fig. 121
Desenhos de
pormenor e
vistas simuladas
do projeto de
requalificação
da Avenida
Gustavo Eiffel,
do Arq.º Manuel
Fernandes de Sá.
2015.
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a livre circulação e permanência ao longo da sua extensão. A verdade é que esta
via não promove as relações transversais entre a cidade e o Rio Douro, uma vez
que o perfil que apresenta motiva um trânsito de atravessamento de grande intensidade e aceleração, não sendo mais que um caminho rodoviário e pedonal
com poucos estímulos à paragem e contemplação.
Apesar de se ter construído com o propósito de, entre outros motivos,
potenciar a criação de uma nova frente urbana junto à Escarpa das Fontainhas,
a estrada marginal, que combina as extensões da Avenida Gustavo Eiffel e da
Avenida Paiva Couceiro, mantém um certo caráter periférico. O cenário ribeirinho oriental configura-se como um espaço vazio, ausente de pessoas e de vida
urbana, onde, à exceção das intervenções que pontuam as suas extremidades –
Funicular dos Guindais e recuperação do Palácio do Freixo e áreas envolventes –,
muito pouco se fez com o intuito de acelerar a sua urbanização até bem recentemente, permanecendo todavia inúmeros exemplares de instalações industriais
abandonadas ou em ruínas e pequenos conjuntos habitacionais dispersos sobre
a escarpa, alguns em condições precárias, a par com os trilhos do caminho-de-ferro.
Os últimos trabalhos concretizados parecem ter vindo contrariar essa realidade. A requalificação da Avenida Gustavo Eiffel procurou expandir a vivência
da Ribeira para leste da Ponte Luiz I, sendo o responsável pela elaboração do
projeto o Arq.º Manuel Fernandes de Sá, que, por ter participado na realização
do Plano de Urbanização da Marginal do Douro, a jusante da Alfândega Nova, foi
convidado para imprimir um certo sentido de continuidade no desenho do passeio ribeirinho, dotando-o de novas valências para um melhor usufruto117. Aqui
também já é possível observar um novo hotel implantado junto ao arranque da
Rampa das Carquejeiras, podendo este servir de mote para uma sucessão de
construções a edificar junto à estrada marginal de forma continuada.
«Hoje, 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 margens e uma nova maneira de pensar a relação da cidade com o[s]
seu[s] territórios de influência.»118 As ações de reabilitação urbana, por intermédio
117

CARNEIRO, Ivete – Marginal vai ter varandas, sofás e ciclovia [em linha]. Jornal de

Notícias; 11 de Setembro de 2014 [Consult. 26 de Maio de 2016; 19:11:26]; Disponível na Internet em http://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/marginal-vai-ter-varandas-sofas-e-ciclovia-4120495.html.
118

DOMINGUES, Álvaro – O Porto e rio Douro: a construção de uma nova relação [em linha].

[Consult. 19 de Maio de 2015; 17:42:28]; disponível na Internet em http://museudodouro.pt/tpls/mu/
files/encontros/pdf/alvarodomingues.pdf; p. 2.
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Fig. 122
Vista simulada
de uma proposta
para o concurso
de ideias para a
revitalização da
Frente Ribeirinha
do Porto. 2007.

Fig. 123
Vista aérea do
projeto
idealizado pelo
Arq.º Camilo
Rebelo para a
frente ribeirinha
de Miragaia.
2015.

Fig. 124
Planta geral do
projeto não concretizado para
a Escarpa das
Fontainhas após
a derrocada de
2000. Arq.ª Sofia
Marques de
Aguiar e Arq.ª
Ester Pinheiro.
2001.
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dos instrumentos de planeamento da cidade em conjunto com alguma especulação imobiliária, parecem incidir o seu enfoque sobre a zona oriental, onde a zona
das Fontainhas, pela sua configuração natural, permanece vazia de atividades
urbanas e aparentemente esquecida. A sua localização ribeirinha tem o potencial
de fornecer um conjunto vasto de atividades informais, assim como permite estabelecer um interface entre a zona histórica da cidade e a zona vinhateira do Alto
Douro, sendo que a sua paisagem sobre o rio seduz tanto os portuenses como
os turistas. «Assistimos, hoje, a uma aproximação da cidade relativamente à sua
frente de água, que passa pela revalorização do papel da água, visível não apenas numa dimensão mais material da sociedade – nos mecanismos de intervenção urbana e nos modos de vida da população – mas, também, numa dimensão
simbólica – de representações, sensibilidades e significações culturais.»119
Verifica-se uma quantidade considerável de projetos para a frente ribeirinha da cidade do Porto, alguns bastante interessantes, quer pela inovação que
propõe em termos de desenho urbano, quer pela diversidade de respostas que
dão para os problemas específicos do território. Para a zona das Fontainhas sucederam-se alguns planos de urbanização, que, por razões diversas, nunca chegaram a sair do papel. No entanto, à luz de uma ausência pouco compreensível de
intervenção neste espaço, torna-se pertinente resgatar estas abordagens no âmbito do presente estudo, cuja importância no contexto de frente de água como
tema orientador do projeto arquitetónico e urbano contribui para a identificação,
qualificação e transformação da forma da cidade contemporânea e do seu significado.
Apesar de surgirem de oportunidades diferentes, o entendimento urbano
e social que demonstram na resolução dos problemas do lugar é muito idêntico,
o que sugere que cada plano, no seu tempo, opera num sentido de revisão da
proposta anterior. No entanto, a estratégia que cada um adota diferencia-se das
demais ao servir-se de elementos arquitetónicos distintos, articulados numa ideia
clara de espaço público, conformando uma nova possibilidade através de usos e
interesses novos e especulativos em torno desses mesmos elementos que procuram atuar como ativadores urbanos capazes de enriquecer a vida urbana naquele
setor da cidade. De seguida propõe-se uma reflexão sobre três destas propostas,
procurando interpretar as suas particularidades, posturas e atitudes diferenciadas
dos seus autores tendo em conta o tipo de relações que estabelecem entre a
cidade e o rio à época da sua elaboração.
119

FERREIRA, Vítor Matias; INDOVINA, Francesco – A cidade da EXPO’ 98. 1ª edição. Lis-

boa: Editorial Bizâncio (Colecção Documentos; 5); 1999; p. 24.
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Fig. 125
Planta da proposta vencedora do
concurso público,
do Arq.º Adalberto Dias. 1993.

Fig. 126
Vista geral da
proposta do
Arq.º Adalberto
Dias. 1993.

Fig. 127
Vista da proposta
do Arq.º Adalberto Dias, a partir
da Ponte Luiz I.
1993.

Fig. 128
Vista da proposta
do Arq.º Adalberto Dias, a partir
da Ponte Maria
Pia. 1993.
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3.2. Plano de Urbanização da Frente Urbana Ribeirinha Entre as Pontes Luís
I e S. João

No ano de 1993, a Câmara Municipal do Porto, em parceria com o CRUARB,
lançou um concurso público de ideias, de âmbito nacional, para a elaboração do
Plano de Urbanização para a Frente Urbana Ribeirinha entre as pontes Luís I e S.
João. À data, este concurso foi temporariamente suspenso em virtude do acordo
alcançado entre os municípios do Porto e Vila Nova de Gaia para a construção de
uma nova travessia rodoviária sobre o Rio Douro120, tendo sido retomado posteriormente com um novo calendário para a apresentação das propostas. Com isto,
as equipas inscritas foram incitadas a considerar nas suas propostas duas hipóteses de localização para a nova infraestrutura, bem como os respetivos esquemas
de circulação em articulação com o sistema viário das duas margens.
A proposta selecionada, da autoria do Arq.º Adalberto Dias, foi considerada pelo júri como a mais consistente e adaptada aos objetivos do concurso,
razão pela qual a CMP convidou a sua equipa para aprofundar os seus estudos e
a apresentar a respetiva proposta metodológica. Face a estas circunstâncias, o arquiteto, após diversas reuniões com os representantes das entidades envolvidas,
propôs uma reformulação da metodologia de intervenção na qual desdobra o
Plano de Urbanização desenvolvido para o concurso de ideias em quatro diferentes áreas autónomas de estudo. Assim, numa abordagem mais operativa, seria
possível reduzir a frente de trabalho a zonas menos extensas e com particularidades bem diferenciadas de outras dentro da mesma área de intervenção, mantendo a proposta inicial como referência para as linhas orientadoras das diferentes
soluções sem perverter a sua visão globalizante.
Estas quatro áreas referidas constituem as unidades operativas de planeamento e projeto da totalidade da área de intervenção, cada uma com a sua
calendarização própria e definidas em torno de programas concretos, correspondendo às seguintes zonas:
– A1 – Bairro dos Guindais e Duque de Loulé;
– A2 – Bairros da Corticeira;
– A3 – Alameda das Fontainhas;
– A4 – Seminário/Fábrica de Cerâmica121.
120

Na sequência dos estudos de viabilização do tabuleiro superior da Ponte Luiz I para a

futura passagem do metro ligeiro.
121

Refere-se à antiga Fábrica de Cerâmica Massarelos, na Avenida de Paiva Couceiro, a

nascente da Ponte de São João. Não confundir com a antiga Fábrica de Cerâmica do Carvalhinho.
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Fig. 129
Planta do Plano
de Urbanização
do Arq.º Adalberto Dias, com
a delimitação das
unidades operativas. 1995.

Fig. 130
Maquete do
Plano de
Urbanização do
Arq.º Adalberto
Dias. 1995.

Fig. 131
Axonometria do
Plano de
Urbanização do
Arq.º Adalberto
Dias. 1995.
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A proposta final, resultante do desenvolvimento deste Plano de Urbanização, data de 1995 e contempla uma série de ações que procuraram criar
as condições necessárias à constituição de um espaço residencial e ambiental
equilibrado na zona das Fontainhas, de maneira a desencadear um processo de
transformação e valorização mais amplo desta zona da cidade, capaz de potenciar a integração económica e social de grupos mais desfavorecidos, introduzindo mudanças estruturais nas condições de vida da sua população, não só a nível
físico mas também a nível funcional, social e cultural.
Os objetivos desta proposta também eram claros, estruturando-se essencialmente nos seguintes pontos: relação da cidade com o rio122; desenho e qualificação do alçado sul da cidade123; revalorização da escarpa e áreas exteriores124;
novas acessibilidades, correspondências e reestruturação da rede viária existente125.
A observação da proposta permite dar conta de inúmeros motivos de
interesse na resolução de diversos problemas urbanos identificados na área de
intervenção, a começar, desde logo, na solução encontrada para contrariar a violência do traçado contranatura do Viaduto Duque de Loulé. A norte, o quarteirão
circundado por esta infraestrutura é completado com uma nova frente urbana de
edifícios que se adequam formal e volumetricamente às construções pré-existentes e que deixa livre um espaço público com caráter de largo/miradouro, sendo
que, do lado sul do viaduto, junto ao Largo do Actor Dias e no encontro da Rua
do Sol com o Passeio das Fontainhas, o arquiteto propõe outra frente edificada,
descontínua, em concordância com os alinhamentos dos novos edifícios propostos para o lado norte e atribuindo uma melhor definição a estes espaços. O desenho deste conjunto, com predominância do programa habitacional, mas também
com algum comércio e serviços (como complemento/extensão da Universidade
Moderna), constitui um elemento fundamental de transição entre a paisagem
natural da escarpa e a cidade alta consolidada, reajustando os valores urbanos
subvertidos com a introdução do Viaduto Duque de Loulé na malha histórica des-
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«Promoção de novos percursos e reabilitação dos existentes entre a cota alta e a cota

baixa. Arranjo e requalificação da marginal. Aumento do grau de urbanização da encosta.» In 1ª
MOSTRA MUNICIPAL DE URBANISMO – CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO. Porto: Departamento
Municipal de Estudos e Desenvolvimento do P.D.M; 1997; p. 14.
123

«Nova edificação em áreas livres de colmatação. Recuperação Urbana.» Idem; p. 14.
«Parque Público. Reestruturação de espaços públicos e respectivas infraestruturas.»

124

Idem; p. 15.
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«Estacionamento novo. Transportes Públicos. Ordenamento viário, pedonal.» Idem; p.

15.
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Fig. 132
Planta do Arq.º
Adalberto Dias.
Intervenção
nos terrenos
adjacentes ao
Viaduto Duque
de Loulé. 1995.

Fig. 133
Planta do Arq.º
Adalberto Dias.
Intervenção
no Bairro dos
Guindais e frente
urbana da Avenida Gustavo Eiffel.
1995.
Fig.134
Estrutura viária
da unidade A1,
com a marcação
dos parques de
estacionamento.
Fig. 135
Desenhos do
projeto para
um infantário a
construir na Rua
do Miradouro.
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ta zona da cidade e repondo a escala das frentes urbanas das vias que a compõe.
Outro facto a ter em conta é o desenho do largo/miradouro que permite rematar
com dignidade a Rua de São Luís, que, apesar do seu caráter de travessa, passa a
constituir o principal acesso a este espaço, de especial relação visual com o Mosteiro da Serra do Pilar, em articulação com um novo parque de estacionamento
reordenado sob o viaduto e o próprio espaço.
Para a parte mais ocidental da área de intervenção foi estudada a reposição do antigo Funicular dos Guindais sobre o mesmo local onde outrora funcionou este equipamento, junto ao pano remanescente da muralha gótica, que
recuperaria o canal de circulação original e estabeleceria os seus acessos junto ao
Largo do Actor Dias e junto ao local de amarração do tabuleiro inferior da Ponte
Luiz I com a estrada marginal, à cota alta e à cota baixa respetivamente.
Na cota baixa, propôs-se a construção de novos edifícios de habitação,
assim como a reconstrução de uma casa antiga em ruínas junto ao sopé da Calçada das Carquejeiras, que dessem continuidade à frente urbana da Avenida
Gustavo Eiffel a partir dos Guindais, sendo esta nova frente descontínua e de
cércea variável, reinterpretando assim a antiga imagem urbana destruída com a
construção da estrada marginal e fazendo valer o propósito urbanizador desta,
permitindo ao mesmo tempo desenhar entradas para um novo parque urbano a
construir sobre os terrenos livres da encosta. Este parque, orientado essencialmente para o lazer e a prática de atividades ao ar livre – como desportos radicais
ou jogos tradicionais – além de introduzir uma mais-valia na área a nível ambiental
e urbano, proporcionaria novos acessos pedonais e mecânicos de ligação, tanto
entre a cota alta e a cota baixa como entre a Escada dos Guindais e a Calçada das
Carquejeiras, possuindo igualmente pequenos equipamentos de apoio, como cafeteria e sanitários. É de referir ainda a intenção de edificar alguns edifícios em
zonas de colmatação do núcleo dos Guindais, direta ou indiretamente relacionados com o novo parque, mas importante sob o ponto de vista da definição do seu
desenho e das vias que o circundam, caso de um novo infantário junto à Rua do
Miradouro, ou de dois edifícios, um de habitação e outro para albergar atividades
de tempos livres vocacionado para a terceira idade, junto à Escada dos Guindais.
Na Avenida Gustavo Eiffel, o arquiteto propôs um novo parque de estacionamento de apoio à área ribeirinha histórica, desenvolvido sob a estrada
marginal e ao longo da frente construída dos Guindais, com acessos autónomos
para as viaturas nos dois sentidos, contemplando ainda uma plataforma no nível
inferior que se estende sobre o rio e que se relaciona diretamente com ele. Esta
plataforma, cujo usufruto é facilitado pelos acessos pedonais nos topos, prolon-
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Fig. 136
Planta do Arq.º
Adalberto Dias.
Intervenção nos
bairros das Fontainhas e terrenos
da Fábrica de
Cerâmica do
Carvalhinho.
1995.

Fig. 137
Vista da maquete
da Ponte do Infante, da autoria
do Arq.º Adalberto Dias, com
a intervenção
nos terrenos
da Fábrica de
Cerâmica do
Carvalhinho.
1995.

Fig. 138
Vista da maquete
da Ponte do Infante, da autoria
do Arq.º Adalberto Dias, com
a intervenção
nos terrenos
da Fábrica de
Cerâmica do
Carvalhinho.
1995.
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ga-se sob a Ponte Luiz I, garantindo a continuidade direta dos espaços exteriores
do Cais da Ribeira até esta zona, assumindo uma cota aproximada.
Junto aos bairros que ladeiam a Calçada das Carquejeiras, o plano apresenta alguns casos de renovação, recuperação e até demolição do edificado, nomeadamente em algumas construções degradadas localizadas a poente da Rua
da Corticeira, via esta que vê o seu traçado alterado e prolongado até à estrada
marginal, de maneira a garantir uma ligação automóvel estável entre a cota alta
e a cota baixa, servindo-se de um tramo da Calçada das Carquejeiras, também
ela recuperada. Este novo traçado da Rua da Corticeira, de desenho claramente
orgânico e adaptado às condições topográficas do local, foi assim proposto para
facilitar o acesso às habitações e espaços da meia encosta.
A nascente da Calçada das Carquejeiras, o plano contempla um novo conjunto edificado de frente descontínua e cércea variável, destinado essencialmente a um programa habitacional (admitindo algum comércio nos pisos térreos,
principalmente junto à estrada marginal). Estes edifícios ocupariam os terrenos
da antiga Fábrica de Cerâmica do Carvalhinho, implantando-se sobre a encosta
numa sequência de plataformas que pretendem absorver e dissimular os muros
de suporte da Calçada das Carquejeiras e de outros que se viessem a evidenciar
com a demolição das ruínas do complexo fabril. Este novo conjunto de edifícios marca a transição dos núcleos urbanos localizados a poente da Calçada das
Carquejeiras com a restante parte da encosta a nascente, onde a capacidade e
ocupação e construção dos seus terrenos é manifestamente limitada, e com a
nova ponte sobre o Rio Douro. Assim, os edifícios propostos para a meia encosta
compõem um jogo de volumes dispostos transversalmente às plataformas do terreno, permitindo que a relação de cheios e vazios se adeque à direção dominante
imposta pela nova travessia, ao mesmo tempo que a paisagem natural não coberta se intercala com o tecido urbano construído. Os espaços livres entre estes
edifícios permitiriam estabelecer uma sequência de pátios relacionados entre si
através de percursos pedonais capazes de garantir a ligação entre a cidade alta e
a estrada marginal, para além do novo caminho de trânsito automóvel proposto
para servir estes edifícios e que passaria a ligar o Passeio das Fontainhas com
a meia encosta, desembocando na Calçada das Carquejeiras (sensivelmente no
seguimento da Rua da Corticeira).
A leste da nova ponte, o arquiteto sugeriu o prolongamento da Alameda
das Fontainhas para nascente, tendo, para o efeito, proposto a relocalização de
parte do seu passeio, deslocando-o para sul, sobre o canal ferroviário de ligação
da Estação de São Bento à Estação de Campanhã, e rematando-o numa plata-
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Fig. 139
Planta do Arq.º
Adalberto Dias.
Intervenção junto
à Alameda das
Fontainhas e
frente urbana da
Avenida Gustavo
Eiffel. 1995.

Fig. 140
Planta do Arq.º
Adalberto Dias.
Intervenção junto
ao Largo do
Padre Baltazar
Guedes. 1995.

Fig. 141
Planta do Arq.º
Adalberto Dias.
Intervenção nas
traseiras do Cemitério do Prado
do Repouso.
1995.
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forma com caráter de miradouro, junto ao Colégio dos Salesianos. Este gesto
permitiria, por um lado, edificar uma nova frente urbana apoiada simultaneamente sobre a Rua de Gomes Freire e o novo passeio da alameda, com uma
volumetria suficientemente baixa para não ocultar a fachada norte da rua e, ao
mesmo tempo, capaz de prolongar a perspetiva visual da mesma; por outro lado,
a nova configuração da Alameda das Fontainhas permitiria corrigir o traçado da
Rua de Gomes Freire no seu extremo oriental, resolvendo com maior apuro a sua
inserção no Largo do Padre Baltazar Guedes e as descontinuidades existentes
em conjugação com a edificação de novas frentes urbanas em terrenos de boa
capacidade construtiva e com potencial transformador junto ao espaço fronteiro
do colégio do Cemitério do Prado do Repouso (cujo parque de estacionamento
a céu aberto se pretende requalificado e reordenado).
O novo miradouro localizado junto ao colégio teria, para além do seu caráter de remate da alameda, um papel articulador entre os espaços envolventes,
viabilizando um novo ponto de acesso à encosta e insinuando uma futura correspondência com o tabuleiro da Ponte Maria Pia, em processo de degradação,
que, desde a sua desativação, é alvo de especulação quanto à solução a adotar
para o seu aproveitamento e manutenção.
Uma vez que, a leste da nova travessia sobre o rio, a encosta não oferece
as melhores condições de edificabilidade para uma transformação mais profunda, sendo condicionada pela topografia acidentada e pelos recortes das linhas
férreas, não são visíveis no plano grandes intervenções sobre a mesma, optando-se por realizar um tratamento paisagístico e ambiental destes terrenos, essenciais para a preservação do seu suporte biofísico, e construir alguns pequenos
edifícios ancorados sobre algumas plataformas estáveis. Estes pequenos edifícios, destinados essencialmente a equipamentos de apoio, estariam associados
a um sistema de percursos pedonais e elevadores, de ligação entre a cota alta e
a cota baixa, que serviriam igualmente o acesso a alguns núcleos habitacionais
reabilitados sobre a encosta. Nesta zona, à cota da estrada marginal, também foi
proposta a construção de alguns edifícios de habitação e comércio, completando assim a frente urbana da Avenida Gustavo Eiffel (que se desenvolve desde os
Guindais) e articulando-a com a plataforma do Ramal da Alfândega.
Nas traseiras do cemitério, no extremo oriental da área de intervenção,
é proposto ainda a construção de um novo parque de estacionamento a céu
aberto, sobre o desaterro existente provocado pela construção das linhas do
caminho-de-ferro, e servido por um acesso com correspondência ao Largo do
Padre Baltazar Guedes, proporcionando assim uma entrada alternativa para o
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Fig. 142
Planta-síntese
da proposta
de intervenção
para a zona da
Batalha/Guindais,
do programa de
requalificação
urbana da Porto
2001.

Fig. 143
Estudo prévio do
Parque Urbano
dos Guindais.
Planta.

Fig. 144
Projeto para o
Funicular dos
Guindais. Corte.
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cemitério, no alçado sul deste, e criando uma plataforma visualmente orientada
para a paisagem do vale do Rio Douro.
Após o desenvolvimento deste Plano de Urbanização, a nível de um Estudo Prévio, o mesmo careceu de aprovação para ser aplicado em pleno vigor,
tendo sido relegado pelo executivo camarário para um plano secundário em benefício de outras prioridades. Contudo, o mesmo foi recuperado no âmbito da
Porto 2001, onde coube precisamente ao Arq.º Adalberto Dias e à sua equipa a
responsabilidade de definir a estratégia de intervenção e requalificação da área
da Batalha e sua envolvente, abrangendo igualmente a zona dos Guindais, facto
que se revelou oportuno para retomar a reflexão sobre algumas ações propostas
anteriormente para o território da escarpa e da frente ribeirinha, em conformidade com os objetivos da nova operação urbana e suas áreas de influência126.
Apesar de alguma expetativa na integração deste Plano de Urbanização
no projeto da Porto 2001 – legítima do ponto de vista da sua justificação e valorização –, não foi possível desbloquear o impasse da sua execução. Considerou-se
todavia a construção do Parque Urbano dos Guindais e a reativação do Funicular
dos Guindais127, sendo que, desde então, apenas este último teve o seu projeto
concretizado, ainda que com algumas alterações, nomeadamente no nível de
acesso à cota alta, passando este a localizar-se defronte ao edifício da Universidade Moderna.
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«Apoia-se ainda, esta estratégia, em todo o trabalho produzido pela mesma equipa e

com aspectos de indiscutível ligação e sobreposição, em áreas comuns e adjacentes a sul, em resultado dos estudos da frente ribeirinha e de qualificação de toda a encosta entre a Ponte Luís I e S.
João.» In Porto 2001: regresso à Baixa. Consulta para a elaboração do Programa de Requalificação
da Baixa Portuense. 1ª edição. Porto: FAUP Publicações; 2000; p. 191.
127

«A intervenção na escarpa dos Guindais vai finalmente arrancar, por obra e graça desse

“acelerador urbano” que é o Porto 2001. Adalberto Dias pretende manter, no essencial, a sua proposta de ali criar um parque vocacionado para acolher desportos radicais. Paralelamente, a reactivação do velho elevador que outrora percorreu o declive poderá vir a dar à cidade um novo transporte
em ligação com o futuro eléctrico da Baixa.» In CORVACHO, Nuno – O novo fôlego dos Guindais
[em linha]. Público; 21 de Junho de 1999 [Consult. 13 de Julho de 2015, 23:27:15]; disponível na Internet em https://www.publico.pt/local-porto/jornal/o-novo-folego-dos-guindais-135175.
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Fig. 145
Esquemas das
três escalas de
inserção da área
de intervenção
consideradas
pelo Arq.º Pedro
Balonas. 2007.

128

3.3 O Concurso de ideias para a revitalização da Frente Ribeirinha do Porto
na Zona de Intervenção Prioritária (2007) – Arq.º Pedro Balonas

Gorada a oportunidade de aplicar o Plano de Urbanização para a Frente Urbana
Ribeirinha entre as pontes Luís I e S. João, da autoria do Arq.º Adalberto Dias, e
já em pleno séc. XXI, os sinais de decadência e estagnação da zona das Fontainhas e toda a sua frente ribeirinha continuaram a evidenciar-se e a demonstrar
a necessidade urgente de definir uma nova estratégia de intervenção capaz de
inverter aquele cenário. Foi preciso esperar mais de uma década para voltar a
ver uma iniciativa que impulsionasse o desenvolvimento urbano daquela área.
Essa iniciativa foi tomada pela Porto Vivo – Sociedade de Reabilitação Urbana
(em parceria com a CMP, a Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. e
a Agência para a Modernização do Porto, S.A.), que, em Maio de 2007, lançou
um concurso internacional de ideias com vista à revitalização da frente ribeirinha
da cidade, numa faixa marginal compreendida entre a Rua D. Pedro V e a Ponte
Maria Pia e integrada na Zona de Intervenção Prioritária128.
Este concurso pretendia despertar o interesse urbano que aquela área da
cidade já detinha, reforçando o seu caráter único e valorizando os seus atributos,
através da implementação de uma vida económica e cultural pulsante, de uma
oferta turística diversificada e da criação de condições para a atração e fixação
de população. Para isso, a participação foi aberta a arquitetos portugueses e
estrangeiros, com o objetivo de recolher um conjunto de ideias exequíveis a integrar num projeto global129 que viesse a constar do documento estratégico para a
reabilitação da frente ribeirinha do Porto, tendo sido admitidas 36 propostas, de
um total de 14 nacionalidades130.
O primeiro prémio foi atribuído à proposta da autoria do Arq.º Pedro Balonas, que confronta três escalas distintas mas complementares (escala regional,
escala metropolitana e escala urbana) para identificar as relações entre a área
128

Revitalização Urbana e Social da Baixa do Porto [em linha]: MASTERPLAN (Síntese Exe-

cutiva). Porto: Porto Vivo – SRU; 2005; p. 6. [Consult. 12 de Setembro de 2016]; disponível na Internet
em http://www.portovivosru.pt/pdfs/masterplan-sintese_executiva.pdf.
129

Este projeto global apoiar-se-ia na estratégia da proposta vencedora, podendo incluir

contributos de outras propostas apresentadas a concurso assim como da própria Porto Vivo – SRU.
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RIOS, Pedro – Porto: SRU espera que Governo apoie revitalização da frente ribeirinha

com pelo menos 60% do investimento público total [em linha]. JPN; 9 de Julho de 2008 [Consult. 10
de Junho de 2016, 15:18:44]; disponível na Internet em https://jpn.up.pt/2008/07/09/porto-sru-espera-que-governo-apoie-revitalizacao-da-frente-ribeirinha-com-pelo-menos-60-do-investimento-publico-total/.
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Fig. 146
Esquemas dos
três campos de
atuação propostos pelo Arq.º
Pedro Balonas.
2007.
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de intervenção e o território alargado onde se insere, fazendo uma aproximação
gradual da escala territorial para a escala local. Assim, a estratégia definida assenta numa lógica de conetividade que permite estabelecer nesta zona as âncoras
para um desenvolvimento sustentado da cidade do Porto e de toda a região que
com ela se relaciona. Desta estratégia decorre uma resposta projetual apoiada
em três campos de atuação que suportam a implementação do novo conteúdo
programático, sendo estes a expansão do circuito turístico131, a humanização da
encosta132 e a continuidade do espaço público133.
O objetivo da proposta consubstancia-se nesta análise do local, procurando transformar a área de intervenção e o seu território envolvente num espaço
atrativo, inovador, competitivo e coeso, mediante um conjunto de intervenções
que visam tirar partido do caráter e da história do lugar, reformulando e revitalizando o tecido urbano e social existente com atuações em diversos domínios:
mobilidade, ambiente, ordenamento do território, desenvolvimento das dinâmicas económicas e sociais, entre outros.
As intervenções ocorreriam ao nível da reabilitação e reconversão de alguns edifícios-âncora localizados ao longo da área de intervenção, ao nível do
quarteirão ou de uma área delimitada segundo critérios de ordem morfológica,
e ao nível do sistema de circulação que se pretende transversal a toda a área de
intervenção e que reforce a conetividade entre os diferentes espaços, organizando-as assim em três grupos distintos, associados às letras A, B e C, respetivamente. Cada uma constituiria uma unidade operativa da proposta geral, identificando-se da seguinte maneira:
– A1 – Bolsa do Pescado;
– A2 – Queiroz e Lencastre;
– A3 – Convento de Monchique;
– A4 – Armazéns de Miragaia;
– B1 – Infante;
– B2 – Guindais;
131

«_expandir o actual circuito turístico, através da criação de uma nova ponte pedonal de

ligação entre as duas margens do Douro, em homenagem ao actual circuito territorial do Vinho do
Poto» In 25ROP. Concurso de ideias para a revitalização da Frente Ribeirinha do Porto na Zona de
Intervenção Prioritária [Caderno técnico]. Porto; 2007; p. 2.
132

«_conferir uma escala humana à encosta, estabelecendo uma comunicação entre os dois

níveis da Cidade (ribeira e cota alta) através de percursos pedestres e de infra-estruturas de ligação,
bem como através da criação de um nível de intervenção intermédio» Idem; p. 2.
133

«_continuidade do desenho do espaço público, através da ligação entre o desenho dos

passeios e as vias, do redesenho do sistema de acessibilidade rodoviária, bem como através da implementação de novos programas públicos» Idem; p.2
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Fig. 147
Masterplan da
área de intervenção, com a
marcação das
unidades operativas propostas
pelo Arq.º Bedro
Balonas. 2007.

Fig. 148
Planta do Arq.º
Pedro Balonas.
Intervenção no
Bairro dos Guindais. 2007.

Fig. 149
Planta do Arq.º
Pedro Balonas.
Intervenção
sobre a escarpa,
a Leste dos Guindais. 2007.
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– B3 – Fontainhas;
– B4 – Bairro da Capela;
– B5 – Fábrica de Loiça;
– B6 – Área entre a Ponte do Infante e a Ponte Maria Pia;
– C1 – Alfândega;
– C2 – Ponte pedonal;
– C3 – Marginal a nascente da Ponte Luiz I;
– C4 – Implementação de novo traçado do metro.
Na área de intervenção compreendida entre as pontes de ferro oitocentistas, as intervenções de reconversão de edifícios-âncora são inexistentes. Contudo, verifica-se a quase totalidade das intervenções à escala do quarteirão ou
de outras áreas delimitadas nesta zona, (constituindo a intervenção B1 – Infante
a única exceção), e ainda a intervenção na marginal a nascente da Ponte Luiz I
como a única intervenção transversal. É precisamente nestas últimas que reside
o maior interesse da proposta para a zona das Fontainhas, nomeadamente nas
intenções subjacentes à reconfiguração do espaço urbano em que se inscrevem
e nas particularidades do seu desenho, não obstante a importância e a qualidade
das demais para o caráter unitário da totalidade da proposta e as suas implicações para o futuro da cidade.
Começando pelos Guindais, a proposta procura reabilitar o atual bairro
habitacional, propondo não apenas a manutenção do uso predominantemente
residencial do mesmo, mas também a requalificação dos logradouros e espaços
verdes existentes. Desta ação decorreria uma outra valorizadora do núcleo edificado, capaz de explorar as potencialidades da sua situação urbana através da
introdução de um hotel difuso134, cuja ocupação incidiria sobre algumas edificações existentes, disponíveis e recuperadas para o efeito, criando uma alternativa
às tipologias de alojamento temporário mais comuns na envolvente e tirando
partido da proximidade com o setor turístico da Ribeira.
A nascente dos Guindais, o arquiteto propôs uma intervenção que, considerando o forte impacto visual que o Viaduto Duque de Loulé e os muros de
contenção do terreno alcantilado têm sobre o panorama desta zona, procuraria
garantir o tratamento e integração paisagísticos destes elementos, numa relação
equilibrada entre a área verde e a área edificada, através da construção de um
134

Hotel difuso é uma estrutura hoteleira horizontal, isto é, cujas dependências se encon-

tram dispersas numa determinada área (em contraponto à tendência vertical convencional, de vários
andares). Geralmente, localiza-se na parte antiga das cidades ou em localidades com valor histórico
e patrimonial, ocupando diferentes edifícios próximos uns dos outros mas dependentes da mesma
receção e serviços comuns.
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Fig. 150
Vista simulada
da proposta
do Arq.º Pedro
Balonas, junto
ao Bairro dos
Guindais.

Fig. 151
Planta do Arq.º
Pedro Balonas.
Intervenção nos
bairros das Fontainhas e Fábrica
de Cerâmica
do Carvalhinho.
2007.

Fig. 152
Planta do Arq.º
Pedro Balonas.
Intervenção
sobre a escarpa,
entre a Ponte do
Infante e a Ponte
Maria Pia. 2007.
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conjunto habitacional de luxo disperso sobre a escarpa e do reordenamento do
parque de estacionamento sob o viaduto. Esta implantação fragmentada e de
frente descontínua estaria articulada com um conjunto de percursos e elevadores
organizados em rede por toda a encosta e pretenderia fazer a transição entre o
núcleo compacto edificado à cota alta e o espaço natural de relação privilegiada
com o rio à cota baixa. Esta é, aparentemente, uma intervenção com caraterísticas elitistas, justificada pela intenção do arquiteto em estabelecer nesta zona um
espaço agregador dos diferentes estratos sociais, usufruído e partilhado pelos
novos residentes da classe alta aos quais se destinam as novas habitações e pela
população mais humilde dos bairros localizados sobre a escarpa.
Junto à Calçada das Carquejeiras, o núcleo habitacional existente seria
sujeito a ações de recuperação nos edifícios que manifestassem claros sinais de
degradação, requalificando-se assim o edificado deste aglomerado e de todo o
espaço público a ele associado (em continuidade com as outras intervenções a
realizar sobre a escarpa), garantindo melhores condições de habitabilidade, de
acessos e de infraestruturação. O Bairro da Capela, demolido na sua maioria em
2002 e cujas habitações remanescentes permanecem em estado avançado de
ruína, seria reconstruido, mantendo o seu tradicional uso residencial. Do lado
nascente da Calçada das Carquejeiras, o projeto contempla a reconversão da estrutura devoluta da antiga Fábrica de Cerâmica do Carvalhinho numa residência
para estudantes, como forma de aproveitar as potencialidades únicas do terreno,
quer a nível paisagístico, quer a nível da localização (valendo-se da proximidade à
Universidade Lusófona à Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto). A
intervenção neste espaço incorporaria o caráter histórico e patrimonial do antigo
complexo fabril num projeto que pretende atrair para esta zona população jovem
que promova e incentive novos modos de vida, estimulando assim o desenvolvimento urbano, social, cultural e económico das Fontainhas.
A leste da Ponte do Infante, o projeto prevê uma intervenção com uma
forte componente ambiental, cuja configuração não difere muito da intervenção
sobre a escarpa junto aos Guindais, apesar de possuir um programa distinto. O
arquiteto propôs a construção de um conjunto habitacional, destinado à população jovem, associado a um parque urbano, o que permitiria fazer o tratamento
paisagístico da encosta e a revalorização do seu espaço caraterizado pelo atravessamento de dois canais ferroviários. Os princípios que orientaram o projeto
para esta zona do terreno são muito idênticos àqueles que regeram o Plano de
Urbanização de 1995, do Arq.º Adalberto Dias, nomeadamente a cobertura da
linha de caminho-de-ferro de ligação da Estação de São Bento à Estação de
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Fig. 153
Planta de conjunto e cortes do
Arq.º Pedro Balonas, mostrando
as intervenções
propostas entre
as pontes de
ferro oitocentistas. 2007.

Fig. 154
Vista simulada da
proposta do 2º
classificado, junto
ao Bairro dos
Guindais.

Fig. 155
Vista simulada
da proposta do
3º classificado, a
leste da Ponte do
Infante.
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Campanhã e o aproveitamento das plataformas mais estáveis e de maior profundidade para erguer as novas construções. Estas integrar-se-iam no tecido verde
requalificado, pontuando a escarpa através de pequenas habitações que se articulariam com o espaço exterior através de uma rede de circulação composta
por rampas, escadas e elevadores que permitiriam vencer a diferença de cotas,
servindo-se igualmente do canal do antigo Ramal da Alfândega para facilitar o
acesso à meia encosta.
Ao longo da estrada marginal, a leste da Ponte Luiz I, estabelecer-se-ia
uma intervenção de caráter agregador, uma vez que é transversal às diversas
operações previstas para a área compreendida entre as pontes de ferro oitocentistas, conferindo unidade à proposta. O projeto prevê uma profunda transformação no sistema de circulação, tanto automóvel como pedonal, através da
construção de um túnel rodoviário sob o troço da Avenida Gustavo Eiffel localizado entre o Túnel da Ribeira e a Calçada das Carquejeiras, permitindo assim
uma maior fluidez do trânsito nesta zona e libertando a atual plataforma para a
criação de um passeio público panorâmico sobre a margem direita do Rio Douro
que privilegie o uso pedonal e a aproximação urbana entre o núcleo edificado e
o elemento líquido. Como reforço desta ação, construir-se-ia ao longo de toda
a extensão da Avenida Gustavo Eiffel um passadiço para peões sobre o rio que
servisse de apoio às embarcações fluviais e que contemplasse um conjunto de espaços relacionados com a água e vocacionados para o recreio e lazer, tais como
uma marina, um cais para barcos tradicionais de uso comercial e zonas para acostagem de plataformas fluviais de usos diversos (restaurantes, piscinas, escritórios,
entre outros).
Com o encerramento do concurso e consequente anúncio da proposta
vencedora, a Porto Vivo – SRU retardou o seu processo de execução, não tendo
este o avanço que seria de esperar por força de uma alegada mudança metodológica da estratégia de intervenção. A opção por uma abordagem à escala do
quarteirão, em detrimento de um projeto global para a frente ribeirinha, resultou
no abandono das soluções apresentadas pelos vários concorrentes no âmbito
do concurso de ideias, sem que estas tenham sido incluídas nos documentos
estratégicos entretanto desenvolvidos e aprovados para dois dos quarteirões inseridos na área de intervenção definida para o concurso, facto que, desde então,
tem merecido algumas críticas e a condenação do próprio Pedro Balonas.135
135

CARVALHO, Patrícia – Frenteribeirinha do Douro não terá projecto único [em linha]. Pú-

blico; 12 de Janeiro de 2010 [Consult. 9 de Setembro de 2016, 16:07:50]; disponível na Internet em
https://www.publico.pt/local-porto/jornal/frenteribeirinha-do-douro-nao-tera-projecto-unico-18565637.
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Fig. 156
Perspetiva do
espaço exterior
do Bairro do
Riobom. 2017.
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3.4 Operação de Renovação e Reabilitação do Bairro do Riobom / Fontainhas
(2016-…)

Com a chegada do segundo decénio do séc. XXI, continua a assistir-se a um
cenário de degradação da zona das Fontainhas sem que para a mesma seja implementada uma estratégia de intervenção capaz de solucionar um conjunto de
problemas que já vêm sendo apontados desde os anos 90 do século passado,
tais como o abandono da escarpa e do seu espaço edificado, a consequente ruína que se abate sobre os mesmos, o empobrecimento da comunidade que neles
sem mantêm, entre outros. Apesar de terem sido apresentadas soluções para
inverter este panorama, estas não têm sido consequentes na sua materialização e
concretização, servindo apenas para aumentar a expectativa quanto a uma futura
intervenção urbanística nesta área da cidade, alimentando a especulação dos
próprios habitantes quanto ao seu direito de nela permanecerem.
Sem conseguir manter-se indiferente, a equipa do LAHB, coordenada
pelo antropólogo Fernando Matos Rodrigues, tem desenvolvido um trabalho de
aproximação à população das Fontainhas desde 1999, acompanhando a situação
de alguns moradores dos bairros sobre a escarpa, nomeadamente da comunidade que habita no Bairro do Riobom, de origem cabo-verdiana, e que, desde a sua
fixação neste local, tem organizado o espaço da escarpa de acordo com as suas
necessidades e costumes.136 Estes moradores, aos quais nunca lhes foi exigido o
pagamento de rendas, ajudaram a construir e consolidar aquele lugar, passando
este a ganhar uma identidade e uma imagem da sua cultura de origem, sendo
que o bem-estar que a comunidade transparece suplanta a falta de condições de
habitabilidade e de infraestruturação da zona.
Atendendo a este conjunto de circunstâncias, avançou-se com a definição
de um programa de renovação e reabilitação urbana «a partir dos problemas
concretos no bairro, na escarpa e no lugar em função da sua ligação à cidade
136

«Estamos a falar de uma comunidade com origens na ilha da Praia (Cabo Verde), que

ocupou o antigo bairro operário do Riobom (século XIX) e os terrenos das escarpas, desde 197475 até à actualidade. A partir daí, organizam o espaço doméstico e o espaço exterior de acordo
com as suas necessidades; reconstroem algumas das células habitacionais que estavam degradadas,
introduzindo mais-valias, melhorias substanciais no interior da habitação (como sanitários, água e
luz); organizam os terrenos entre as casas e os socalcos com hortas familiares, com pomares, com
laranjais; dividem a escarpa em pequenos lotes onde plantam cebolo, ervilhas, favas e batata-doce;
introduzem a cana-de-açúcar, a bananeira, entre outros produtos exóticos.» In RODRIGUES, Fernando Matos – A renovação do Bairro do Riobom/Fontainhas. In Le Monde Diplomatique (edição
portuguesa). Lisboa; Julho de 2016; Nº 117; II série; p. 19.
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Fig. 157
Equipa de projetistas reunida
para discutir o
projeto de reabilitação do Bairro
do Riobom.

Fig. 158
Perspetiva do espaço exterior do
Bairro do Riobom
com a Ponte Maria Pia em plano
de fundo.

Fig. 159
Elementos
do LAHB em
conversa com os
alguns moradores do Bairro
do Riobom.
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consolidada, mas sempre em benefício da promoção do direito à habitação por
parte daqueles que ocuparam, reconstruíram e valorizaram o sítio como lugar de
habitar.»137 O desenvolvimento deste programa, que associou três gabinetes de
arquitetura – IMAGO138, João Carreira e José Gigante –, contou igualmente com
o envolvimento e colaboração dos habitantes do bairro (representados pela sua
associação de moradores), da família Riobom (proprietária dos terrenos) e da
CMP (na pessoa do Arq.º Manuel Correia Fernandes como vereador do pelouro
do Urbanismo), servindo o LAHB como intermediário entre as partes, procurando
adotar um modelo de intervenção com metodologias participativas, já testado
e implementado com sucesso na reabilitação da ilha municipal da Bela Vista, na
Rua de D. João IV.
Partindo do princípio de que seria importante não fragmentar a comunidade do bairro, cuja longevidade no local já lhe concedera o direito a permanecer nele (contando, para isso, com a colaboração e solidariedade da família
Riobom139), e reconhecendo igualmente o papel cenográfico fortíssimo que a ruína assume no contexto do lugar, optou-se por seguir um plano simultaneamente
criativo e flexível, delineado etapa após etapa, que salvaguardasse os atributos
que valorizam a zona e procurasse garantir os interesses, expetativas e direitos
das partes envolvidas. A participação destas no processo de desenvolvimento da
proposta permitiu identificar os problemas e dificuldades sentidos pelos moradores ao mesmo tempo que foi possível sugerir soluções que tirassem partido das
potencialidades do lugar.
Procurou-se estabelecer uma relação de confiança com os moradores e
com os proprietários do terreno desde o início da operação, para que, dessa
forma, fosse possível demonstrar a importância da utilização e apropriação dos
espaços do local. De acordo com os instrumentos de planeamento disponíveis
para aquela zona, chegou-se à conclusão de que não seria possível aumentar a
área de construção da encosta, o que limitaria a atuação da intervenção a uma
mera operação de reabilitação do edificado existente. No entanto, um estudo
137

RODRIGUES, Fernando Matos – A renovação do Bairro do Riobom/Fontainhas. In Le

Monde Diplomatique (edição portuguesa). Lisboa; Julho de 2016; Nº 117; II série; p. 19.
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O atelier de arquitetura e engenharia IMAGO, sediado na cidade de Braga, integra os

arquitetos António Jorge Cerejeira Fontes, André Cerejeira Fontes e Nuno Cruz, tendo já os dois
primeiros colaborado na operação de reabilitação da Ilha da Bela Vista.
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«De acordo com Maria João Riobom, há todo o interesse que se encontre uma solução,

havendo vontade da família que se recuperem as casas e que os atuais moradores possam ficar lá em
condições especiais.» In SOARES, Elisabete – Reabilitação do Bairro de Riobom reúne consenso de
autarquia, proprietários e moradores. In Imobiliário / Vida Económica; Porto; 11 de Março de 2016;
Nº 1629; p. 7.
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Fig. 160
Planta do Monte do Seminário
com a marcação
dos antigos
edifícios do complexo

fabril

da

Fábrica de Curtumes do Riobom
(vermelho).

Fig. 161
Esquiço
esquemático da
proposta em
estudo para o
Bairro do
Riobom.

Fig. 162
Vista sobre o
local onde se
localizava o
Bairro Nicolau, após a sua
demolição.
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aprofundado daquela área da cidade (com base em cartografia antiga e outros
documentos) revelou a existência de espaços onde outrora existiram construções
(hoje não visíveis ou destruídas), o que validou um aumento da capacidade construtiva para além da área atualmente edificada e suscitou o interesse dos atuais
proprietários, que, nessa condição, têm legitimidade para poder edificar sobre
as fundações dessas mesmas construções e cuja exploração poderia valer-lhes
alguns rendimentos.
Com o conhecimento deste fator e com as diversas solicitações dos moradores que têm vindo a ocupar e reorganizar o espaço sobre a escarpa ao longo
dos últimos anos, procedeu-se ao desenho da atual proposta (ainda em fase de
estudo), que, embora se concentre nos terrenos compreendidos entre a Calçada
das Carquejeiras e a Ponte de São João, não se confina a uma demarcação rígida,
considerando uma eventual extensão da operação de reabilitação até à zona dos
Guindais. Contudo, o principal foco da proposta incide sobre a intervenção no
Bairro do Riobom e os seus espaços envolventes. Para tal, seria necessário, numa
fase inicial, canalizar parte do investimento para a resolução de questões relacionadas com a segurança e estabilidade da escarpa, regularização das águas,
melhoramento dos acessos e infraestruturação da área com o objetivo de dotá-la
também de melhores condições de habitabilidade adaptadas ao modo de vida
contemporâneo.
O desenho da proposta em estudo prevê a reabilitação das habitações
existentes e a construção de novos fogos, aproveitando para o efeito as estruturas já existentes, perfazendo um total de 52 casas de habitação básica edificadas
com custos controlados onde posteriormente serão realojados os atuais moradores, ficando as restantes destinadas ao arrendamento social. Esta ação teria como
particularidade a manutenção dos moradores no local durante o período de execução da obra, de forma a evitar a desconfiança dos mesmos, que sempre manifestaram o receio de serem desalojados do ambiente em que se estabeleceram
(ainda que temporariamente), temendo um destino idêntico ao dos moradores
do Bairro Nicolau: despejados e segregados em blocos localizados na periferia
da cidade.
O Bairro Nicolau, demolido por decisão do executivo camarário, seria
também objeto de intervenção, propondo-se a sua «reabilitação para habitação
básica a partir de rendas que permitam a inclusão de jovens e de famílias com
rendimentos médios baixos.»140 Contudo, a sua demolição inviabilizou a prosse140
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Fig. 163
Planta-síntese
com o programa
preliminar da
operação de
renovação e
reabilitação do
Bairro do
Riobom/Fontainhas. 2016.

Fig. 164
Bilhete postal:
Porto – Ponte
Maria Pia. 1910.
Vista da a Fábrica
de Curtumes do
Riobom junto
ao tabuleiro da
ponte.

Fig. 165
Projeto requerido
por José Riobom
dos Santos para
ampliação da
Fábrica de
Curtumes. 1916
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cução desta ideia, estando neste momento em estudo algumas soluções alternativas para o espaço que outrora ocupara.
O programa também prevê a reabilitação e transformação das áreas verdes e de alguns socalcos ao longo da escarpa, de forma a permitir a cedência
de talhões de terreno para o cultivo de hortas comunitárias e a plantação de
pomares e jardins, estabelecendo assim locais de convívio e de lazer com um
forte potencial social, integrados na estrutura ecológica da escarpa e articulados
com os restantes espaços públicos. O objetivo seria o de exponenciar uma maior
abertura da zona à cidade, possibilitando o usufruto de toda a sua população (e
não apenas a do Bairro do Riobom), numa apropriação contínua da encosta que
poderia estender-se dos Guindais ao Freixo.
Nas ruínas da antiga Fábrica de Curtumes do Riobom, a Leste da Ponte
Maria Pia, o plano contempla a edificação de um hotel de média escala que reproduza uma volumetria e implantação aproximada do antigo complexo fabril,
numa clara evocação da história do local, procurando integrar-se na paisagem
sem subverter os valores e a natureza do local. Como esta, outras ruínas de menores dimensões dispersas ao longo da escarpa seriam reconvertidas em pequenos equipamentos de apoio local (ligados à hotelaria, restauração, lazer, turismo,
entre outros), promovendo a animação urbana da encosta e novas dinâmicas
sociais na zona através da introdução de um conjunto de atividades económicas
diversificadas que fomentem o emprego local e atraiam população.
Para dinamizar a componente lúdica das Fontainhas foi pensada a instalação de um equipamento cultural nas ruínas da antiga Fábrica de Cerâmica do
Carvalhinho, com ateliers e oficinas, que funcione como espaço de preservação
e demonstração de artes e ofícios tradicionais ligados ao trabalho manual (olaria,
ourivesaria, tecelagem, etc.), disponibilizando meios que permitam gerar atividades criativas e economias limpas, numa tentativa de contrariar a tendência de
abandono e de aumento do desemprego que se fez sentir com o processo de
desindustrialização juntamente com o afastamento da atividade portuária desta
zona da cidade.
As condições de acessibilidade e mobilidade também mereceram uma
reflexão especial, de maneira a propor uma solução adequada às circunstâncias
do terreno e que, ao mesmo tempo, facilitasse as relações entre a cota alta, junto
à cidade geometrizada, e a cota baixa, junto ao rio. Atualmente, para aceder ao
Bairro do Riobom é necessário atravessar a pé o Bairro dos Moinhos e passar por
cima da superfície da linha férrea onde circulam os comboios que fazem a ligação
entre as estações de São Bento e Campanhã, situação que coloca em risco os
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Fig. 166
Passagem
pedonal de
acesso ao Bairro
do Riobom sobre
a linha férrea.
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Fig. 167
Planta do plano
em estudo da
futura ecopista
oriental da cidade. Pormenor
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Fig. 168
Maquete e
diagrama do
sistema de mobilidade em estudo
pela equipa de
projetistas.
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seus habitantes e impossibilita o acesso de veículos chamados para prestar auxílio. Face a isto, considerou-se o aproveitamento e reconversão do desativado
Ramal da Alfândega para um canal de fruição pública que estabeleça um acesso
horizontal à meia encosta e ao bairro, por onde possam circular ambulâncias e
carros dos bombeiros (ou mesmo veículos sobre carris), ancorando este percurso
na rede ciclável que a CMP pretende instalar neste troço (integrado na futura
ecopista oriental da cidade141) e construindo uma nova ligação à Avenida Gustavo
Eiffel, a partir do arranque ascendente da Calçada das Carquejeiras, que permita
vencer a diferença de cotas entre a estrada marginal e o ramal de forma suave.
Os acessos verticais também estão contemplados nesta estratégia de mobilidade e acessibilidade através da introdução de elevadores, articulados com alguns
pontos de paragem do percurso sobre o ramal, e da recuperação de algumas
escadas já existentes, estabelecendo com os socalcos uma «relação inteligente e
mecânica sem agredir a escarpa e a imagem do lugar.»142
A concretização deste projeto vai depender do mercado para poder avançar. Os custos da obra foram estimados pelo LAHB em dois milhões de euros143,
valor que reforça a confiança do antropólogo Fernando Matos Rodrigues e dos
moradores em ver a zona renovada e que se pretende que seja financiado com
dinheiros públicos numa primeira fase (visto que grande parte do investimento
terá que ser aplicado na reconversão do Ramal da Alfândega e na infraestruturação da área), criando condições favoráveis para que os proprietários e entidades privadas possam investir posteriormente na reabilitação das casas e noutras
construções. O projeto, que se pretende autossustentável, prevê o retorno do
investimento e a criação de novos empregos, o que poderá convencer a CMP a
assumir formalmente o compromisso e viabilizar o seu licenciamento.
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3.5 Síntese comparativa

Com a apresentação destes três casos de estudo procurou-se fazer uma
leitura que traduzisse os desígnios subjacentes à visão de cada equipa projetista
para as Fontainhas, zona esta que reivindica um papel fundamental na relação
da cidade com o Rio Douro e na articulação entre o centro e a zona oriental da
cidade do Porto, identificando e alavancando os valores que constituem a identidade do lugar.
Baseadas numa abordagem integrada dos sistemas que estruturam a área
de estudo – social, ambiental, funcional e de mobilidade –, estas estratégias, apesar de materializarem soluções diferenciadas, seguem um pensamento comum
que procura esbater as barreiras físicas e funcionais que se foram consolidando
ao longo dos vários períodos de desenvolvimento da cidade e estabelecer relações de continuidade entre a zona e as áreas envolventes, potenciando a coesão
territorial e social e criar um polo qualificado e atrativo de atividades diversificadas, de habitação e de usufruto da natureza. Assim sendo, é possível confrontar
os três casos e detetar padrões e ideias partilhadas na resolução das mesmas
situações que o lugar lhes apresenta.
Nos três casos de estudo foram evidenciados alguns aspetos que se assumem como fundamentais para a definição da visão que cada equipa tem para a
área de estudo, identificando e sistematizando um conjunto de fragilidades que
importam anular ou minimizar, a saber:
– a diferença de cotas entre a cidade alta e a marginal fluvial dificultada
pelo acentuado declive da escarpa e que inviabiliza um maior usufruto do Rio
Douro;
– os espaços intersticiais consequentes da intrusão de grandes infraes¬truturas de mobilidade urbana impostas por um pensamento funcionalista algo
irresponsável (como o Viaduto Duque de Loulé e os ramais ferroviários);
– a proliferação de edificações em estado devoluto ou de ruína, algumas
das quais ocupadas por habitantes de classes mais carenciadas em condições
precárias.
Com este diagnóstico, os arquitetos definiram a implementação de ações
estruturantes que, por via do desenho, propõe um conjunto articulado de intervenções que, de forma integrada, visassem a reabilitação urbana e que gerassem
novas dinâmicas de regeneração da zona.
Destaca-se desde logo nas três propostas o compromisso com a reabilita-
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ção do parque habitacional da zona, em grande parte desprovido das mais elementares condições de habitabilidade e salubridade, procurando melhorar não
só as suas habitações dos bairros sobre a escarpa como também a sua inserção
urbana, requalificando os espaços coletivos exteriores e respetivos acessos onde
se manifestam as relações de comunidade e vizinhança, ao mesmo tempo que
se introduzem novos programas vocacionados para a população local e turismo.
Contudo, ressalva-se um maior cuidado neste aspeto por parte da equipa de projetistas do LAHB, que incidiu a sua intervenção nos núcleos habitacionais a Leste
da Ponte do Infante, menos consolidados e mais carenciados, núcleos estes que
na proposta do Arq.º Pedro Balonas desaparecem para dar lugar a um outro tipo
de intervenção direcionada para outro tipo de utentes daquele espaço.
Em matéria de reabilitação das construções existentes, também se nota
um certo respeito pela memória do lugar e dos valores arquitetónicos e patrimoniais do edificado, transformando antigas unidades industriais em estado avançado de ruína em novos polos de atratividade do local adaptados à realidade atual,
como são a proposta de recuperação da Fábrica de Cerâmica do Carvalhinho em
residência universitária (pelo Arq.º Pedro Balonas) ou em equipamento cultural
dedicado aos ofícios tradicionais (pelo LAHB) e a recuperação da Fábrica de Curtumes do Riobom para a instalação de uma unidade hoteleira (pelo LAHB).
O reforço das ligações entre a cota alta e a cota baixa também foi privilegiado através da recuperação de alguns percursos em escada sobre a escarpa
e a introdução de ligações mecanizadas que potenciem a mobilidade pedonal e
facilitem o esforço da locomoção das pessoas, atendendo ao facto de se ter identificado na zona uma população envelhecida que poderá servir-se destes trajetos.
O aproveitamento do Ramal da Alfândega é outro tema comum nas três
propostas, visto ser um elemento estruturante com um potencial de utilização
enorme no acesso às edificações da meia encosta, a Leste da Ponte do Infante,
e cujo perfil pode permitir a circulação tanto do trânsito automóvel como do pedonal e ciclável, resolvendo-se assim o impasse provocado pela sua desativação.
Considerando a salvaguarda e o reforço da estrutura ecológica da zona
como essencial para o equilíbrio ambiental da cidade, as três propostas desenvolvidas preveem a formalização de uma rede contínua de equipamentos e espaços verdes que procuram articular-se com o tecido urbano existente e com os
elementos naturais presentes na área de estudo, como a vegetação da encosta e
o Rio Douro. Em relação ao rio, verifica-se nos projetos do Arq.º Adalberto Dias
e do Arq.º Pedro Balonas (ao contrário da proposta do LAHB, que não prevê
nenhuma intervenção na borda d’água) o reconhecimento deste elemento como
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fator de atratividade turística no território através do desenho de um cais fluvial
acostável que se prolonga desde o Cais da Ribeira e que evoca a memória da
existência de um equipamento da mesma natureza junto aos Guindais.
Quanto às áreas verdes, todas as propostas tiveram em conta a componente natural que a vegetação da escarpa possui na caraterização da paisagem
da área de estudo, procurando preservá-la ou promovê-la através da formalização de novas zonas de uso público articuladas com o edificado, proposto ou
existente. Se, por um lado, se reconhece nos planos do Arq.º Adalberto Dias e do
LAHB a intenção de definir nos espaços naturais subaproveitados da escarpa locais direcionados para o lazer e convívio ao ar livre sem que careçam de grandes
custos de manutenção do revestimento vegetal e com alguns pequenos equipamentos de apoio (como o parque urbano vocacionado para os desportos radicais ou as hortas comunitárias), por outro lado, identifica-se no projeto do Arq.º
Pedro Balonas uma certa artificialização e privatização da natureza que contrasta
com as demais propostas, através da arborização densa que envolve um parque
habitacional de construções dispersas e adaptadas à topografia da encosta e que
visa a atração e fixação de outros estratos sociais.
Os modelos de intervenção destas três propostas preconizam ainda uma
abordagem integrada das grandes infraestruturas de mobilidade urbana (como
o o Viaduto Duque de Loulé e o ramal ferroviário de ligação das estações de
São Bento e Campanhã), procurando inverter a fragmentação e descontinuidade
criadas entre diversos pontos da área de estudo aquando das suas construções,
através da sua dissimulação e enquadramento na paisagem por via de soluções
que atuam sobre elas e sobre os espaços intersticiais que as ladeiam.
Observando o caso do Viaduto Duque de Loulé, vemos no projeto do
Arq.º Adalberto Dias um apurado sentido de desenho urbano na definição do
quarteirão circundado pelo Viaduto Duque de Loulé, rematando as suas frentes
com novas construções que se adequem formalmente à malha urbana e servindo-se da geometria das novas edificações e do próprio viaduto para desenhar um
largo/miradouro qualificado e assim organizar o espaço público. Já no projeto do
Arq. Pedro Balonas verifica-se uma postura menos ousada a nível volumétrico,
mas, ainda assim, capaz de promover uma continuidade entre os espaços verdes
sobre a escarpa e um outro, com caráter de parque urbano, a norte do viaduto,
através da criação de uma rede de percursos pedonais.
No espaço a Leste da Ponte do Infante, todas as propostas revelam a
necessidade de intervir sobre o ramal ferroviário da Linha do Minho, de modo a
dissimular o grande impacto visual desta infraestrutura sobre a escarpa ou viabi-
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lizar e facilitar os acessos de servidão à encosta e às habitações que nela se localizam. Para cumprir este propósito, tanto o Arq.º Adalberto Dias como o Arq.º
Pedro Balonas propõe a extensão do espaço da Alameda das Fontainhas sobre
o canal ferroviário até ao Largo do Padre Baltazar Guedes, concretizando assim
o desígnio original do projeto almadino para este espaço icónico e articulando a
sua plataforma com novos acessos aos bairros sobre a escarpa ao mesmo tempo
que insinua uma futura ligação ao tabuleiro da Ponte Maria Pia. Já a equipa projetista do LAHB remete-se para a concretização do essencial, procurando garantir a segurança da travessia da linha de caminho-de-ferro através de passagens
superiores sobre a mesma que liguem o Bairro Nicolau e o Bairro do Riobom às
plataformas existentes da Alameda das Fontainhas e outras juntas ao Bairro dos
Moinhos e Rua de Gomes Freire.
Com o confronto destes três casos de estudo, é legítimo depreender que
o desenvolvimento de um projeto de requalificação urbana que problematize a
questão dos espaços expectantes da frente ribeirinha das Fontainhas encontrará,
seguramente, referências nestes modelos, uma vez que a sucessão de propostas
para esta zona consegue, coincidentemente ou não, recuperar lições e ideias exploradas anteriormente, sem, contudo, deixar de se perceber o posicionamento
crítico e linguagem dos seus autores.
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4.

Uma cidade com margem

4.1. Projecto urbano: do contexto à estratégia de intervenção
4.2. Proposta

Fig. 169
Vista sobre os
bairros das
Fontainhas.
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4.1. Projeto urbano: do contexto à estratégia de intervenção

O processo de trabalho que conduziu à elaboração de um projeto urbano para as
Fontainhas procurou cruzar um entendimento histórico e circunstancial do lugar
para, posteriormente, problematizar a sua condição no atual contexto da cidade,
e gizar, através de uma abordagem teórico-prática, uma estratégia de intervenção num património que se revela oportuno para uma aproximação empírica às
ações de planeamento do seu território.
O projeto apresentado não pretende encerrar em si mesmo uma solução
definitiva, mas antes propor um modelo suportado num método de trabalho que
foi evoluindo à medida que as especulações encontravam suporte na realidade
pré-existente para se materializarem, determinando-lhe a forma e o propósito.
Neste sentido, a proposta partilha da mesma relevância que se atribui à formulação dos conceitos e das intenções que a precederam. O desenvolvimento da
mesma valeu-se da alternância entre a experimentação, a intuição, a memória e
o entendimento geral da cidade para estabelecer uma ligação entre as ideias do
autor e a concretização da solução apresentada, procurando simular e antecipar
os traços de uma futura realidade construída através do desenho.
O contexto é um conceito que ocupa um lugar de destaque na prática
arquitetónica e refletir sobre o mesmo adquiriu uma importância visceral no desenvolvimento do presente trabalho, uma vez que este partiu do interesse em
perceber e interpretar a zona das Fontainhas e o seu caráter de vazio urbano inserido na cidade. «Vazio urbano é uma expressão com alguma ambiguidade: até
porque a terra pode não estar literalmente vazia mas encontrar-se simplesmente
desvalorizada com potencialidade de reutilização para outros destinos, mais ou
menos cheios... No sentido mais geral denota áreas encravadas na cidade consolidada, (…) cujo aproveitamento poderá ser decisivo para reurbanizar ou revitalizar essa cidade-outra.»144 Pode dizer-se que, historicamente, os vazios urbanos
estão vinculados a processos de especulação. A priori, a carência de atividades e
a ausência dinâmicas sociais diversificadas no local bem como a de um programa
que lhe determine funções, servem de mote para abraçar com liberdade uma
série de interpretações e expetcativas para entender o seu potencial evocativo,
a fim de estabelecer as bases para a criação de um plano que lhes confira qua-
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Fig. 170
Vista sobre a
escarpa a partir
do ramal da
Alfândega.
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lidade. «Vazio, portanto, como ausência, mas também como promessa, como
encontro, como espaço do possível, da expectativa»145.
A idealização de um projeto com um programa funcional que se relacione
com o contexto procura servir-se deste para adquirir um vínculo com o lugar que
não desvirtue a sua identidade socioespacial, atribuindo-lhe significado146. É na
interação quotidiana com a cidade e no confronto com a sua cultura e os seus
integrantes que o indivíduo da sociedade contemporânea constrói a sua identidade, num processo contínuo, através da memória e da recolha de fragmentos
do passado relacionados com os lugares da cidade, também ela em constante
transformação. A cidade acompanha a construção constante da identidade dos
seus habitantes, transformando-se com eles e para eles ao longo do processo.
A cidade é o «espaço material concreto funcionando como sítio de significação que requer gestos de interpretação particulares. Um espaço simbólico trabalhado na/pela história, um espaço de sujeitos e de significantes.»147 Da mesma
forma, a cidade é entendida como um projeto em desenvolvimento permanente,
sobre o qual atuam os movimentos do sujeito e do sentido ao longo do percurso
urbano. Contudo, como se pode verificar nas Fontainhas, a estagnação desse
desenvolvimento pode abrir caminho para «se interferir na organização urbana
resignificando a ordem da cidade em suas necessidades materiais implementando e não subtraindo a capacidade que tem o sujeito-cidadão de simbolizar e
transformar (…) Onde a cidade demanda sentido e onde os sujeitos da cidade
– cidadãos – não estão sempre já significados mas eles também reclamam sentidos, novos sentidos, sentidos outros.»148 Neste sentido, cabe ao arquiteto, numa
atitude intuitiva, o papel de propor e ensaiar novas sobreposições sobre o teci-
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do urbano pré-existente através da recuperação de fragmentos e momentos de
equilíbrio entre a cidade e as inquietudes e necessidades dos cidadãos. «Trata-se
de reinterpretar e ensaiar a cidade como representação; a cidade como acumulação flexível de oportunidades e a cidade como articulação da memória do lugar
e o desejo de outro lugar.»149
Do mesmo modo, a arquitetura que se relaciona com o contexto deve
procurar entender os valores que as diversas épocas que a cidade atravessou
imprimiram nela, assim como as circunstâncias que o singularizam. A imagem da
cidade histórica, na qual se pode considerar o território das Fontainhas, revela-se
num conjunto de sinais que se sucederam ao longo dos séculos e marcaram as
gerações anteriores, sinais esses que interferem na perceção da cidade como um
organismo complexo e vivo, evidenciando as razões que levaram a um determinado estilo de vida e de relações entre os espaços e a população. Por essa razão,
o exercício da arquitetura e do planeamento urbano deve assumir uma postura
crítica face ao legado com que se confronta no presente para não comprometer a
sua contemporaneidade. Conceber um projeto passa por concretizar simultaneamente o contexto em que a obra se irá inserir, procurando complementá-lo ao
invés de destruí-lo por via da indiferença ou mimetização. A preservação da imagem da cidade, quando em contexto histórico, pode ser assegurada sem recorrer
à repetição de linguagens formais de outras épocas para justificar um desejo de
continuidade e que não tem reflexo no espírito que vigora atualmente. A cópia
de formas e estilos do passado traduz-se numa falsa tradição que não manifesta
uma criatividade (re)descoberta; pelo contrário, pode ter um resultado perverso
na arquitetura150, pelo que a utilização da linguagem contemporânea é a postura
mais adequada a adotar pelo arquiteto para intervir na paisagem urbana151.
149

«Se trata de reinterpretar y ensayar la ciudad como representación; la ciudad como acu-

mulación flexible de oportunidades y la ciudad como articulación de la memoria del lugar y el deseo
de otro lugar.» In COHEN, Alejandro – Asedrez urbano. Tres movimientos entre la maquina de Dios y
Wall Street. In Mapeo. Crisis. Montevideo: Taller Danza / FADU-UDELAR; 2009; Nº 5.6; p. 21.
150

«La aproximación al pasado solamente llega a ser creativa cuando los arquitectos son

capaces de penetrar en su significado y su contenido interno; y degenera en un peligroso pasatiempo cuando se trata simplemente de ir a la caza de formas» In GIEDION, Sigfried – Espacio, tiempo y
arquitectura: Origen y desarrollo de una nueva tradición. Barcelona: Editorial Reverté; 2009 (Estudios
Universitarios de Arquitectura; 17); p. 27.
151

«La imagen de la ciudad es un conjunto de capas y espacios de varios de esos tiempos.

La intervención en ella implica, por tanto, comprometerse con el linguaje de su época. Esa es la
condición por la que la arquitectura puede perdurar, dejar huella y no ser sólo la creación de un
momento.» In RAMOS, Elisa Valero – La ciudad viva. In Arquitectonics: Mind, Land & Society. Arquitectura y contexto. Barcelona: Ediciones UPC, Fevereiro de 2004; Nº 9; p. 84.
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A sublimação do contexto pode ser alcançada se o projeto urbano lograr
o equilíbrio entre o pré-existente e o novo, sem que o último se imponha como
protagonista, procurando ser preciso na resolução dos problemas que o lugar
lhe apresenta. Contudo, isto só terá validade se o arquiteto souber compreender
os diferentes padrões de comportamentos que emanam de uma cultura própria,
identificada com o espaço da área de intervenção, e de um imaginário urbano
que aguarda concretização por parte dos seus habitantes.
Nas Fontainhas, assistimos a um lugar que não partilha das mesmas dinâmicas que atuam sobre grande parte do território urbano da cidade do Porto. Do
ambiente dinâmico de outrora que se fazia sentir à beira-rio e sobre a escarpa,
reproduzido em diversos meios de comunicação antigos (como filmes, fotografias, bilhetes-postais, etc.), hoje restam poucos testemunhos físicos que não são
mais do que estruturas obsoletas e inoperantes, resquícios do passado que foram
resistindo ao paradigma do progresso e dos diversos processos de urbanização
que se sucederam. O perfil funcional da zona alterou-se e com ele os modos de
viver e de estar. Atualmente, a arquitetura e o espaço público das Fontainhas
evoluíram para se adequar aos padrões da sociedade do ócio e do consumo,
introduzindo novos usos e atividades na ânsia de preencher as lacunas herdadas
do passado e concebendo uma nova realidade, uma realidade virtual e latente
aberta às possibilidades e apoiada no imaginário dos seus agentes que procuram
suplantar o sentimento de ausência provocado pelo desaparecimento das estruturas funcionais que dinamizavam a zona152.
As subculturas juvenis também lograram em apropriar-se de alguns espaços que, com o tempo, se foram esquecendo ou desvalorizando, adaptando-se
ao meio urbano em que atuam e deixando marcas que são assimiladas e enraizadas na comunidade e na memória coletiva153. É frequente ver, nos meses de Ve152

«Chegava o momento da vingança dos arquitectos: cabia-lhes preencher esses vazios

deixados pela cidade burocrática e amorfa e oferecer aos políticos locais e aos media uma cidade
de acontecimentos, formando uma realidade virtual sobreposta à outra cidade, genérica, dos problemas ainda não resolvidos ou mal resolvidos» In PORTAS, Nuno – Os Tempo das Formas. Vol. II: A
Cidade Imperfeita e a Fazer. 1ª edição. Guimarães: Escola de Arquitectura da Universidade do Minho
(Série Arquivos; 2); 2012; p. 209.
153

«La memoria colectiva de cada generación de jóvenes evoca determinados lugares físi-

cos (una esquina, un local de ócio, una zona de la ciudad). Asimismo, la acción de los jóvenes sirve
para redescobrir territórios urbanos olvidados o marginales, para dotar de nuevos significados a
determinadas zonas de la ciudad, para humanizar plazas y calles (quizá com usos no previstos).» In
PÀMPOLS, Carles Feixa – La ciudad recreada. Los espácios lúdicos de los jóvenes. In ASTRAGALO.
Cultura de la Arquitectura y la Ciudad: Espacios Lúdicos. Madrid: Celeste Ediciones / Instituto Español de Arquitectura de la Universidad de Alcalá; 2000, Nº 14; p.38.
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rão, algumas crianças da zona da Ribeira, Guindais e Fontainhas saltarem para o
Rio Douro desde o tabuleiro inferior da Ponte Luiz I, para encantamento de quem
assiste a este fenómeno. Na zona, este talvez seja o exemplo mais paradigmático
desta realidade, onde a juventude preserva um hábito antigo, subjacente à sua
cultura e identidade, servindo-se dos recursos do espaço urbano para realização
dos seus desejos e das suas vontades. Isto torna-se relevante para a definição da
estratégia do projeto urbano se o mesmo souber determinar uma solução capaz
de acolher ou estes comportamentos ou coexistir com eles sem os subverter.
Por fim, é importante refletir sobre a importância que o projeto urbano
adquire na materialização da sua solução, enquanto documento estratégico para
a reabilitação e desenvolvimento da área em que intervém. No âmbito do presente trabalho, o projeto procura desempenhar um papel catalisador, motivador
e atrativo para desencadear o aparecimento de novos acontecimentos e agentes
que devolvam qualidade urbana à zona das Fontainhas. A sua importância conceptual e arquitetónica deve ser fundamentada pelo desenho das novas formas
e funções a implementar, capazes de promover relações «de união e de suporte,
das continuidades possíveis entre as partes de territórios cada vez mais descontínuos.»154 Ainda assim, o arquiteto deve ter consciência dos conflitos que estes
possam implicar sobre o espaço que serve, procurando minimizá-los por via da
resolução das necessidades técnicas e funcionais que requerem ao invés de criar
outros por falta de precisão e objetividade. «As cidades não morrem por excesso
de conflitos: morrem ou debilitam-se por falta de conflitos produtivos; porque,
evidentemente, a sobreposição de funções cria conflitos: o tráfego, o ruído, a
acumulação de resíduos materiais e humanos, um grau de contaminação sem
controlo, etc. Porém, o urbanismo não tem como objetivo anular esses conflitos,
que são indissociáveis da vida humana, mas sim encontrar a maneira de suavizá-los – de fazê-los mais suportáveis – sem que percam a sua eficácia social.»155
Pode dizer-se que a finalidade do projeto urbano é a de servir de guia
154

PORTAS, Nuno – Os Tempo das Formas. Vol. II: A Cidade Imperfeita e a Fazer. 1ª edição.

Guimarães: Escola de Arquitectura da Universidade do Minho (Série Arquivos; 2); 2012; p. 219.
155

«Las ciudades no mueren por exceso de conflictos: mueren o se debilitan por falta de

conflictos productivos; porque, evidentemente, la superposición de funciones crea conflictos: el tráfico, el ruido, la acumulación de residuos materiales y humanos, un grado de contaminación incontrolado, etc. Sin embargo, el urbanismo no tiene como objetivo anular esos conflictos, que son inherentes a la vida urbana, sino encontrar la manera de suavizarlos – de hacerlos más soportables en lo
concreto – sin que pierdan su eficacia social.» In BOHIGAS, Oriol - Contra la incontinencia urbana: reconsideracion moral de la arquitectura y la ciudad [em linha]. Barcelona: Electa; 2004 [Consult. 20 de
Setembro de 2018; 16:02:11]; disponível na Internet em https://pt.scribd.com/document/88571856/
ORIOL-BOHIGAS-Espacio-Publico-Contra-la-incontinencia-urbana.
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para conduzir os processos de regeneração do tecido urbano, bem como a de
garantir uma articulação lógica com os territórios vizinhos, podendo induzir um
novo polo descentralizado de atividades com uma oferta diversificada das demais áreas da cidade, garantindo a sua competitividade e complementaridade
no território urbano. Da mesma forma que as questões funcionais possuem uma
importância indiscutível no processo de planeamento, as questões ambientais
também assumem um papel fundamental a observar na zona das Fontainhas. «O
tratamento orográfico e vegetal, os equipamentos em parques de lazer, os filtros
ou barreiras ambientais englobando eixos de circulação e os seus nós, constituem um novo desafio em resposta às exigências crescentes de sustentabilidade
ambiental e de expansão das demandas de tempo livre, nem sempre convergentes nas pressões sobre os territórios mais vulneráveis»156.
Para reverter o caráter marginalizado e degradado das Fontainhas e recuperar o vínculo perdido / esquecido entre as suas gentes, os espaços vazios e
abandonados e o Rio Douro, o projeto deverá, assim, considerar todos estes aspetos. Saber conjugá-los constitui a base sobre a qual o projeto urbano se apoia
e encontra as razões que justificam as opções do arquiteto. A proposta que se irá
apresentar de seguida pretende a construção de uma imagem territorial coerente com as caraterísticas da cidade e a implementação de uma estratégia urbana
que altere substancialmente o perfil da zona sem subverter os valores paisagísticos, ambientais, sociais, culturais e patrimoniais que lhe conferem a força da sua
identidade.

156

PORTAS, Nuno – Os Tempo das Formas. Vol. II: A Cidade Imperfeita e a Fazer. 1ª edição.

Guimarães: Escola de Arquitectura da Universidade do Minho (Série Arquivos; 2); 2012; p. 97.
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4.2. Proposta

Após uma leitura aprofundada da área de estudo, e, tendo em conta todo o valor
excecional desta parte icónica da cidade, que apesar de marginalizada, conserva
todavia um caráter indissociável da identidade do Porto, é exigível considerar
toda a envolvente como elemento estruturante de um plano urbano.
O programa a propor ambiciona modelar-se e adaptar-se a um forte “genius loci” para que, com uma abordagem contemporânea, se consiga justapor ao
contexto urbano existente sem o desvirtuar, harmonizando assim uma paisagem
estratificada ao longo dos séculos, cujas camadas adquirem tanto uma leitura
geológica e natural – a escarpa e o rio – como também uma leitura histórica – as
diversas construções que narram a evolução de uma cidade que procurou ultrapassar a dificuldade de assentar nestes terrenos íngremes para suprir as suas
necessidades ao longo de diferentes épocas.
Sob o pretexto de desenvolvimento e crescimento urbano, o essencial do
projeto visa, pois, em salientar, a partir de um trabalho de costuras, reabilitações
e novas implantações, urbanidades subjacentes capazes de dinamizar a zona das
Fontainhas. A transformação idealizada para a área de estudo procura entrelaçar-se com o restante tecido funcional e social da cidade, identificando igualmente
alguns elementos estabelecidos na paisagem onde o projeto se possa ancorar,
numa lógica de continuidade1, para que, com isto, fosse possível promover uma
maior abertura perante a cidade, modernizando esta secção da zona ribeirinha e
participando no reforço da sua imagem e do seu potencial atual2.
1

«(…) hablar de transformación implica aceptar el hecho de que sempre partimos de algo

preexistente, de algo que, a la vez que se transforma, mantiene algunas invariantes como elementos
de continuidad.» In ARÍS, Carlos Martí – La cimbra y el arco. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos (colección la cimbra; 1); 2007; p.39.
2

É oportuno fazer eco das palavras de Jean Pierre Porcher, a propósito do Projecto Atlan-

douro, cujo discurso vai ao encontro desta ideia ao referir que «A revitalização e a reconversão geral
devem ser enquadradas num projecto que integra todos os componentes históricos, paisagísticos
e económicos na procura geral de complementaridade, de continuidade e de sinergias. (…) Se a
afirmação da vocação marítima do “territorium portucalense” passa pela reabilitação, pela modernização das potencialidades existentes, no sentido de uma diversificação (serviços, busca de novas
tecnologias, comunicação, turismo, tempos livres, etc….), a utilização racional e o desenvolvimento
urbano equilibrado do espaço do domínio público marítimo e das suas zonas adjacentes passam
por considerar os elementos que constituem os alicerces destes conjuntos, dominando o Douro e o
Mar.» In PORCHER, Jean Pierre – Reinventar a relação da cidade com o rio e o mar. In JEAN PIERRE
PORCHER / MARGARIDA OLIVEIRA / ALBINO FREITAS. Braga: Topos – Atelier de Arquitectura, Lda;
2002; p. 52.
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Assim, a proposta desenvolvida baseou-se em cinco eixos estruturantes
que poderão fomentar a dinâmica pretendida:
– Reinventar a relação da cidade com o rio;
– Valorizar a escarpa como elemento caraterizador da imagem da cidade;
– Anular a rigidez dos traçados das linhas de caminho-de-ferro e do Viaduto Duque de Loulé, harmonizando-os com a restante malha urbana;
– Criar novos percursos desde a cota alta à cota baixa;
– Valorizar alguns conjuntos edificados e construções de maior interesse.
De acordo com o primeiro eixo, o desenho procurou tratar a frente urbana
do Bairro dos Guindais à cota da Avenida Gustave Eiffel, propondo a edificação
de um novo conjunto edificado ao longo desta via em continuidade com as construções existentes no sopé da escarpa, ajustando-se às cérceas das mesmas, e
procurando concretizar o propósito urbanizador que orientou a construção da estrada marginal com novas construções, de uso predominantemente habitacional
conjugado com outros usos no rés-do-chão (comércio, restauração, etc.).
Neste ponto, foi também importante retomar o contato direto com o
Douro e com o elemento água, estabelecendo uma estrutura que reinventasse a
relação dos habitantes locais com o rio, suspensa com a construção da estrada
marginal, e que expandisse a vivência do Cais da Ribeira para esta zona. Esta intervenção divide-se em dois momentos distintos. O primeiro, partindo do pegão
da Ponte Luiz I, incorpora um conjunto de percursos e plataformas que se vão
aproximando gradualmente da cota do rio, desenhando um equipamento vocacionado para o lazer que contempla um complexo de piscinas fluviais, áreas de
comércio e restauração em articulação com o espaço público que as circunda. O
conceito de piscinas urbanas naturais, muito popular em algumas cidades europeias e norte-americanas, integra-se perfeitamente na dinâmica pretendida para
a regeneração da zona, recuperando o elo simbólico entre o Douro e a população jovem para ver reinterpretada uma nova forma de incursão no rio. O segundo
momento, valendo-se do alinhamento com a estrutura anteriormente descrita e
da inflexão da Avenida Gustavo Eiffel junto ao novo hotel, estabelece um equipamento de uso flexível, caraterizado por uma praça delimitada por estruturas
de apoio e rebaixada em relação à cota da estrada marginal, e um outro espaço,
aberto sobre o rio, que se prolonga num cais de apoio a pequenas embarcações
e à prática de desportos náuticos, sendo os acessos feitos através de uma rampa e de escadas. A praça foi concebida para albergar um pequeno mercado de
levante, cujas condições de funcionamento seriam garantidas pelas estruturas
de apoio, sendo que, com o encerramento do mercado, a mesma poderia dar
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lugar a um campo de jogos. A recuperação da memória do antigo mercado do
peixe que se realizava no Cais da Ribeira e dos Guindais serviu de mote para a
conceção deste equipamento, estabelecendo um lugar de convívio e interação
ao mesmo tempo que procura colmatar a carência de espaços para a prática de
desporto na zona. Combinando estas valências, cria-se um polo lúdico e atrativo
que tem por objetivo devolver à cidade um espaço que evoque a sua memória e
as suas tradições e dê sentido a novas práticas desenvolvidas à beira-rio, proporcionando um leque vasto de atividades ao ar livre que recuperem as dinâmicas
desaparecidas juntamente com o Cais dos Guindais.
No que a valorização da escarpa diz respeito, pretendeu-se criar, nos espaços vazios disponíveis sobre a mesma, um parque urbano vertical adaptado à
topografia acidentada dos seus terrenos, aproveitando a espacialidade proporcionada por alguns taludes e socalcos existentes que configuram um novo conjunto de percursos e plataformas, a fim de permitir a utilização de zonas hoje inacessíveis. Face às condicionantes óbvias que um terreno desta natureza impõe,
optou-se por desenvolver o parque em duas secções distintas: a primeira, nos
terrenos compreendidos entre o Bairro dos Guindais e os conjuntos habitacionais
junto à Calçada das Carquejeiras; a segunda, nos terrenos compreendidos entre
as ruínas da Fábrica de Cerâmica do Carvalhinho e a Ponte Maria Pia.
Na primeira secção, o parque desenvolve-se através de um circuito de
plataformas articuladas por uma rede de escadas e rampas de largura variável
e alternância entre pavimento permeável e pavimento rígido, a fim de proporcionar um percurso suave, com estímulos à paragem e ao descanso, bem como
a manutenção da vegetação existente. Este circuito pretende anular a barreira
natural existente que impede a fácil ligação e fruição do espaço entre o Passeio
das Fontainhas, à cota alta, e a Avenida Gustavo Eiffel, à cota baixa, procurando igualmente criar novas alternativas de acesso aos bairros que o ladeiam e à
nova frente urbana no sopé da escarpa. O desenho destes percursos procurou
minimizar a artificialização passível de ser criada com esta intervenção através da
integração paisagística dos elementos naturais da encosta, o que permitiu dotá-los de alguma organicidade e reduzir o seu impacto visual, criando um espaço
orientado para atividades desportivas e de lazer, numa clara referência às intenções do projeto do Arq.º Adalberto Dias.
Já a Leste da Calçada das Carquejeiras, o parque é concebido com outros pressupostos morfológicos, integrando e reabilitando antigas estruturas
obsoletas de considerável valor patrimonial, com uma presença destacada sobre a escarpa, para exponenciar o seu caráter cenográfico da paisagem. A in-
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tervenção-âncora desta secção do parque é o antigo Ramal da Alfândega, cuja
transformação do canal ferroviário em ecopista, limitada à utilização pedonal e
ciclável, introduz uma série de novas valências à meia encosta que a animariam e
dinamizariam a relação entre a cota alta e a cota baixa. Esta estrutura serviria um
conjunto de equipamentos com usos diferenciados (resultantes da reabilitação
de algumas edificações em ruínas amarradas ao seu trajeto) e do aproveitamento
de algumas plataformas desocupadas pela demolição de algumas habitações, o
que possibilitaria a criação de um polo de atração para fins turísticos, desportivos
ou de lazer. Para garantir o acesso à ecopista, o projeto propõe reabilitar um conjunto de escadas e caminhos existentes sobre a escarpa, bem como o aproveitamento, junto à antiga Fábrica de Cerâmica do Carvalhinho, de uma vereda com
uma inclinação favorável para a construção de uma rampa de acesso até à estrada marginal. Estes percursos ainda estariam articulados com uma rede de elevadores panorâmicos que ligariam a ecopista à Avenida Gustavo Eiffel, à Alameda
das Fontainhas e ao tabuleiro da Ponte Maria Pia, também ele transformado para
receber uma ciclovia, promovendo assim os modos suaves de deslocação.
O impacto visual imposto na paisagem pelas infraestruturas de transporte procurou ser suavizado nas ações contempladas no terceiro eixo estratégico
da proposta. Em relação ao Viaduto Duque de Loulé, a sua geometria vincada
configurou-se como uma forte condicionante ao projeto. A solução encontrada
para reduzir o seu impacto procurou harmonizar o seu traçado curvilíneo com a
malha urbana do quarteirão que contorna através da construção de um conjunto
edificado de cércea variável, com programa habitacional e de serviços, adequado
volumetricamente às edificações vizinhas. Dos novos edifícios que compões este
conjunto, apenas o que está localizado no lado sul procura completar a frente
edificada existente, adequando-se à cércea do edifício que colmata e ao alinhamento da Rua de São Luís através de um volume retilíneo que se sobrepõe a um
outro ajustado ao viaduto. O outro edifício procura posicionar-se num eixo de
rotação virtual, em relação ao primeiro e a um outro existente no lado norte, que
conforma a curva do viaduto e aparenta dar-lhe justificação. A área livre entre as
construções configura dois espaços públicos com caráter de largo, sendo que o
que está conformado pelos edifícios propostos permite prolongar o eixo da Rua
de São Luís por uma passagem inferior ao viaduto com o Passeio das Fontainhas,
promovendo assim a ligação entre a cidade consolidada à cota alta e o novo
parque urbano sobre a escarpa. O prolongamento do Passeio das Fontainhas
até ao Largo do Actor Dias também se concretizou, reestabelecendo uma via
desaparecida com a derrocada parcial do muro que a delimitava e possibilitando
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a circulação automóvel num único sentido Oeste-Este.
Em relação ao canal ferroviário de ligação da Estação de São Bento à
Estação de Campanhã, a proposta recupera as intenções dos projetos do Arq.º
Adalberto Dias e do Arq.º Pedro Balonas para diminuir o impacto causado por
esta infraestrutura na paisagem. A solução contempla um novo desenho para a
Alameda das Fontainhas, que se desenvolve em plataforma sobre linha do caminho-de-ferro, prolongando-se sobre esta e rematando num miradouro, junto ao
Colégio dos Salesianos. Esta plataforma assentaria sobre um pórtico de pilares
cujo espaçamento procura não obstruir em demasia as vistas do Bairro dos Moinhos sobre o rio. O traçado retilíneo do novo espaço da alameda permite desenhar um conjunto linear e descontínuo de volumes que definem uma nova frente
urbana para a Alameda das Fontainhas e para Rua Gomes Freire. Valendo-se da
proximidade com Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e com a
Universidade Lusófona, os novos volumes propõe albergar um conjunto multifuncional de apoio às indústrias criativas e à produção artística (como oficinas
de trabalho vocacionados para jovens criadores, residências artísticas, gabinetes,
refeitório, etc.). O parque infantil que atualmente remata a alameda também
seria relocalizado e redesenhado para se adequar aos alinhamentos dos novos
volumes, integrando um pequeno edifício com sanitários e uma cafetaria com
esplanada.
No extremo oriental da área de estudo, propôs-se uma nova configuração
para Largo do Padre Baltazar Guedes, delimitando-o com um edifício de habitação e comércio implantado sobre uma plataforma triangular. Esta plataforma
é limitada pela Rua de Gomes Freire, pela Alameda das Fontainhas e pelo novo
alinhamento do largo, decorrente do prolongamento da Rua do Duque de Saldanha. O parque de estacionamento existente de apoio ao cemitério e ao colégio
foi reorganizado e dividido em dois espaços desnivelados, discriminando assim
uma zona para os utentes do colégio, junto ao campo de jogos, e uma zona para
os utentes do cemitério, fronteira à sua entrada, permitindo desenhar um passeio
amplo junto à saída principal do colégio. O miradouro que remata a nova alameda funcionaria como espaço articulador dos novos acessos desenhados para ligar
o Largo do Padre Baltazar Guedes aos espaços da encosta, como a plataforma
de acesso ao tabuleiro da Ponte Maria Pia, o Bairro do Riobom e a nova ecopista.
Por fim, importa destacar a valorização de algumas edificações e espaços
por via da sua recuperação / reabilitação. Junto à Calçada das Carquejeiras, a
jusante, o projeto visa reabilitar e renovar algumas habitações em estado avançado de degradação, assim como propor a construção de um novo edifício ha-

175

65.9

8

61.7

5

32.1

66.2

6

9
64.4

0

75.7

0

30.2

8

54.7

0
73.9

71.2

1

9

63.6

3

30.7

3

8.6

0

42.1

8
66.9

1

39.4

8

24.6

8.5

8

3

42.1

8

43.4

4
72.1

0

72.4

53.5
57.6

9

6

2

47.5

8

53.2

0
56.0

50.3

76.7

7

1

1

63.7

2

44.4

6

72.3

1

72.1

0

46.8

4

23.0

1

44.5

8

46.6

9

5

73.8

7

1

9

20.0

16.0

56.0

50.3

44.5

7

68.1

4

0

16.0

5

59.7

0

43.0

0

10.4

4

35.5

2

41.8

0

45.7

6

13.5

0

N

Fig. 183
Perfil do autor.
Pormenor dos
bairros da Aguada e do Riobom.

176

bitacional no espaço parcialmente desocupado do Bairro da Capela, repondo as
condições de habitabilidade, requalificando a sua envolvente e os seus acessos
e restaurando a Capela do Carvalhinho para devolvê-la ao culto. A montante, a
existência de um testemunho único da atividade industrial nesta zona presidiu
à vontade de recuperação da estrutura remanescente da fábrica de cerâmica
do Carvalhinho. A mesma, por já não se justificar a manutenção da sua função
original, será recuperada para uma função cultural, com uma componente museológica e de produção artesanal, propondo-se a acolher um centro de artes e
ofícios tradicionais. Esta opção complementa a oferta de funções ligadas às atividades artísticas e criativas junto à Alameda das Fontainhas (podendo, inclusive,
estabelecer relações entre os seus agentes), ao mesmo tempo que se pode servir
do conhecimento de gerações antigas que habitam nas suas proximidades para
recuperar e demonstrar os métodos autênticos de produção antigos em vias de
desaparecer. Estando a fábrica implantada à meia encosta, os acessos seriam feitos através de um conjunto articulado de rampas e escadas rolantes que ligariam
à plataforma de entrada desde a Calçada das Carquejeiras, a Avenida Gustavo
Eiffel e a Alameda das Fontainhas.
No Bairro da Aguada, o projeto prevê uma simples reabilitação das estruturas principais de alvenaria e a remoção de alguns anexos e tugúrios que adulteram a legibilidade das mesmas. A função residencial seria adaptada para acomodar um pequeno número de apartamentos turísticos integrados no ambiente
naturalizado da escarpa e com vistas privilegiadas sobre o Rio Douro (numa opção idêntica à tomada pelo Arq.º Pedro Balonas para a introdução de um hotel
difuso no Bairro dos Guindais), e o seu acesso seria feito por umas escadas que
ligam a Alameda das Fontainhas à nova ecopista, passando por baixo da linha
férrea.
Já no Bairro do Riobom a transformação pretendida é mais ousada, tendo
em conta as caraterísticas do mesmo. Desde logo percebeu-se que, para reabilitar este bairro, seria necessário alterar profundamente as suas condições morfológicas, uma vez que as habitações existentes são, na sua grande maioria, exíguas
e com poucas condições de habitabilidade, ao mesmo tempo que a topografia
do terreno é demasiado exigente. Para tal, o projeto prevê a reabilitação de apenas algumas estruturas de alvenaria com dimensões aceitáveis e edificação de um
novo volume longitudinal de três pisos que alberga um número de fogos superior
ao número de habitações a demolir. Este volume estaria disposto de maneira a
permitir o acesso a algumas habitações pelo piso superior, e às restantes pelo
piso inferior, jogando com as diferenças altimétricas das diversas plataformas que
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compõe o espaço e articulando-as através de um conjunto de escadas e rampas.
Para não adulterar o modo de vida da população que mora neste bairro, o projeto propõe desimpedir duas áreas amplas nos extremos do bairro para hortas
urbanas, uma vez que, neste local, apesar da plantação e do cultivo do terreno
visar fundamentalmente o autoconsumo, os excedentes poderão ser escoados
no mercado de levante proposto junto ao rio, indicando assim um outro meio de
subsistência.
Estes são os pressupostos do projeto apresentado para a requalificação a
zona das Fontainhas: uma proposta de sinergias entre as diversas peças, em que
o propósito de cada uma é reforçado pela existência das demais, conciliando os
valores da memória coletiva e do contexto com um novo leque de opções funcionais complementares entre si e com a cidade.

179

Edificação noca proposta

Reabilitação proposta

Ligação mecânica vertical

57.6

9

69.1

9

57.6
9
66.2

73.0

7

68.2

9

76.3
3

57.6

9

7

64.7

59.9

8
54.1

72.9

7

58.6

7

3

57.6
57.6

71.0

9

4

7

57.3

2

26.3

8

25.3

9

37.9

5

32.6

63.8
1

39.8

7

5

69.3

1

34.5
62.0

57.6
9

50.5

50.5

6

4

5

5

41.5
5
46.0
5

50.8

11.3
6

2

41.5

12.1

5

3

57.6

39.9
3

9
11.9

11.8
6

0

30.7

37.8

8

2

50.2

11.8

11.8

3

7.7

30.7

4

0

2

8

31.8

7.7

0

2

34.8

5

11.8

3

31.8
0
34.1

42.9

5

3
37.8

2

7.7
2

11.8
7

4.6

9

3.0
0
2.0

0

6.2
8
11.8

8

11.8

4

11.9

11.7

6

6.2

8

N

Planta 4: Planta da Proposta entre a Ponte
Luiz I e a Ponte do Infante
(escala 1/1000)

Perfil 1: Perfil da Proposta entre a Ponte
Luiz I e a Ponte do Infante
(escala 1/1000)

181

Edificação noca proposta

Reabilitação proposta

Ligação mecânica vertical

69.4

7

66.2

7

64.7
68.2

9
66.4
9
58.6

7

47.9

9

57.6
9

44.7
9
43.5
1
42.8

6

42.5

47.8

0

4

41.3

8
43.7

6

52.4
5
57.6

3

8

25.3

27.7
0

9

37.9

5

9

43.2

26.3

45.8

54.6

0

6

39.8

7
26.8

9

52.6

2

65.9

8

61.7

5

29.5

6

11.3

6

32.1

66.2

6

9

64.4

0

75.7

0

30.2
8
54.7

8.7

0

4

73.9

71.2

1

9

63.6
3

30.7

3

8.6
0

42.1

8

66.9

1

39.4
8
8.5

3

24.6

8

42.1
8

43.4

4
72.1
53.5

57.6
9

47.5

0
72.4

6

2

8

53.2

0

50.3

56.0

76.7

7

1

1

63.7

2

44.4

6

72.3

72.1

0

1

46.8

4

56.0
7

50.3

23.0

1

44.5

7

73.8

8

9

20.0
1

16.0

5

44.5
9

46.6

68.1

4

16.0

5

59.7

43.0

0

0

0

10.4

4

35.5

2
41.8
0

45.7
6

13.5

0

N

Planta 5: Planta da Proposta entre a Ponte
do Infante e a Ponte Maria Pia
(escala 1/1000)

Perfil 2: Perfil da Proposta entre a Ponte
do Infante e a Ponte Maria Pia
(escala 1/1000)

183

5.

Considerações finais

5.Considerações finais

Como conclusão do presente trabalho, aberto a um maior aprofundamento, urge
fazer uma pequena reflexão final acerca da importância qua a zona das Fontainhas incorpora na leitura da paisagem urbana do Porto, como lugar identitário de
uma comunidade e de uma cultura específica, enraizado nos primórdios da construção da história portuense e da sua vocação fluvial, e como a idealização de um
projeto urbano para a zona permitiu tomar consciência de todos estes fatores.
De facto, a estreita relação com o Rio Douro, que moldou, em diversos
sentidos, o espaço surpreendente que hoje podemos observar a montante do
Centro Histórico, gravou sobre a encosta as pistas e os sinais que permitem compreender as razões do seu estado atual. A cidade que aqui se debruça sobre a
margem é, ela própria, um troço de cidade marginalizada que não logrou, no
presente, corresponder de forma eficaz aos desafios e aos anseios da sociedade contemporânea como se verificava noutras épocas. O progresso ousou fazer
algumas incursões sobre este território ao longo do tempo, mas sem grandes
resultados produtivos. A morfologia do seu espaço sempre foi um obstáculo ao
seu desenvolvimento e, como tal, a zona valeu-se do seu vínculo com o elemento
água para ancorar as suas atividades, imprimindo-lhe um significado simbólico e
representativo da sua subsistência. Porém, quando este vínculo foi interrompido,
com a construção da estrada marginal, entrou em declínio, não conseguindo recompor-se desde então. As Fontainhas nunca conseguiram adaptar-se e acompanhar o ritmo a que outras zonas da cidade se desenvolviam, resultando, como
consequência, no esvaziamento e degradação do seu espaço urbano.
Contudo, a identidade das suas gentes não se perdeu. A população das
Fontainhas soube aceitar a nova condição urbana sem nunca abdicar dos valores
identitários que lhes permitiu continuar a identificar-se com o lugar. As manifestações culturais e sociais da sua comunidade terminaram por integrar-se no
imaginário coletivo da cidade, que, com a alteração do modo de vida citadino
e a massificação do turismo, impulsionou uma demanda pelo seu folclore e suas
tradições. A população lança-se numa contínua apropriação do espaço e consciencializa-se do real valor da zona, muito por culpa da especulação imobiliária.
Ainda assim, o tecido urbano da zona tarda em coadunar-se com as aspirações
dos indivíduos que se precipitam no seu interior. A zona ainda possui inúmeras
carências funcionais e infraestruturais que se agravam com o avançar do tempo
e grande parte do edificado continua a dar sinais de vetustez, apesar da cres-
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cente vaga de projetos de reabilitação. Tudo isto conduz à inquietude dos seus
habitantes, que passam a olhar para o espaço urbano com bastante expectativa:
expectativa por um futuro que inverta as tendências de declínio, expectativa por
uma realidade virtual que aguarda concretização. Estas são as inquietudes que o
presente trabalho de investigação procurou entender e acalmar por via de uma
atitude especulativa implícita na definição de um projeto urbano para a zona das
Fontainhas.
Aqui, torna-se essencial referir a importância dos projetos de reabilitação
e regeneração urbana para a zona, bem como a sua contextualização no âmbito
das transformações da cidade do Porto junto à margem do Rio Douro, uma vez
que a zona das Fontainhas partilha da mesma condição ribeirinha. Os casos de
estudo apresentados nesta dissertação serviram como chave para desbloquear
alguns significados subjacentes à área de estudo que, num primeiro momento,
não foram tão evidentes. Neles, a perceção individual e subjetiva de cada autor
sugere novas abordagens ao território urbano cujo confronto foi importante para,
por um lado, aferir quais as que se podem considerar mais ou menos válidas, ou
se, por outro lado, se podem complementar.
A análise destas propostas permitiu perceber a importância pela qual esta
dissertação se apoiou na elaboração de um projeto para fundamentar os pressupostos teóricos enunciados. Uma simples abordagem teórica, distanciada da
prática, não permitiria entender com profundidade a dimensão urbana das Fontainhas e os seus desígnios. O compromisso com o projeto obriga a resgatar não
só as matérias da história, da geografia, da teoria e do desenho, mas também da
observação empírica das dinâmicas urbanas, da atmosfera e do contexto, permitindo desenhar não apenas formas, mas também experiências. A circulação
pedonal sobre a área de estudo serviu para estabelecer um vínculo com o lugar,
descobrir oportunidades, observar comportamentos e determinar juízos que, de
uma maneira ou de outra, construíram a identidade do projeto e do seu autor.
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