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“O ponto não é estabelecer um sistema de referências, instituir leis, consumar um 

mecanismo. Digo que o ponto é propiciar o aparecimento de um espaço, e exercer 

então sobre ele a maior violência. Como se o metal acabasse por chegar às mãos - e 

batê-lo com toda a força e todos os martelos. Até o espaço ceder até o metal ganhar 

uma forma que surpreenda as próprias mãos.”
Herberto Helder, Photomaton & Vox
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RESUMO

O presente trabalho assume-se como um percurso motivado por 
imagens realizadas no terreno.
Imagens que são, elas próprias, um projeto.

O foco é o Largo da Estação em Braga, um espaço que, ao longo do 
tempo, foi perdendo identidade, e que, apesar de central e relevante 
na malha da cidade (pela sua função fundamental em aspetos de 
mobilidade e circulação), se foi “afastando” da cidade. 
Desde a implantação dos caminhos de ferro, que este Largo foi um 
ponto de chegada e partida onde, ao longo do tempo, se foram mul-
tiplicando os cruzamentos viários, impondo-lhe uma perda de quali-
dade enquanto espaço público e, por consequência, implicando con-
dicionamentos no desenvolvimento urbano da envolvente próxima. 

Hoje é um lugar charneira na cidade, onde todos passam, mas nin-
guém permanece. A paisagem assemelha-se a uma colagem de ele-
mentos urbanos. No mesmo plano, é possível ver a Estação, ruínas, 
túneis, igreja, comboios, hotéis, autoestrada, edifícios de habitação 
com 12 andares, painéis publicitários com 7 metros de altura e ter-
renos baldios. O sentimento é de alienação e de desorientação; no 
entanto, a mensagem que transmite não se compreende como ne-
cessariamente negativa.  É como que uma contra-imagem da cidade, 
no sentido da sua crítica e da sua possível alternativa.

É nesta possibilidade que se concentra a segunda parte da disser-
tação. Após uma apresentação do lugar, segue-se uma exploração 
de métodos, como se de uma mesa de trabalho se tratasse. São de-
senvolvidas várias composições de linguagem, sobretudo a partir da 
fotografia, expondo uma aproximação ao projeto, que não se impõe 
como solução estanque.

Os capítulos vão-se completando acabando por, em conjunto, con-
formar um discurso mais informado sobre o lugar e uma clarificação 
do método culminando no desenvolvimento de uma alternativa. 
 Na construção da presente dissertação preza-se a liberdade narra-
tiva e compositiva, construindo o corpo de texto não só a partir do 
discurso que se obtém através das palavras escritas, mas também no 
assumir do discurso construído pelas imagens enquanto argumento.

Navega-se entre memória, experiência e influências externas, para 
que se possa construir a alternativa.



ABSTRACT

The present work is assumed as a path motivated by images made 
on the site.
Images that are themselves a project.

The focus is at Largo da Estação in Braga, a space that over time has 
been losing its identity, a place that despite being central and rele-
vant in the city’s plan (due to its fundamental role in mobility and 
circulation) has been “moving away” from the city.
Since the implementation of the railways, this Largo has been a point 
of arrival and departure where, over time, the road intersections 
have multiplied, causing it to lose quality as a public space and, con-
sequently, implying constraints on urban development of the surrou-
nding environment.

It is today a hinge place in the city, where everyone passes, but no 
one remains. The landscape resembles a collage of urban elements, 
one sees in the same plane, the Station, ruins, tunnels, church, trains, 
hotels, freeway, 12-story dwelling buildings, 7-meter-high billboards 
and land wastelands. The feeling is one of alienation and disorienta-
tion, however, the message it conveys is not understood as necessa-
rily negative. It is like a counter-image of the city, in the sense of its 
criticism and in the sense of its possible alternative.

It is in this possibility that the second part of the dissertation focuses. 
After a presentation of the place, an exploration of methods follows, 
as if it were a desk. Several language compositions are developed, 
mainly from photography, exposing an approach to the project, whi-
ch does not impose itself as a watertight solution.
The chapters complement each other, eventually forming a more in-
formed discourse about the place and a clarification of the method 
culminating in the development of an alternative.

In the construction of the present dissertation, we value the narra-
tive and compositional freedom, constructing the body of text not 
only from the discourse that is obtained through the written words, 
but also from the assumption of the discourse constructed by the 
images as an argument.

It navigates between memory, experience and external influences so 
that the alternative can be constructed.
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INTRODUÇÃO 

“Aprender com a paisagem existente  é uma maneira, para o 
arquiteto, de ser revolucionário” 1

 O Largo é o espaço de encontro, de reunião e expressão, o 
lugar onde tudo conflui, “o centro do mundo” 2. A sua forma excecio-
nal, na malha urbana, não só estrutura a cidade como lhe é essen-
cial.
Procura-se, a partir do passado e da observação da cidade atual, en-
contrar um modo de agir, um modo de abordar o espaço urbano, 
com consciência da complexidade e das problemáticas de fazer ci-
dade no espaço urbano atual, onde o cidadão procura dominar indi-
vidualmente o seu espaço e tempo, e, paradoxalmente, deseja uma 
cidade como lugar de comunidade, reunião e de vida associada.
Partindo desta premissa, pretende-se ler a cidade a partir de um só 
lugar, numa leitura que se apresenta como um ensaio de um mé-
todo de observação/ação, cujo objetivo não se prende apenas com 
observar o espaço e estudar o seu desenvolvimento, mas na ação 
sobre o espaço.  A ação é construída de um modo quase espontâneo 
e poder-se-á dizer que é produzida pelas imagens do lugar, já que é 
a partir delas que se levantam questões e se apresentam soluções 
arquitetónicas.
Neste contexto, elege-se como caso de estudo o Largo da Estação, 
na cidade de Braga. 
O Largo surge devido à instalação da estação de caminhos de ferro 
e foi um espaço de expansão urbana relevante na cidade, fator que 
veio a condicioná-lo como um dos cruzamentos viários mais movi-
mentados da cidade nos dias de hoje, nos quais os espaços públicos 
e envolventes são passados para segundo plano.  
Esta evolução resultou no abandono do lugar e no aparecimento de 
outros tipos de domínio do espaço urbano, como instalações publici-
tárias de grande escala, que ocupam não só os terrenos baldios, mas 
também os espaços verdes e até ruínas. 
 Trata-se de um espaço identitário e funcional, usufruído e 
cruzado constantemente; paradoxalmente, é um lugar que provoca 

1.  Robert Venturi, Aprendendo com Las Vegas, p.27 

2.  Manuel da Fonseca, O Fogo e as Cinzas, p.23



16|

2. 



A OUTRA IMAGEM |17

uma inequívoca sensação de estranheza, um espaço público que não 
é, para o transeunte, significativo ou identitário.
Acredita-se que esta dualidade, e relação quase antagónica de sen-
sações que provoca, são facilmente transponíveis para outros espa-
ços de vivência das cidades, tornando-se imperativa a sua leitura e 
reconhecimento, de modo a que as ações no espaço urbano não 
sejam desajustadas da vivência do espaço da cidade atual. 
 O que se pretende é uma leitura empírica/ crítica do lugar, 
destacando os elementos e linguagens que, após a vivência do es-
paço, se tornaram essenciais para dar a entender o Largo, para que 
posteriormente se possa criar um ambiente de reflexão/ação.
  Elege-se a fotografia como instrumento de exploração e 
compreensão do lugar, empreendendo uma espécie de viagem, atra-
vés de um conjunto de detalhes captados, que acabam por definir a 
espinha dorsal do trabalho.
 As imagens do lugar constituem planos de reflexão e, ao 
mesmo tempo, dispõem-se como plano de ação.
 Assim, o trabalho apresenta-se como uma viagem pelo lugar 
a três tempos. O primeiro é uma contextualização histórica e geo-
gráfica do Lugar, o segundo, a exposição do processo e, por último, a 
apresentação de uma alternativa, de uma outra imagem. 
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3. André Malraux no processo de seleção de 
imagens para o livro Le musée imaginaire de la 
sculpture mondiale

4. Gerhard Richter, Atlas, 1962-2013 Obra composta por 802 folhas 
num período de quase quatro décadas, onde cada uma reflecte fases 
diferentes da vida do autor 

5. Bernd Becher and Hilda Becher, 
Water Towers, 1927-2009

6. Aby Warburg, Mnemosyne Atlas, 1927-1929
Atlas composto por painéis de tecido com 
aproximadamente mil imagens: principalmen-
te fotografias, mas também desenhos, recortes 
de jornais, reproduções de livros e vários 
materiais da vida cotidiana. 
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A EXPERIÊNCIA EXPOSTA PELA IMAGEM

“Imagens são superfícies que pretendem representar algo. Na 
maioria dos casos, algo que se encontra lá fora no espaço e no 
tempo. 

Imagens são mediações entre homem e mundo. O homem “existe”, 
isto é, o mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens têm o 
propósito de representar o mundo. Mas, ao fazê-lo, entrepõem-se 
entre mundo e homem”. 1

 É a partir do uso da imagem, como ferramenta de constru-
ção, que se cria o corpo deste trabalho, com a ambição de usar a 
sua superfície para representar a realidade do espaço do Largo da 
Estação, mas, ao mesmo tempo, procurar abrir novas possibilidades 
de relações. O propósito não é que as imagens funcionem como ele-
mentos estanques (mimeses da realidade), mas que, pelo contrário, 
sejam capazes de abrir novas narrativas,  tornando-se veículo para 
novas representações e interpretações do lugar e do ato de pensar a 
cidade. 
 A ambição é que estas imagens representem não só um olhar 
pessoal sobre a cidade, mas também representem um olhar, como 
afirma Valderrama, que averigua, descobre, propõe e antecipa pos-
síveis realidades.2   
  Sendo o Largo um espaço de grande complexidade, onde 
confluem várias realidades e linguagens, um espaço onde os con-
trastes se tornam regra, revela-se difícil de registar e compreender, 
fator que o torna tão cativante quanto desafiador. 
 A fotografia tornou-se o veículo eleito para o percorrer e com-
preender, despoletando uma outra forma de ver, mais consciente e 
controlada. Tal acabou por impor um trabalho de campo mais vasto, 
exigindo várias visitas, em diferentes horários, e o delineamento de 
planos. Não era pertinente para o trabalho o registo descontrolado 
de todo o espaço, mas de um trabalho de seleção, personalizado e 
cauteloso, dos enquadramentos da realidade. Opta-se, então, pela 
fotografia analógica. 

1  Vilém Flusser, Filosofia da Caixa Preta, A imagem, p.7

2 Luz Fernandez Valderrama Aparicio, La Construcción de la Mirada:  três distancias, p.11
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 Esta técnica acaba por impor uma nova condição, que se tor-
na essencial à formulação do modo de pensar que se desenvolve 
no corpo da dissertação, a espera – o tempo que separa o ato de 
fotografar, da fotografia. Acaba por formular duas narrativas, a pri-
meira - aquela que foi planeada e registada no lugar, e que acaba por 
ser, apesar de um plano prévio, uma experiência impulsionada pela 
vivência, pela memória do lugar e pelas incontornáveis condições 
externas. A segunda narrativa é a interpretação e as relações que se 
retiram do resultado da primeira. Acaba por encerrar a formulação 
de um imaginário próprio do lugar, sendo uma poderosa ferramenta 
de trabalho, capaz de ir ao encontro de outras imagens e de novas 
relações com o terreno.
 Posto isto, e conscientes da ambição da criação de um corpo 
crítico, através da imagem, tornou-se essencial refletir sobre a dis-
posição das imagens e da narrativa que elas compõem, assim como 
sobre o valor que têm, quando vistas de um modo isolado. Como 
não se trata apenas de um trabalho de levantamento, seria redu-
tor expor as imagens segundo uma lógica geográfica ou cronológica, 
visto que não seria sequer coerente com o processo do seu registo. 
Permanecem, então, vinculadas à sua origem, mas pela sua distri-
buição e associação procuram criar um ambiente de reflexão, um 
plano entre o imaginário a realidade e projeto.  Efetivamente, um 
ambiente que procura, na sua narrativa, delinear um pensamento. 
 Poderíamos expor um número infinito de imagens, mas é ne-
cessário, para a construção da narrativa, mesmo que esta assuma 
várias interpretações, a imposição de uma condição, um filtro que 
revela um entendimento rigoroso da realidade.  
 No trabalho de Bernd Becher e Hilda Becher, a condição que 
impõe uma linguagem reconhecível é a instância do registo. A sua 
obra é sempre a preto e branco, em estilo de documentário, e o seu 
foco é predominantemente direcionado para estruturas industriais, 
como fábricas, reservatórios de água e depósitos de carvão, exibidos 
em grupos que representam cada tipologia. É um trabalho rigoro-
so, que através da técnica de registo extingue toda a envolvente e 
condições externas ao objeto, deixando que eles se assumam pelo 
que são, como se fossem esculturas, como os autores assumem no 
seu primeiro foto livro, publicado em 1970, e intitulado Anonymous 
Sculptures. 3

 Esse filtro pode ser também pessoal e indiferente à técnica 
fotográfica, como no trabalho de Gerhard Richter intitulado Atlas, 
que consiste numa coleção de imagens reunidas desde 1960, e que 
conta atualmente com mais de 800 painéis. Apesar de conter muitas 
fotografias do autor, a estrutura consiste na seleção de várias ima-

3 Blake Stimson, The Photographic Comportment of Bernd and Hilda Becher
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gens de diferentes fontes, reunidas em quadros, nem sempre com 
a mesma composição, como na obra dos Becher. Segundo Richter, 
Atlas começou pela vontade de criação de uma ordem, de se manter 
a par das coisas.4 Por isso, a imagem não funciona como elemento 
isolado, tendo como propósito a relação do conjunto motivada pela 
vontade de criar um novo ambiente, e a interpretação dos elemen-
tos que constituem cada enquadramento. Os seus painéis são rigo-
rosamente referenciados e catalogados, mas a sua exposição revela 
sempre uma intenção narrativa pela sobreposição de ordem, crono-
logia e sequência. Há uma fusão entre memórias pessoais, recortes 
biográficos e registos de eventos públicos, pensamentos, desenhos 
que coexistem, se relacionam e se distanciam, ordenadamente. 
 Esta ordem da obra de Atlas aproxima-se da famosa coleção 
de imagens, do início do século XX, intitulada Mnemosyne Atlas de 
Aby Warburg, que tinha a ambição de, a partir dos seus painéis de 
fundo preto, onde constavam várias imagens, situar a tradição da 
iconografia da Antiguidade até ao presente.5 Trata-se de uma com-
posição assente na cronologia das imagens, imposta pelo ritmo da 
composição de cada painel. Onde o fundamental, assim como na 
obra de Le Musée Imaginaire, de André Malraux, é a escolha, o tra-
balho de curadoria, a construção de uma dialética precisa e informa-
da, que componha uma ordem no caos que pode ser a superfície da 
imagem. 
 A imagem, como afirma Flusser, é um mundo onde o olhar 
vagueia6, um mundo que não pode ser lido, como o texto, de uma 
forma linear.  Torna-se ainda mais relevante, num trabalho assente 
na imagem, a composição de um percurso legível, dentro de uma 
seleção de registos que seja capaz de se aproximar da realidade que 
pretende representar.  
 Neste sentido, o corpo iconográfico presente pretende dar 
a conhecer o lugar, o Largo, e o percurso do autor. Mas, ao mesmo 
tempo, ser um objeto que pode ser trabalhado sobre e através de.

4  Interview with Stefan Koldehoff, 1999’, Dietmar Elger and Hans Ulrich Obrist (eds), Gerhard Richter: Text. Writings, 
Interviews and Letters 1961–2007

5  Philip Ursprung, Eduardo Souto Moura Atlas de Parede Imagens de Método, O gabinete de curiosidades de Souto 
Moura,p. 120

6  Vilém Flusser, Filosofia da Caixa Preta, A imagem, p.7





PRIMEIRA
 PARTE
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 O LUGAR 

 Aqui estou na terra entre todos estes edifícios, entre a areia e a rede.
 Não sei o que fazer, mas a composição que se expõe à minha frente apela à ação. 
No primeiro plano, vejo a malha sol colocada precariamente. Desconheço a totalidade do 
perímetro que ela marca, mas sei que delimita um terreno vazio, onde a relva nasce sem 
regra. Ao centro, um monte de areia, que aparenta anunciar o início de uma construção que 
cobrirá este cenário. 
 Mas, ao mesmo tempo, parece ter sido deixada lá numa obra que nunca existiu. Ele 
é o elemento que sustenta a dúvida sobre a ação no espaço.
 Acabou ou vai iniciar. 
 Ao fundo, à direita, ergue-se o edifício da Estação, cuja sombra recai sobre os edifí-
cios mais próximos, duplicando os seus contornos na paisagem. 
 Na parte mais escura da sombra esconde-se uma pequena igreja, rodeada por edifí-
cios com mais de dez andares, que compõem o resto da imagem. 
 O resultado aproxima-se de uma colagem mal feita, de pedaços de cidade, no qual o 
protagonista é a Estação com a sua esfera sem espaço para espectadores, vista apenas pelos 
habitantes dos últimos pisos dos prédios. Estes, altos e de cores neutras, anunciam uma falsa 
escala e perspetiva da cidade que rodeiam. 
 É inevitável o sentimento de estranheza, alienação. Ao mesmo tempo, reconhece-se 
familiaridade e sentido de vizinhança.
 Ali sabemos pelo menos que a cidade começa ou acaba.
 Ali há uma separação. 
 Ali no Largo. 
 É este o lugar e não outro. 
 E este o lugar neste tempo e com esta composição. 
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7. Planta da cidade de Braga, com a identiciação geográfica do Largo da Estação
esc. 1:100.000

8. Planta esquemática do largo com identifiicação das ruas envolventes

AVENIDA ANTÓNIO MACEDO

TÚNEL

A11

RUA DO CAIRES

RUA NOVA DA ESTAÇÃO

RUA ANDRADE CORVO

RUA IRMÃOS ROBY

RUA CARDOSO AVELINO

OUTROS EIXOS VIÁRIOS
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 1874-2019 

 “Na cidade que temos, de forma insensível, ou quase para muitos, lentamente, mas 
continuamente e em processo de aceleração, o ambiente com o qual nos identificamos é 
destruído, como se fosse essa a condição de transformar.”
A transformação da cidade é fenómeno natural e prova de vitalidade, se de acordo com as 
suas necessidades, ou seja, com as necessidades coletivas do cidadão. 
E uma das necessidades coletivas consiste na vivência quotidiana dos resíduos da história e 
do devir.”   1

 A Estação Ferroviária de Braga foi inaugurada, no fim do século XIX, em 1875. Implan-
tada a oeste do centro da cidade, aproximadamente a 200 metros do Arco da Porta Nova, 
num espaço geograficamente charneira entre o vale que se estende até ao rio Cávado e o 
centro urbano à cota alta. 
Esse espaço, que chamamos agora Largo da Estação, constitui pela sua posição estratégica, 
um importante ponto de chegada à cidade e marca o início, a oeste, do centro urbano da 
cidade. 
 Antes da inauguração da Estação Ferroviária, o Largo marcava o cruzamento entre a 
estrada nacional, que ligava a cidade à região norte do país, atualmente Rua Nova da Esta-
ção e a Rua Cardoso a sul, a norte com a Rua Irmãos Roby e a oeste, em direção ao centro 
histórico, com a Rua Andrade Corvo, constituindo o ponto de ligação do centro urbano com 
as cidades vizinhas a norte do município, entre elas Vila Verde e Ponte de Lima. A sua envol-
vente próxima era marcada apenas pela volumetria do Mosteiro da Visitação de Maria, cuja 
entrada se realizava na Rua Irmãos Roby, e por alguns edifícios que assinalavam o início da 
Rua Andrade Corvo. Todo o resto da paisagem era constituído por terrenos de cultivo.
 Com a construção da Estação e do Cais de Mercadorias, o Largo tornou-se um ati-
vo espaço público na cidade onde confluíam passageiros, mercadorias e diversos meios de 
transporte, despoletando rapidamente o desenvolvimento urbano da área envolvente. 
 A implantação do complexo da Estação obriga a uma reformulação do desenho de 
espaço público envolvente. A forma do largo deixou de ser apenas um resultado do cruza-
mento das ruas circundantes e passou a ser um espaço que conforma e relaciona os diferen-
tes usos impostos com a construção da estação. 
 Observando a planta topográfica de 1884, da autoria de Francisque Goullard, per-
cebemos a relação estreita entre o espaço do Largo e os edifícios da Estação. A sua forma 
estendia-se até aos edifícios de cariz público, circundando a zona rebaixada das linhas ferro-
viárias, tornando toda a ação da Estação parte constituinte do próprio Largo. Por outro lado, 
esta distribuição permitia uma distinção clara de usos. Ou seja, junto do edifício destinado 
aos passageiros, o espaço era uma zona pedonal que se estendia até à Rua Capitão Alberto 

1   01 Textos Siza Álvaro, 003/01/1980000 pag. 18
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9.Planta referente à abertura da Rua de Caires, Braga, 1879

10.Planta de arranjo da praça do largo da estação,Braga, 1946-47
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Matos, destacando a volumetria do edifício. Do lado oposto, onde funcionava o Cais de Mer-
cadorias, o espaço público funcionava como corredor de ligação entre o cais e o cruzamento, 
de modo a tornar mais ágil o seu acesso.
 Apenas quatro anos após a abertura da Estação, tornou-se necessária a abertura de 
mais ligações com outros eixos da cidade, e acabaram por ser concedidos, ao Município, os 
terrenos de cultivo adjacentes ao término da linha ferroviária, na sua maioria pertencentes a 
Joaquim Machado Cayres, para abertura de uma nova rua que permitisse uma ligação direta 
do Largo da Estação com o Largo de Maximinos, passando pelo Largo do Beco. Esta via, que 
se viria a chamar Rua de Caires, passou a ligar o Largo da Estação com a zona sul da cidade, 
e facilitou a ligação de outras estradas nacionais, provenientes de cidades como Barcelos 
ou o Porto, devido ao cruzamento com o Largo de Maximinos,  de onde partiam as estradas 
nacionais para oeste e para o sul da cidade.
 Em 1877, o cruzamento de meios de transporte no Largo intensifica-se com a cons-
trução da rede de Carros Americanos, de tração animal. Esta rede, constituída por duas 
linhas perpendiculares, circulava sobretudo no centro histórico, com a exceção do Largo, 
que constituía a única paragem excendentária dos limites da zona central na altura.  A linha 
1 garantia a travessia Este-Oeste, partindo do Largo até à Avenida Central. Esta ligação apro-
ximou estes dois polos da cidade, tornando a Estação, assim como a sua envolvente próxima, 
espaços bastante presentes no cotidiano dos cidadãos do centro, e acabando por reforçar 
o desenvolvimento urbano da zona. Este tipo de circulação mantém-se até 1914, altura em 
que é introduzido o Elétrico na cidade. A sua rede, apesar de dimensão distinta, é construída 
sobre as anteriores infraestruturas do Carro Americano. São, por isso, mantidas as mesmas 
linhas perpendiculares, desta vez alcançando extremos mais distantes na cidade. A antiga 
linha 1 aumentou o seu percurso até ao Bom Jesus, e a Avenida Central passou a ser o ponto 
de cruzamento com a linha 2. No Largo, a rede provinha da Rua Andrade Corvo, atravessava 
o cruzamento e terminava na zona pedonal, em frente ao edifício de passageiros da Estação. 
Havia paralelamente uma segunda linha, excecional, para o transporte de mercadorias, que 
entrava na zona do cais. Apesar da afluência, sobretudo da linha do elétrico, e do desenho 
das linhas, o espaço manteve a sua relação estreia com a estação, conciliando os novos usos 
com o programa da envolvente. 
 A verdadeira mudança na imagem do Largo, desde a construção da Estação Ferrovi-
ária, viria a acontecer durante a segunda metade do século XX, com a generalização do uso 
do automóvel na cidade.
Braga não foi exceção à invasão da cultura automóvel, que veio alterar radicalmente a ima-
gem das cidades, mas também de conceitos como mobilidade e distância.
 O primeiro planeamento a considerar a existência do automóvel em Braga foi o Plano 
de Alargamento, Embelezamento e Extensão da cidade, realizado em 1941, pelo urbanista 
belga Étienne de Gröer, que, apesar de não ter sido concretizado, apresenta algumas dire-
trizes que justificam a expansão da cidade nas décadas seguintes. O seu desenho propunha 
uma rede de estradas bem definidas, baseando-se na construção de um novo canal que 
considerava os vários utentes da rua, fazendo uma clara distinção entre percurso viário e o 
pedonal. Este plano demonstrava também uma preocupação  em criar numa malha que per-
mitisse uma eficaz mobilidade, propondo, pela primeira vez, a ideia de uma circular rodovi-
ária, que faria a distribuição pelos núcleos rurais existente e que viria, mais tarde, a coincidir 
com a traçado atual da circular, no seu troço norte. 
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11.Folhas número 14-19 da Planta Topográfica da cidade de Braga de Francisque 
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 O segundo plano foi elaborado em 1958, e incidia sobre a Urbanização a sul do Terri-
tório. O seu objetivo passava por regular o crescimento impetuoso da malha urbana, pontu-
ada por intervenções independentes, não articuladas por uma visão ou pensamento global. 
A proposta acabou por definir um eixo viário a sul do centro, desde Maximinos, a norte da 
Rua de Caires, até ao limite este do centro urbano. Este eixo funcionaria como estrutura para 
o desenho da malha urbana envolvente, de modo a promover um desenvolvimento regular 
a sul do centro. O desenho proposto para a via, reconhecida atualmente como Rodovia, 
era constituído por quatro faixas e um separador central. Quanto ao percurso pedonal, fo-
ram equacionadas travessias de nível, que acabaram por não ser respeitadas, tornando este 
eixo quase exclusivamente viário. A sua linguagem aproximava-se das estradas periféricas 
da cidade, onde não são equacionados percursos pedonais e os limites de velocidade são 
superiores aos praticados no centro. Consequentemente, esta ação alterou a lógica de mo-
bilidade viária na cidade, fazendo com que as construções posteriores acompanhassem as 
mesmas medidas (de fazer concorrer no centro grandes infraestruturas viárias com a antiga 
malha já consolidada). No que respeita ao Largo da Estação, a definição da Rodovia viria a ter 
consequências sobretudo no volume de tráfico viário na Rua de Caires, que, apesar de não 
ter sido um eixo incluído no Plano de 1958, lhe veio a consolidar importância, já que permitia 
a ligação direta da Rodovia com a parte norte da cidade. Ambas constituíam um tipo de vias 
cuja facilidade de circulação era superior à praticada no centro, funcionando como Circular 
sul/oeste na cidade. 
 Outro dos planos, que veio a ter impacto na morfologia do Largo, foi o Plano de Re-
estruturação do Território de 1981.É nesta altura que é definido o traçado da via circular da 
cidade. Esta via, exclusivamente rodoviária, constituída por quatro faixas de rodagem e um 
separador central, estendia-se, a sul, desde da rotunda de Maximinos até ao que é agora en-
trada da autoestrada para o Porto. A norte, acompanhava os limites da zona urbana central.
A sua implantação, muito condicionada pela facilidade de ligações com as vias periféricas, 
originou um percurso bastante complexo, ritmado por viadutos e túneis, com vista a conci-
liar esta infraestrutura de grande escala com a malha consolidada da cidade, acabando por 
definir uma divisão clara no território, a qual parece controlar a própria expansão urbana. 
Esta situação torna-se crítica no troço norte, sobretudo na Avenida António Macedo, cujo 
traçado intersecta várias ruas do centro, obrigando à criação de novas soluções de ligação, 
como passagens de nível ou viadutos pedonais, nos casos onde é interrompida definitiva-
mente a circulação, como é possível observar na planta de 1968. 
 A sua construção foi cumprida quase na totalidade segundo o Plano de 1981; no en-
tanto, a execução realizou-se em duas fases, ambas com implicações diretas na morfologia 
do Largo da Estação. 
Na primeira, em 1981, foi construído o troço norte, cujo percurso ia do Largo da Estação até 
ao encontro da Rodovia no seu lado este, criando entre esta e Rua de Caires um segundo 
anel viário, que delimita o núcleo central da cidade. 
A via iniciava de cota entre a Rua Andrade Corvo e a Rua Irmãos Roby, e viria a constituir 
a Avenida António Macedo. A sua abertura implicou a demolição do edificado que consti-
tuía o gaveto entre estas duas ruas, alterando os limites periféricos do largo, assim como a 
sua organização viária. Esta configuração permaneceria até à conclusão da segunda fase de 
construção da circular, obrigando à realização de obras de adaptação da circulação, entre 
as quais a duplicação das faixas rodoviária, intensificação da sinalização e a construção de 
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12. Planta topográfica da cidade de Braga, 1966
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novas travessias pedonais, como por exemplo, o viaduto pedonal na Rua de Caires, no seu 
cruzamento com o Largo do Beco. 
 A segunda fase, iniciada em 2001, ditou a conclusão de todo o circuito da Circular. A 
construção incidiu sobre o troço sul, obrigando a uma restruturação dos pontos de ligação 
com o circuito já concluído na fase anterior. 
A Avenida António Macedo, como troço final a oeste do circuito norte da Circular, constituía 
o final do troço norte da circular no seu lado oeste (como foi referido anteriormente), o que 
significa que, para a continuação da circular, era necessária uma nova ligação desta com o 
troço a sul. Para isso, foi aberto um túnel, sob os terrenos a norte do Largo, que viria a ligar 
a Avenida com a nova variante EN14, cujo traçado coincidia com o da antiga Rua Capitão 
Alberto Matos, paralela à zona pedonal do Largo da Estação, no entanto a uma cota inferior. 
Esta restruturação do circuito da Circular implicou uma nova mudança morfológica da zona 
da estação. No seu lado oeste, foram demolidos os edifícios que compunham o fim da rua 
nova da estação, para permitir a construção do túnel, intensificando a rutura criada pela 
variante, num percurso que é realizado a uma cota inferior em relação à sua envolvente 
próxima. O mesmo acontece no lado este com a Avenida, que já representava uma barreira 
e impunha uma separação entre os edifícios a norte e o centro da cidade. Com a sua ligação 
com o túnel, essa rutura torna-se ainda mais evidente. 
Quanto à circulação rodoviária no próprio Largo, esta restruturação levou a uma substancial 
diminuição do volume de tráfego e da velocidade praticada pelos automobilistas. Tal permi-
tiu aumentar as travessias pedonais e acabar com o viaduto pedonal da Rua de Caíres.
 Também em 2001, paralelamente a esta última restruturação, iniciou-se a constru-
ção da nova Estação Ferroviária, que viria a constituir a última transformação do Largo até 
aos dias de hoje. O projeto, da autoria do grupo de arquitetos Castro Calapez, propunha, 
para além da parte edificada, o redesenho da circulação viária, com vista a conciliar a nova 
organização de espaço. Como foi mencionado anteriormente, os edifícios da antiga estação 
ladeavam o final da linha ferroviária, repartindo as funções de transporte de passageiros e 
de mercadorias, numa divisão que se refletia na forma do próprio largo. Neste projeto, com 
a abolição do cais de mercadorias do programa, a estação passou a ser exclusivamente de 
passageiros, deixando de ser necessária uma divisão do espaço de circulação. O novo edifí-
cio é, então, implantado no topo das linhas ferroviárias, voltando-se para uma área pedonal 
definida entre o cruzamento viário do Largo e o edifício, e libertando o interior para os cais 
ferroviários. O antigo terminal a oeste foi mantido com um programa independente do novo 
complexo ferroviário, o que, consequentemente, provocou um declínio do uso do espaço 
público que o envolvia. Para além desta alteração, perdeu também a ligação com o centro 
do Largo, devido à abertura de uma praça de táxis, que interrompe a o desenho de conjunto, 
que existia anteriormente, entre este espaço e o cruzamento. 
 A conclusão deste projeto resultou num concentrar da ação no centro do Largo. O 
desenho do largo passou a ser o de uma espécie de separador viário, inacessível ao peão, 
interrompido pelos acessos viários do parque de estacionamento, funcionando com eixo 
de separação entre as faixas de rodagem. O espaço público ficou confinado a uma peque-
na área em frente à entrada do novo edifício, onde se concentram os acessos pedonais ao 
parque de estacionamento e as principais paragens de autocarro, categorizando-o numa 
espécie de uso exclusivamente de passagem.
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 O LARGO

 “Antigamente o Largo era o centro do mundo.  
 Hoje é apenas um cruzamento de estradas, com casas em volta e uma rua que sobe 
para a Vila. O vento dá nas faias e a ramaria farfalha num suave gemido, o pó redemoinha e 
cai sobre o chão deserto. Ninguém. A vida mudou-se para o outro lado da Vila. 
(...)
 Era o centro da Vila. Os viajantes apeavam-se da diligencia e contavam novidades. 
Era através do Largo que o povo se comunicava com o mundo. Também, à falta de notícias, 
era aí que se inventava alguma coisa que se parecesse com a verdade. O tempo passava, e 
essa qualquer coisa inventada vinha a ser verdade. Nada a destruía: tinha vindo do Largo.   
Assim o largo era o centro do mundo.” 2

 Hoje o Largo já não é Largo. É um espaço cruzado por pessoas que apenas se in-
tersectam, um espaço que se atravessa e que se espera, rapidamente, pelo comboio, pelo 
carro, pelo autocarro ou pelo Uber. 

 Ninguém se conhece. 

 O antigo Largo, a Oeste da Estação, é um espaço ao abandono. Antigamente, era uma 
varanda para o vale do rio Cávado, onde se esperava pelo comboio ou pelo elétrico, um fun-
damental espaço de encontro, bem desenhado pelas ruas que o delimitavam, pela estação 
e pela linha. Com o crescimento da cidade, e com a abertura do novo edifício da estação, já 
não há quem ali espere pelo comboio. O Largo deixou de ser ali. 
As portas da antiga estação fecharam e, com o surgimento do túnel, perdeu-se a vista sobre 
o vale, condicionando um ainda maior afastamento face ao Oeste da cidade. O que agora se 
vê são as fachadas dos edifícios que ladeiam as faixas de rodagem, edifícios com as janelas 
sempre fechadas, na tentativa de evitar o ruído do trânsito que entra e sai do túnel.
Quem agora ali passa, vai para o hotel (imagem 5), percorrendo a fachada dos dois edifícios 
- o novo que para ali não se abre, e o velho que ainda mantém as indicações de uma outrora 
partida e chegada. Não há mais nada, apenas mobiliário urbano que ninguém usa, e restos 
de linha ferroviária que ali ficou. É um espaço suplementar, onde o vazio e as circunstâncias 
parecem acelerar o tempo. 

 

2  Manuel da Fonseca, O Fogo e as Cinzas, O Largo, p.23
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 Agora a entrada para a Estação faz-se por outro lugar, mais pequeno, sempre em 
sombra, que se abre para o Largo da Estação.
 É também uma varanda, desta vez voltada a norte e assombrada pela fachada espe-
lhada do novo edifício. É um espaço que se assume como uma península rodeada por uma 
nova linguagem, uma nova realidade. Os seus limites não são ruas, mas paragens de auto-
carro e os painéis publicitários, que dominam a perceção do lugar.
 Apenas quando o tempo de espera o permite, por entre os meios de transporte, so-
mos capazes de perceber que, para lá da publicidade, do trânsito, dos sinais, e das paragens, 
há um maciço edificado, que realmente impõe um limite físico ao espaço. É um conjunto 
volumétrico que o tempo parece ter deixado ao acaso, composto pelo Hotel Turismo, um 
edifício de habitação coletivaa, as ruínas e terrenos baldios. Deste conjunto, apenas dois se 
mantêm imutáveis e impenetráveis pela publicidade: o hotel Turismo e o edifício de habi-
tação coletiva. Os restantes vão assumindo, de tempos a tempos, uma nova imagem, uma 
nova ‘fachada’, construída pela arbitrariedade das mensagens dos painéis temporários.
Não há onde esperar nesta nova entrada. O monometalismo do edifício parece decidir a 
ocupação deste espaço, não deixando lugar para permanecer ou esperar. Empurrando as 
pessoas para as paragens ou para o muro que o limita precariamente do movimento viário 
da Rua de Caires. 
 Afastando-nos do Largo, percebemos o impacto que o novo edifício tem na paisagem 
urbana. Destaca-se por ser mais alto que os edifícios que o circundam; com a sua esfera que 
o anuncia e a linguagem que o desenha distingue-se da envolvente, marcando um ponto 
referencial na malha da cidade.
 Procura anunciar que ali é cidade, ali onde está a esfera.
 Atrás de si os códigos da cidade alteram-se e a vivência é distinta. 
 As construções parecem ser ainda as mesmas que existiam antes da implantação da 
estação, não há betão. Há paredes em pedra, telhados de duas águas, há galinheiros e esten-
dais. As ruas são estreitas, e sinuosas.
 Os passeios não existem, as paragens de autocarro também não. Os carros ouvem-se 
ao longe, mas já não se veem, só se vê a linha do comboio e as linhas que compõem a auto-
estada.
 A vegetação cresce como se perto não existisse urbanidade.
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 Já na cidade, o contraste de linguagem mantém-se, mas os códigos não são tão dis-
tintos. O uso do vidro e do betão não é novo, nem diferente dos elementos estruturais que 
compõem a envolvente. No entanto, a sensação de estranheza e surpresa causada é a mes-
ma da perspetiva que anteriormente se evidenciou. O novo edifício surge como se fosse uma 
peça de um outro puzzle. 
 O projeto do novo edifício da Estação tinha como intenção a imposição de uma nova 
imagem para a estação, a imagem de uma nova entrada na cidade (um novo arco da porta 
nova3 ), capaz de integrar e relacionar o complexo sistema viário da cidade, visto que o largo 
é um ponto essencial desse sistema – é lá que se cruzam mais de que um tipo de vias, como 
já referido anteriormente. 
 No entanto, a sua integração foi indiferente à envolvente construída e assume-se 
como um elemento independente na composição volumétrica do largo. É desproporcional 
com o seu vazio.  O edifício apenas se abre para o “confuso largo”, ignorando as laterais, fac-
to que só vem acentuar esta evidente falta de relação com a preexistência. 
Como se vê na (imagem 9), o edifício não se aproxima da volumetria existente,  afasta-se 
para depois rematar ao quarteirão mais à frente, já no largo. Vê-se então a fachada tardoz, 
pela distância deixada entre os edifícios, onde anonimamente se avista a estrutura leve que 
cobre as plataformas de chegada e partida, anónima, sem relação, e onde se encosta, discre-
tamente, o posto de combustíveis.  
 Já no largo (imagem 10), a leitura do contraste com a envolvente prende-se com a 
linguagem do edifício e com a imagem que este lhe impõe. Ironicamente, o vidro escuro 
sem interrupções, que cobre a fachada do edifício, reflete o contrário da imagem que queria 
representar. Reflete a desordem da composição da envolvente do largo, reflete as ruínas, os 
vazios e os edifícios que foram ficando com as suas empenas descobertas. 

 Aqui, até a escala é desproporcional. 

3  O projeto da autoria do arquiteto Castro Calapez inclui uma estrutura monumental, independente da fachada, que se aproxima da imagem de uma porta, 
duplicando o sentido de entrada na cidade, à imagem do arco da porta nova, no centro histórico da cidade.
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11. 13. Robert Venturi, Aprendendo com Las Vegas, recomendação 
para um monumento
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 IDENTIDADE 

 Há uma busca de identidade no projeto da estação, há um modo de construir que 
pretende impor um significado forçado ao lugar, mas que, pela sua implantação e desenho, 
opera de uma forma independente, como se de uma ilha se tratasse.
 A estação ferroviária era, já pela sua função e pela sua localização, um elemento 
marcante na malha da cidade, mesmo antes da construção do novo edifício. É um lugar que 
o observador reconhece na cidade e usa como referencial. Representa, pela sua função, 
uma imagem identitária; no entanto, neste caso concreto, no que concerne à relação com 
o observador e com o espaço envolvente, assume-se, como define Marc Augé, como um 
não-lugar. Um lugar que se prende apenas com a função, um lugar que imbrica o antigo com 
o novo, que usa a história como cenário.1

 Uma imagem viável da identidade de uma construção, segundo Kevin Lynch2 requer, 
em primeiro lugar, a identificação de um objeto, o que implica a sua distinção de outras coi-
sas, o seu reconhecimento como entidade separável. Entidade não no sentido de igualdade 
com outra coisa qualquer, antes significando individualidade e particularidade. Em segundo 
lugar, a imagem tem de incluir a relação estrutural ou espacial do objeto com o observador e 
com os outros objetos. Em último lugar, este objeto tem de ter, para o observador, um signi-
ficado quer prático quer emocional. Isto significa que existe também uma relação, mas uma 
relação diferente da espacial ou estrutural. 
 Esta obra, nestes termos, não é capaz de reproduzir uma imagem de relação estru-
tural ou espacial com o observador e a envolvente. A forma como ele se impõe no espaço é 
manifestamente alienante para o observador.

1 Fala-se, neste caso, na integração apenas cénica do antigo edifício da estação imagem 13.

2Kevin Lynch, A imgem da Cidade, p. 16
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 A ESFERA NO TOPO 

 No manifesto de Rem Koolhaas, Nova York Delirante, o autor identifica dois conceitos 
que defende como essenciais para a composição urbana de Manhathan: a agulha e o globo.
 A agulha é a estrutura mais fina e menos volumosa, a marcar o ponto dentro da retí-
cula. Ela combina o máximo de impacto físico com um consumo insignificante de solo. 
 O globo é, matematicamente, a forma que encerra o maior volume interno com a 
menor superfície externa. Tem uma capacidade promíscua de absorver objetos, pessoas, 
iconografias, simbolismo, criando uma relação entre eles pelo mero facto de coexistirem no 
seu interior. 
 A composição da cidade de Braga não se aproxima da estrutura de Nova York, nem 
existem arranha céus, nem a escala se assemelha; no entanto, a composição do novo edifício 
da Estação parece, neste contexto do largo, responder de modo análogo a estes conceitos 
explorados por Koolhaas. 
 É no contexto da estrutura da cidade de Braga um arranha-céus, que tenta, atrás dos 
vidros espelhados, tudo conter. Abarca a estação, parques de estacionamento, comércio e 
escritórios, é uma estrutura que se mantém impendente do lugar, impõe uma função, mas 
não se relaciona com a cidade. É a agulha e globo, dentro da sua própria realidade, no seu 
mundo. 
 Qual é o papel desta esfera? O que é que ela representa? As redes? Uma empresa? 
As infraestruturas de Portugal1?  
 A posição deste elemento no topo do edifício não deixa de ser irónica neste lugar; 
não percebemos bem a sua intenção, mas a sua sumptuosidade declara um individualismo 
que não integra nem faz parte de uma rede, mas é sempre exceção. 

1  Infraestruturas de Portugal é a empresa pública que resulta da fusão entre a REFER, Rede Ferroviária Nacional, e a EP, Estradas de Portugal, empresas 
destinadas a gerir e administrar as infraestruturas ferroviárias e rodoviárias em Portugal, respetivamente.
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 UMA LINHA, DOIS LUGARES 

 “O direito à cidade passa pela sua acessibilidade e mobilidade das pessoas e dos 
bens, constituem elementos chave desse direito.” 1

 Afirma-se, ao longo da construção do discurso, que o espaço do Largo da Estação 
conforma uma zona de charneira, na malha da cidade de Braga. É um ponto onde confluem 
os mais diversos gestos do ato de fazer cidade, numa visão um pouco desatenta, porque 
alheada de conceitos de espaço público, escala e identidade.
 As imagens apresentadas representam a dualidade de classes de espaços que a linha 
parece separar, como se cortada à faca. A nova urbanidade, que o projeto do Largo da Es-
paço se comprometia a impor, parece construir um muro, uma linha que separa aquele que 
seria um espaço mais rural do espaço urbano, o espaço de “cidade”
 É um corte tão vincado, tão assente na sua própria geometria, no seu desejo de auto 
afirmação, que esquece as moradias preexistentes, questões de acessibilidade ou direito ao 
espaço público.
 As moradias, que seriam parte de uma área mais rural da cidade, com telhados de 
duas águas, hortas e jardins, têm agora os seus pequenos portões, gradeamentos com flo-
reados e fachadas principais voltadas para  uma via onde o trânsito circula a uma velocidade 
de 90 km/h. 
 O acesso pedonal, espaço entre o terreno privado e a via de circulação, é conforma-
do por passeios sem escala, construídos com sobras de materiais sem remates, mais uma 
vez – “à faca”.
 São visões contrastantes, que se relacionam de um modo impactante e contraditó-
rio, sem diluição, sem espaço para a transição ou mesclagem. Relacionam-se na sua indivi-
dualidade, como opostos que não se atraem, imagens do contraditório.

1  François Archer, Novos princípios do urbanismo seguido de novos compromissos urbanos. Um léxico, Livros Horizonte, p. 133
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 CIRCULAR
  
 “Hoje não há muralhas, mas há cinturas verdes, linhas ferroviárias de cintura e cintu-
ras rodoviárias (as circulares). São estas as cinturas que marcam o termo da cidade.” 1

 A cidade de Braga é marcada por uma cintura viária “apertada”, que asfixiou o cres-
cimento da cidade. O seu desenho rompeu ruas, desrespeitou bairros e impôs uma outra 
forma de apropriação de espaço.
  As duas imagens, que antecedem este texto, revelam duas perspetivas desta cintura 
viária.  Ambas representam o mesmo viaduto, a primeira debaixo do tabuleiro, e outra sobre 
o tabuleiro.Na primeira, vemos um campo de basquetebol e um carro, ambos sobre a terra. 
Não há elementos que nos indiquem que estamos em zona urbana, não há identidade nem 
relação. Ao afastarmo-nos, percebemos que ali era uma rua, uma rua que foi interrompida 
para a circular continuar.

 A rua ainda existe, cortada.
  
 Já na segunda, sobre o tabuleiro nada acontece, a sua clareza e a simplificação dos 
elementos esconde a ação da primeira imagem.
  
 Ao motorista tudo é indiferente.

1  Pedro Ramos Brandão, O Sentido da Cidade, p.57
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 2 - - 4
  
  Em 2019, o que é que mudou? Quais as vantagens e desvantagens que a reformula-
ção do sistema viário veio impor?
 O desenho das novas vias de acesso à cidade veio impor uma nova mobilidade, a 
chegada ao núcleo central da cidade de Braga é mais fácil, mais rápida e mais direta. O au-
tomobilista vê o seu propósito cumprido e é agora capaz de percorrer uma maior distância, 
através de um encurtamento do percurso e da duração da viagem.
 Não será verdade declarar que esta reestruturação cumpra todos os preceitos de 
nova urbanidade. Um espaço, que era identitário e conciliador, vê-se agora conformado por 
uma variedade de situações, que não consegue abarcar. 
 Com a priorização da circulação e mobilidade viária, esta área da cidade torna-se 
alheia à mesma, periférica, torna-se até exterior, como se não fosse também ela cidade. O 
desenho que lhe é imposto conforma-a enquanto um excedente de cidade, zona a não con-
siderar, espaço externo que limita o que se quer mostrar. 
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14. Bas Princen , Cooling Plant, Dubai, 200927. 
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 O TÚNEL QUE EMERGE À SUPERFÍCIE  
  
  No terreno a oeste, a relva ainda cresce, interrompida por apenas dois volumes, cuja 
disposição não revela qualquer regra, são dois objetos isolados e sem identidade. Dois volu-
mes azuis que a vegetação tenta esconder; no entanto, a sua presença parece impedir a ação 
sobre aquela superfície, que se mantém em espera. 
 A imagem 27 revela três planos que sintetizam o lugar: uma envolvente distante, o 
objeto e a vegetação, o que, assim como na imagem de Bas Princen, realça a estranheza da 
composição destes três elementos. 
 Na fotografia de Princen, vemos um volume escuro, cuja funcionalidade é difícil de 
decifrar, numa paisagem em construção sob o perfil de uma cidade contemporânea. O vo-
lume é o foco desta composição, na qual o homem ou é parte da paisagem, onde assenta o 
objeto, ou se dilui na sua mancha preta, sendo quase impercetível. A cidade desaparece, e 
dissolve-se numa nova identidade urbana: estranha e desconhecida. 1

 O volume, em ambas as imagens, parece representar a presença de uma nova lin-
guagem urbana. Uma nova composição volumétrica desconhecida, da qual não se percebe 
a origem ou funcionalidade. Ditam um novo código de ocupação de espaço indiferente ao 
contexto, à envolvente e à cidade. 

1  Bas Princen, a imagem descrita faz parte de um projecto chamado Refuge, que reúne imagens realizadas pelo fotógrafo nas cidades de Beirut, Amand, 
Cairo, Dubai e Istambul.  A sua procura debruçou-se em espaços específicos na periferia destas grandes cidades, que estão a ser construídas como ilhas 
isoladas e com uma nova identidade.
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 ESPAÇO ECLÉTICO
  
  Um espaço não se resume nunca aos elementos visíveis; por isso, as imagens não são 
suficientes para representar um lugar. O caso do Largo da Estação não é exceção. 
 Aqui não há uma regra ou um plano claro na distribuição dos edifícios, das entradas 
para o parque, dos passeios, dos jardins, dos cartazes publicitários ou dos sinais de trânsito. 
O programa funcional do lugar é bastante diversificado e a transição é abrupta, entre o lado 
norte da linha ferroviária e o lado sul. 
 A Sul, a composição programática é uma continuação da cidade, onde há uma leitura 
do todo e se encontra uma distribuição equilibrada entre serviços, habitação e equipamen-
tos.
 A Norte, a cidade assemelha-se a uma manta de retalhos, onde se encontram espa-
ços cuja linguagem se assemelha à composição de um espaço rural. É um encontro abrupto 
entre a cidade e a periferia, ritmado pelos terrenos baldios, e pelas ruínas. 
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15. Joseph Niépce, Poin de veu du Gras, 1826 ou 1827
Considerada a primeira fotografia permanente do mundo.

37. 
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 PALIMPSESTO1 
  
  A fotografia espanta-me sempre, com um espanto que perdura e se renova inesgota-
velmente.2  
  Há no ato de fotografar uma atmosfera surreal associada, algo que vai para além da 
realidade que ela retrata, como se fosse capaz de retratar algo inconsciente dessa realidade.  
Walter Benjamin considera que esse aspeto da fotografia está associado à câmara, ao apara-
to mecânico, que nos permite trazer para a superfície da fotografia um aspeto inconsciente 
da realidade, que o olho não nos permite ver.  
  A primeira fotografia, fixada em 1822, por Niépce, no vidro da câmara escura é uma 
imagem frágil, ameaçada, muito próxima na sua organização, na sua textura granular e no 
seu aspeto inesperado. Aproxima-se de uma pintura, onde a luz e a composição são os auto-
res, remetendo para uma realidade indistinta, incomparável, mas sobretudo artificial. 
Ao ver o resultado da fotografia 37, a sensação foi de espanto, como se só naquele momen-
to tivesse percebido a composição presente naquele plano. Tudo me pareceu novo, mas 
ao mesmo tempo familiar. Lembro-me do momento em que tirei a foto, de ter pensado na 
pessoa que ia a atravessar a passadeira, e ter a intenção de a acompanhar. Esperar que ela 
entrasse no meu campo de visão e registar. Agora, ao ver a imagem, não é a pessoa que 
prende o meu interesse, mas a cidade. São os planos que, nesta perspetiva, parecem não 
pertencer à mesma malha urbana. Assemelham-se a uma colagem pouco rigorosa, que vai 
de superfície em superfície, mudando de escala e de contexto. 
 Mas não se trata de uma colagem, mas sim do cenário que compõe as margens do 
Largo da Estação. O primeiro plano, preto e indistinto, é o muro que faceia a entrada do novo 
edifico da Estação, que está a uma cota inferior da cota da Rua de Caires, e é essa diferença 
de alturas que provoca de imediato a sensação de estranheza, já que a altura da linha do 
horizonte do observador é distinta da cena que ele observa. 
 A composição continua a desafiar o observador da imagem, os edifícios que vemos 
não partilham a mesma linguagem, mas sobretudo não partilham o mesmo tempo. 
 A composição é resultado de interesses distintos, que foram ao longo do tempo igno-
rando a pré-existência, a história que já ali tinha sido imposta.

1  Palimpsesto:papiro ou pergaminho que contém vestígios de texto manuscrito anterior, que foi raspado ou apagado, para permitir a reutilização do mate-
rial e a posterior sobreposição de um novo escrito.
Dicionário infopédia da Língua Portuguesa 

2  Roland Barthes, Câmara Clara, p 92
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 CAOS

 “Enquanto dura, o que nós chamamos o caos evoca a ideia não apenas de confusão e 
desordem dos elementos, mas uma espécie de incapacidade do espírito para compreender 
e, ainda menos, dominar um estado de coisas do mundo, da sociedade, da história, onde 
não se vislumbra a sombra de uma ordem” 1 

 Em todas as imagens apresentadas até agora, há, inerente à sua compreensão, uma 
sensação de caos. E caos, como explica Eduardo Lourenço, evoca, sobretudo, uma incapaci-
dade para compreender, e ainda menos de dominar.  
 No caso do Largo, o que não se domina é, sobretudo, o tempo e as suas diversas 
camadas. Resultando numa malha urbana complexa, onde prevalecem as construções mais 
recentes sobre a pré-existência.  As novas intervenções carecem de desenho de conjunto, 
assumem-se no espaço como narrativas independentes, provocando conflitos na leitura e na 
utilização do espaço. 
 Ao percorrer o Largo, facilmente nos deparamos com encontros abruptos dos ele-
mentos urbanos, como demonstram as imagens anteriores. Movimentos que se cruzam sem 
solução, que existem e se mantêm aglutinados, criando espaços inóspitos, casos insólitos na 
cidade, impossíveis de compreender como observador.  

1  Eduardo Lourenço, Caos e Esplendor, p.5
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 OUTDOOR SIGNS

 Todas as cidades comunicam mensagens- funcionais, simbólicas, persuasivas – às 
pessoas que por elas circulam. 
 O espaço pedestre torna-se mediático e é evidente o domínio e prevalência do uso 
de códigos publicitários nas zonas de maior afluência das cidades, ocupando não só aqueles 
que consideramos espaços em espera, mas também a própria a arquitetura.
 O seu impacto chega a ter tanta importância que o próprio meio publicitário se torna 
‘arquitetura’, e em caso extremos a própria arquitetura se torna mimética daquilo que se 
pretende publicitar. 
 Percorrendo a Rua do Souto ou a Rua de São Marcos1,  no centro histórico de Braga, 
não se encontram painéis publicitários de grandes proporções, que possam colidir com a es-
cala do pedestre. Ali, a comunicação funciona por proximidade, a vitrine do próprio negócio 
é o espaço determinado para a persuasão comercial. 
 Na área de estudo, a maioria das mensagens promocionais que se encontram são di-
recionadas às marcas e grandes superfícies comerciais, implantadas nas margens da Circular 
da Cidade. E o Largo, enquanto ponto de interseção da Circular com outras Vias de grande 
afluência de trânsito, torna-se um lugar estratégico para a mediatização. Este é um tipo de 
mensagem que prioriza a comunicação com o condutor, face ao peão, e a sua eficácia é in-
dubitável.
 Distribuem-se, numa primeira análise, de um modo algo impulsivo, espontâneo e 
desorganizado, dispondo-se não só nos espaços com maior visibilidade no Largo, como nas 
áreas verdes, no espaço público que ladeia o edifício da Estação e nas paragens de auto-
carro, nas fachadas das ruínas e nos terrenos vazios. Para garantir a atenção contínua dos 
automobilistas, as suas estruturas são iluminadas e a mensagem é clara e concisa.
 Há, no entanto, painéis mais pequenos, com informação destinada aos transeuntes. 
A sua implantação no espaço é feita com menos abundância, em relação aos anteriores. 

1  Ruas no centro histórico de Braga com uma forte densidade comercial

16. Robert Venturi , Aprendendo com Las Vegas, 
Quadro sumário da relação do símbolo com a tipologia de rua 
e a velocidade praticada nessas redes viárias pelo o automo-
bilista. 
Mostrando que a expressão do símbolo publicitário se ade-
qua não só ao tipo de rua e a sua tipologia programática mas 
também à circulação viária. É uma relação em dois tempos 
que indica o tipo de ocupação de espaço na cidade pelas 
grandes infraestruturas em zonas cuja circulação viária tem 
uma escala maior e por isso o simbolo passa a ser o elemento 
preponderante no espaço: a sua escala passa a ser adequada 
à velocidade viária e a sua colocação é estratégica. Já o edi-
fício, neste tipo de distribuição urbana, passa para um plano 
recuado, já que a noticia da sua presença é transferida para o 
símbolo publicitário. 
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16. Franco Fontana, Asfalti, 1990 54. 
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 QUEM?

 “O espaço não é o pano de fundo das nossas ações, a constituição dos espaços é 
entendia com base nas relações institucionalizadas que se configuram mediante as ações; 
os espaços não precedem as ações, mas o contrário. O espaço não é recetáculo das nossas 
ações, mas o que surge entre nos mediante a nossa ação, de modo, que cada sociedade 
produz o seu tipo de espaço.”  1 

1  François Archer, Novos princípios do urbanismo seguido de novos compromissos urbanos. Um léxico, Livros Horizonte, p.63
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 QUEM ESPERA?

 
 No Largo, todas as redes confluem, se cruzam, e encontram.
 É o lugar que exalta o movimento e a ação; no entanto, toda essa dinâmica e fluxo 
requer espaços de espera. 
 No contexto, os lugares de espera não existem, foram cortados, aglutinados na ma-
lha urbana ou esquecidos, deixados ao abandono. Quem espera, espera nas paragens, colo-
cadas ao longo do Largo, espera nestes pequenos compartimentos, anónimos, implantados 
sobre o passeio, sem regra (imagem 55)
 Por vezes, encontram-se isolados, sem contexto, sem envolvente urbana, erguem-se 
perto dos terrenos baldios, onde se tenta precariamente dominar a vegetação que invade o 
espaço.
 Não há espaço público para esperar no Largo, o desenho do vazio não é para quem 
espera.



84|

59. 



A OUTRA IMAGEM |85

 QUEM PASSA?

 Mover-se e caminhar continuamente, isto é pertencer à cidade(...)
 A cidade a que cada indivíduo se identifica é um mundo móvel, impreciso, sem limi-
tes conhecidos; mas não é infinito, onde a diferença é a lei da forma 1 

 O uso que fazemos da cidade é a melhor forma de a entendermos e conhecermos. 
 O ensaio que se apresenta constrói-se de um percurso pelo espaço em busca das 
questões que ele levanta, com a ambição de o reconhecer para, posteriormente, refletir 
sobre ele. Este reconhecimento do espaço implica a movimentação e a deslocação, tanto 
quanto a paragem, num conhecimento que se constrói do equilíbrio entre estes dois modos 
de usar cidade.
 Percebe-se no Largo, que são muitas mais as pessoas que se movem do que as que 
esperam. Movem-se seguindo trajetos individualistas já reconhecidos pelo corpo que os faz, 
como autómatos. Movem-se com um objetivo, com o sentido assente de saber a direção a 
tomar, os olhos apontam mais para o telemóvel do que para a cidade e os pés movem-se 
ignorando o chão que pisam.
 O espaço é percorrido de modo cíclico, infinitamente.

1  Manuel de Solà-Morales, Cidades Cortadas, p.175





SEGUNDA 
PARTE
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 IMAGINAÇÃO 

 Fazer, experimentar, olhar 1

 Esta parte do trabalho assume-se como a mesa de trabalho, construída com base no 
levantamento do que não é palpável, do ‘imaginário’. Para além dos edifícios, da presença do 
homem e do tempo no lugar, há outra imagem que foi capturada - a essência e identidade 
do lugar.
 A qualidade compositiva deste lugar revelou-se surpreendente. Mostrou-se dotado  
de uma atracão inesperada quando, à partida, se pretendia registar o caos, a desordem e a 
inexistência de ação, pois o que se encontrou foi a beleza dos espaços vazios, dos espaços 
“em espera”, o elogio daquilo que à partida seria considerado feio.
 As três imagens que se apresentam anteriormente são reveladoras deste facto. Da 
recolha fotográfica concretizada, talvez tenham sido as esteticamente mais impactantes. O 
encontro da luz com a matéria evidencia uma beleza inesperada, para um espaço degradado 
e anónimo.
 Compreende-se que esta beleza inaparente vem dar espaço à imaginação, à possibi-
lidade e oportunidade, como se o espaço gritasse afirmando a sua existência e o seu poten-
cial, lembrando que também do que é feio se pode fazer poesia.

1  Roland Brthes, A Câmara Clara, pag, 17
A fotografia é objecto destas três práticas (ou emoções, ou de três intenções) mencionadas. 
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18. Bas Princen, Botanic Alley, 2009

19. Le Corbusier, La Maison Dom-ino, 1914
Sistema construtivo desenvolvido por Le Corbusier com o 
intuito de simplificar a prática da construção

20. Le Corbusier, Unitá d’habitation de Nantes-Rezé, 1955 *
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21. Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal, 
Ecole d’Architecture, Nantes, 2009 *

22. Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal, Ecole d’Architecture, Nantes, 2009 
Imagem de apresentação do projecto que mostra a pretensão da variedade
programática para o edifício.
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 ESTRUTURA COMO LINGUAGEM

 Como crítica a este ambiente mitificado, descontextualizado, sem apego histórico e 
às suas raízes, a posição que agora se procura é a da procura do íntimo, do pessoal, de mos-
trar os elementos da sua essência, sem manipulação e efeitos, construir algo num processo 
claro e compreensível por todos; sem camadas, sem pele, nu. A preocupação é realçar o 
espaço. Simplificar. Impor novas dinâmicas nos espaços que até então estavam vazios. 
 Na proposta para a qual se caminha não é sugerido um programa específico, é ape-
nas apontada uma direção, uma solução em aberto. O objetivo é o desenho de uma estrutu-
ra capaz de, no anonimato, conciliar a multiplicidade do lugar, ao contrário do que se crê ter 
sido feito na última intervenção arquitetónica para o lugar. A linguagem que se procura visa, 
com simplicidade, desenhar espaço e não forma, estabelecer alternativa e ser recetáculo de 
cidade, adaptável e nunca estanque.
 Numa viagem realizada o ano passado à cidade de Nantes, tive a oportunidade de 
visitar a École d’Architecture da autoria do escritório do atelier Lacaton e Vassal.  Esta escola, 
assim como a Faculdade de Arquitetura do Porto, localiza-se à margem de um rio, o rio Loire. 
A linguagem escolhida é o resultado direto dos requisitos técnicos da construção: quer dos 
requisitos relativos aos procedimentos construtivos, quer dos relativos à objetiva eficiência 
do artefacto arquitetónico. As vicissitudes da construção não são contornadas de modo a 
que desapareçam, emergindo uma outra lógica formal (uma «linguagem»); pelo contrário, 
recorre-se a uma linguagem literal, em relação a essas vicissitudes. 
  Ali, a linguagem é uma consequência, e não um objetivo. É deduzida da necessidade, 
e não objeto de uma intencionalidade autónoma. Torna-se literal. 
 Será também neste sentido que a proposta caminhará.
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23. Rem Koolhaas, O Conto da Piscina, 1977
Chegada da piscina flutuante: quarenta anos após 
a travessia do Atlântico, os arquitetos/salva-vidas 
chegam ao seu destino. Contudo, mal se aperce-
bem: em razão específica de locomoção da piscina 
– sua reação ao deslocamento dos nadadores 
na água – eles têm de nadar na direção da qual 
querem se afastar, e se afastar da direção para a 
qual desejam ir. 

24. Superstudio, Grand Hotel Colosseo, 1969
Colagem do projeto intitulado Il Monumento 
Continuo, 
Aqui utilizando o Coliseu e o parte do fórum roma-
no  em Roma como base
 

25. Nils-Ole Lund, The best of architecture, 1984
Entre utopia e ironia, as colagens de Nils-Ole Lund revelam 
uma subtil sátira política à atualidade. As suas imagens fo-
mentam a ideia que a arquitetura moderna não possui valores 
intemporais e mostram a partir de vários meios e mundos 
culturais, misturando história, moda, tecnologia, natureza e 
arquitetura os efeitos negativos tanto na paisagem como nas 
cidades da intervenção arquitetónica 

27.  Rem Koolhaas, A Cidade do Globo Cativo, 1972
A Cidade do Globo Cativo é uma das conclusões do ficcionais 
apresentadas por Rem Koolhaas no seu manifesto Nova York 
Delirante. Esta cidade é dedicada à fecundação artificial e ao 
nascimento acelerado de teorias, interpretações construções 
mentais propostas e suas respetivas imposições ao mundo. É 
a capital do ego, onde a ciência, a arte, a poesia e várias for-
mas de loucura concorrem em condições ideais para inventar 
destruir e restaurar o mundo da realidade fenoménica. 

 

26. Supersudio, Life Supersurface (Fruit and Wine), 1972 
Colagem do projeto intitulado Il Monumento Continuo
Kenneth Frampton em História critica da arquitetura moderna refere-se à 
obra de Il Monumento Contínuo, como um signo urbano mudo, que repre-
sentava um mundo do qual os bens de consumo haviam sido eliminados. 
As vastas superfícies impenetráveis, de vidro espelhado, reproduzem uma 
paisagem de ficção científica na qual a natureza se torna benévola – em 
resumo, a quintessência da utopia arquitetónica.  
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 COLAGENS

 O ato de colar tem a capacidade de juntar várias realidades distintas no mesmo pla-
no, permitindo, pela sua plasticidade, a criação de novos ambientes.
 Geram-se cenários impossíveis, surreais e absurdos. Ambientes do imaginário que, 
por não pertencerem a uma realidade concreta, nos permitem vaguear, criar distância e ao 
mesmo tempo proximidade. 
 Criam uma superfície utópica, conduzindo a perspetivas inovadoras sobre os ele-
mentos que a compõem. Revelam, no confronto, interpretações ocultas da realidade, abrin-
do caminho para a exploração, para o projeto. 
 Joga-se, então, com este instrumento no Largo.  Procura-se encontrar temas que, de 
outra forma, não seriam equacionados. Traz-se o centro para o Largo. Colam-se superfícies 
no espaço do vazio e propõe-se um novo espaço público, repleto de monumentalidade, 
identidade e história. 
 Num segundo momento, exalta-se o espaço com a mensagem publicitária, colando 
todos os painéis, encontrados no largo, na mesma superfície. 
 Cria-se uma nova Times Square, numa procura de levar a realidade ao extremo.



28. Fotomontagem O CENTRO NO LARGO.  A fotografia original é composta por uma panorâmica retirada na entrada do edifício da Estação Ferroviária, partindo dessa base foram colocados edifícios do histórico de Braga. Da esquerda para a direita conseguimos 
identificar: A igreja de Santa Cruz , o Chafariz dos Castelos, parte do casario que compõe a Rua do Souto, Torre de Menagem, Arco da Porta Nova e por fim, à direita, a Casa dos Crivos  



29. Fotomontagem OUTDOORS. Esta imagem assim como anterior têm como base uma fotografia panorâmica do largo a partir da entrada do Edifício da Estação Ferroviária onde foram colocados a uma outra escala em novas posições alguns dos cartazes 
publicitários encontrados no Largo.
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31. Atos Arquitetónicos Deslocados I

O edifício utilizado nesta colagem, ao centro, é da autoria dos 
arquitetos Mutiplan. É uma proposta a concurso de 2016, 
para a Câmara Municipal de Praga, na Republica Checa.

32. Atos Arquitetónicos Deslocados II

Colagem que utiliza o edifício, intitulado Zero Newton, na 
cidade de Nantes projetado pelo arquiteto Souto Moura para 

rematar a empena do edifício de habitação que vemos no 
primeiro plano. 

O largo que se abre à sua esquerda é uma superfície branca 
que deixa na sua face a saída de ventilação, já existente, do 
túnel. Ao fundo o edifício que se ergue é uma manipulação

da proposta dos arquitetos suíços Waldrap para o  
Switzerland Innovation park Biel/Bienne, em Nidau. 

33. Atos Arquitetónicos Deslocados III

Proposta dos arquitetos suíços Waldrap para o  
Switzerland Innovation park Biel/Bienne, em Nidau. 
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 ATOS

 Neste ensaio, o objetivo era compor a cidade. Apresenta-se um exercício de colagem 
de representações arquitetónicas já existentes, algumas só como imagem, outras em cons-
trução, em lugares específicos do largo, onde a presença do vazio é mais evidente e difícil de 
se dissolver na perspetiva da cidade.
 Enquanto experiência de trabalho, esta composição permitiria identificar as zonas 
de ação e perceber quais as qualidades da presença de novas volumetrias na perspetiva 
do todo. A escolha das representações arquitetónicas prendeu-se com a vontade de que a 
linguagem adotada evitasse um grande impacto na envolvente e na procura de uma leitura 
que fosse clara, mas não anónima. 
 Desta forma, foram eleitas três imagens, todas elas  representando a envolvente pró-
xima do Largo, com empenas descobertas. As duas primeiras são a do hotel turismo e do 
edifício de habitação coletiva, que faceiam o largo pela Rua Nova da Estação. A terceira é a 
empena do edifício de habitação coletiva, que termina no terreno vazio a oeste do largo, sob 
o túnel da Avenida António Macedo. 
Todas elas são cortes na malha urbana, em resultado das interrupções que o desenvolvimen-
to da rede viária provocou, ao longo do tempo, neste lugar. 
 A primeira imagem, número 31, é uma perspetiva da Rua Andrade Corvo, logo após 
o Largo da Porta Nova. Esta rua, que liga o Largo da Estação ao centro histórico, é na sua 
maioria composta por serviços e habitação, destacando-se pela concentração de oficinas 
automóveis, que pontuam o rés-do-chão dos seus edifícios. Ao fundo, vê-se o Hotel Turismo, 
sem remate, sem continuação, terminando abruptamente a volumetria que compõe o Largo 
da Estação, deixando um vazio que, na presente montagem, foi ocupado pela proposta dos 
arquitetos Mutiplan, para a Câmara Municipal de Braga, oferecendo uma nova possibilidade 
volumétrica e alterando a perceção do lugar. Não se percebe a composição da fachada, a 
leitura que temos é a de continuação de cérceas de relação com a envolvente, o que aponta 
para uma nova estratégia de ação urbana. 
 A imagem 32, por sua vez, tem como base uma fotografia da chegada da Rua Nova 
da Estação a oeste, com a empena do edifício de habitação coletiva no primeiro plano. 
Aqui os planos verticais das empenas ganham outra proporção e definição. Constituem a 
fachada do vazio, delineando as margens de um espaço em espera, de um espaço que, ao 
longo do tempo, foi ficando esquecido e no qual só a erva cresce. A sensação de corte é in-
contornável.  Essa presença do vazio facilita a idealização de uma nova realidade. Este espa-
ço e as suas empenas são como uma folha branca, onde podemos colar e compor superfícies 
urbanas.A intenção é completar e abrir o espaço para oeste, abrir o Largo, e tornar o espaço 
vazio em espaço público.  Daí a escolha do projeto de Souto Moura em Nantes. Esta obra foi 
projetada como um objeto que se ergue isolado, relacionando-se com a envolvente apenas 
na base e deixando as quatro fachadas do volume, que vemos, livres.
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 Na imagem 32, o projeto foi manipulado e o volume é lido como um todo, que con-
tinua a cércea e volumetria do edifício de habitação, abrindo-se para uma plataforma impo-
luta, onde apenas pousam as saídas de ar do túnel.  Este plano horizontal dá continuação à 
cota do Largo, possibilitando a oeste a sua utilização (como se vê na imagem seguinte, nú-
mero 33). Este movimento confere uma utilidade ao espaço vazio, relaciona-o com o Largo e 
dá continuidade ao percurso pedonal. 
 Criar um espaço público neste terreno torna exequível o crescimento urbano nesta 
área, já que deixa de ser um espaço recortado, uma falha, uma interrupção na malha da 
cidade e passa a ser um lugar de transição, um lugar de chegada à zona da estação, onde a 
preocupação do desenho se prende com a linguagem do todo e do seu usufruto, e não ape-
nas ao programa que poderá receber.  
 Deste modo, é “colado” à empena mais a oeste, que vemos na imagem 33, o edifício 
do atelier Waldrap para Nindau, na Suíça, cuja linguagem é um reflexo do próprio método 
construtivo e é, por isso, bastante transparente e anónimo, relacionando-se com a envolven-
te não pela sua “pele”, mas pelo seu volume.
 O resultado desta experiência é, sobretudo, a possibilidade de ação neste lugar. 
 É a manifestação de intenções e a descoberta de “feridas” na malha urbana.
 É um exercício que mostra a plasticidade das imagens, a força da sua interpretação e 
de como esta pode ter um papel importante para a leitura que temos da cidade atual. Uma 
cidade que não pode ser lida, dentro dos seus próprios limites físicos. 
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34. Desenho de aproximação ao projecto

35. Desenho de aproximação ao projecto
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 DESENHAR O PROJECTO

 “Desenho é projecto, desejo, libertação, registo e forma de comunicar, dúvida e des-
coberta, reflexão e criação, gesto e utopia.”  1

 A montagem digital tem a vantagem de ser imediata. Há, como na colagem, um tem-
po para a seleção dos elementos que a compõem, mas, após essa fase, tudo é instantâneo e 
manipulável. O desenho, por sua vez, tem a capacidade de ser tudo.
 Desenhar é ver, é a construção do que vemos e imaginamos. 
 É a formalização da imaginação. 
 É ver com tempo. 
 Ao desenhar projeto, o desenho adapta-se à intenção. Como explica Zumthor, o pró-
prio desenho adota as qualidades do objeto procurado. Assim, é, à semelhança do escultor 
para a sua escultura, não apenas a imagem de uma ideia, mas sim parte integrante do traba-
lho de criação em si, que encontra a sua finalidade no objeto construído.2

1  Álvaro Siza, Textos 01, 098 Desenhos-Exposição Japão, p.188

2  Peter Zumthor, Pensar a Arquitetura, p. 13
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“O projeto está para o arquiteto, como o personagem do romance está para o autor: ultra-
passa-o constantemente. É preciso não o perder. O desenho persegue-o. 
De súbito o lápis ou a bic começam a fixar imagens, rostos em primeiro plano, perfis esbati-
dos ou luminosos pormenores, as mãos que o desenham. 
Riscos primeiro tímidos, presos pouco precisos, logo obstinadamente analíticos, por instan-
tes vertiginosamente definitivos, libertos até à embriaguez, depois fatigados e gradualmente 
irrelevantes. 
Num intervalo de verdadeira Viagem os olhos, e por eles a mente, ganham insuspeita capa-
cidade. 
Apreendemos desmedidamente; o que aprendemos reaparece, dissolvido nos riscos depois 
traçamos.”   

 Álvaro Siza, Textos 01, 013 Construir
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 PROJECTO

 ““Projectar: há um princípio quase em nebulosa, raramente quase sempre arbitrário.
Uma grande viagem em espiral sem princípio nem fim, na qual se entra quase ao acaso. 
Comboio assaltado em movimento.” 1

 Conscientes da exploração realizada e exposta nas páginas anteriores, as fotografias, 
os desenhos de levantamento, colagens e os desenhos mais precisos da procura de forma, 
chega-se à realização do projeto. 
Pretende-se, neste momento da dissertação, identificar e dar forma às intenções assinala-
das neste processo. Dar forma à nebulosa, desenhar no lugar uma possibilidade, uma nova 
ordem, uma nova imagem. 
 Por opção, a proposta não aponta um programa preciso para o lugar; o conteúdo 
programático será livre, o importante será a sua pele, a superfície, e a sua imagem para a 
cidade. 
 Aponta-se uma estrutura, numa linguagem que se preocupa com a relação com o 
passado, com o existente, mas sobretudo com a vivência do lugar.  
 No abstrato, esta pode ser tudo. 
 No largo tudo acontece, é um ponto charneira na cidade, onde as redes se cruzam, 
onde as linguagens de trânsito e publicidade proliferam. A sua mutação não cessa, multipli-
cam-se túneis, vias, paragens de autocarro, sinais de trânsito, painéis publicitários. Ao mes-
mo tempo, estanca o uso do espaço público e a reabilitação arquitetónica. 
 Nas intervenções já apresentadas, conclui-se que os volumes foram cortados e des-
conetados da malha, abriram-se pequenas feridas deixadas por colmatar.
 A última intervenção no espaço, a implantação do novo edifício da Estação, revelou-
-se um ato narcísico, que se desenha para si e não para a cidade. Resolve o problema viário, 
mas não se insere no desenho do conjunto, acabando por acentuar a desfragmentação do 
Largo. A necessidade é, então, de criar espaço. Criar uma estrutura capaz de envolver e rela-
cionar. De compor e ligar o largo, de novo, à cidade. 
 A primeira ação que se propõe é a de retificar o edificado a Norte do Largo, sobre 
a Rua Nova da Estação. Conscientes da sua linguagem, programa e volumetria, a ação re-
alizada sugere a construção de três volumes, um entre o Hotel da Estação e o edifício de 
habitação coletiva, no lugar das ruínas. Os outros dois implantam-se nas pontas, fechando as 
empenas deixadas em aberto pelos terrenos baldios. 
 O primeiro, entre os dois volumes, ocupa o lugar das ruínas existentes. Optou-se 
por dar uma outra imagem e não pela reabilitação, uma vez que a linguagem da ruína pre-
existente se afirmava, neste momento, enquanto exceção no largo. Os edifícios que foram 
crescendo à sua volta, pertencentes a um outro tempo, vieram impor uma nova narrativa ao 
largo, tornando a sua imagem obsoleta e desadequada.  
 Projeta-se um edifício que tem com objetivo impor uma relação volumétrica com 
o hotel e com o edifício da habitação. Um volume que acompanha a cércea do Hotel, para 
depois se decompor e se aproximar ao outro edifício. 
 É tida em atenção a composição do primeiro piso e da sua relação com a rua. Assim, 

1  Álvaro Siza, Textos 01, 116 Projectar, p.219
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o acesso ao edifício, à imagem do que acontece no edifício do Hotel, é recuado, com o ob-
jetivo de romper com a monotonia e reduzida escala do percurso pedonal. Funciona como 
uma pequena galeria, que atribui dois ritmos ao percurso pedonal. 
 Nos extremos, a Este, junto ao Hotel e a Oeste, junto do edifício de habitação, a ação 
é de composição e rotação, de modo a possibilitar uma transição para cada um dos lados da 
cidade. A vontade é a de retomar a ligação com a malha da cidade em cada um dos sentidos. 
 A Este, propõe-se a construção de dois volumes, que conformam um espaço público 
de receção ao movimento proveniente do Centro da Cidade. Um faz o remate do quarteirão 
e abre-se para uma pequena praça, onde se ergue um volume mais pequeno e análogo à 
imagem do conjunto edificado da Rua Andrade Corvo. O objetivo é a imposição de uma con-
tinuidade perdida. 
 A Oeste a ação é semelhante, colmatar e rodar para, de seguida, abrir um espaço 
público. O edificado proposto duplica a volumetria do edifício de habitação já existente, 
rodando o volume para uma plataforma de estar pública, que se pretende que funcione 
como uma continuação do vazio do largo. É um espaço de pausa, que abre a malha urbana 
para Este, em dois planos. A sua forma em leque remata a direção da Rua Nova da Estação 
e abre-se para o sentido imposto pela massa edificada já existente. O plano da plataforma 
continua a cota do Largo e decompõe-se para acompanhar a geografia do lugar, acabando 
por definir dois espaços públicos, dois momentos de transição, até que se faça a chegada ao 
Largo. Ao mesmo tempo, organiza o espaço, possibilitando a abertura de uma rua à face do 
edifício existente a Oeste, rua esta que é reforçada pela construção de um novo volume. 
Para a plataforma à cota alta propõe-se um volume capaz de lhe dar programa e que vem 
anunciar a sugestão de uma direção e de um crescimento urbano neste lugar, à semelhança 
da envolvente próxima. 
 WWPor último, foi desenhado um espaço público, no gaveto composto por ruínas, 
entre a rua Cardoso Avelino e a rua do Caires. A intenção é, também neste lado, impor pau-
sas no lugar. O seu desenho é claro: um plano que limpa o gaveto. 
Se o edificado, que se sugere, acaba por se relacionar maioritariamente com as dinâmicas de 
circulação, de movimento de pessoas, e na procura de conferir qualidade  e conforto  ao ato 
de caminhar /percorrer, a plataforma que se desenha vem representar a pausa, o objeto em 
branco a que Lynch2 se refere como o espaço onde o observador pode prolongar o plano da 
imagem por si próprio,  facultando a possibilidade de um fim em aberto, adaptável à mudan-
ça que permite ao indivíduo continuar a investigar e a organizar a realidade.

2  Kevin Lynch, A Imagem da Cidade, p. 17
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 É no encadeamento do pensamento de Kevin Lynch que se apresentam as considera-
ções finais, na ideia de espaço como um prolongamento da imagem à medida do observador, 
na procura de espaço - espaço para pensar, de alternativa e de abertura de possibilidades.
 É nesse modo de ver que está assente o discurso que deu corpo a este ensaio, na 
construção de um espaço de investigação e organização que permita pensar cidade a partir 
daquele que é o meu museu imaginário, construído pelas minhas memórias, vivências, ima-
gens, referências e interesses. 
 Desenhou-se um modo de ver assente em base sólidas e enraizadas no lugar, que 
não procura afirmar-se enquanto objeto estático, ou como modelo de pensamento. O que se 
procurou foi um modelo de aproximação à cidade pelo contacto, usando-a como um objeto 
de reflexão de temas apreendidos ao longo dos anos passados na Faculdade de Arquitetura. 
 O próprio percurso de construção de pensamento, caraterizou-se por nunca ser es-
tático, apesar de pautado por grandes momentos de espera, foi um trajeto que se iniciou 
sobre um ponto de vista fundamentalmente crítico sobre o lugar que se propôs a utilizar 
como objeto de estudo, e que se transfigurou numa espécie de encantamento pelo lugar, 
pelo elogio do caos, pela exaltação do que é feio, o considerar do contra-cidade com parte 
integrante da cidade. 
 A solução que se propõe acaba por nunca ser considerada como uma matéria fina-
lizada, ou uma proposta definitiva, apresentando-se como uma alternativa, como a Outra 
Imagem.
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“Começar
Sentir-me dentro e olhar longe. Percorrer o terreno, experimentando a sucessão de frag-
mentos de um corpo inteiro presente na memória. Ver a matéria que me envolve e olhar 
para além dela, encontrar a relação entre os vãos e o que revelam. entrar na porta inexisten-
te desde esta ângulo ou de aquele. 

Ensaiar e poder corrigir sem limite

Voar e aperceber-me de que tudo o que a vista alcança pertence àquele corpo - e simultane-
amente que ele é possuído por tudo. O contrário de um intruso. 
Incluir o que não se vê e o que já não se vê.

Acabar 
Uma palavra imprecisa, uma espécie de erro de tradução, a substituir pela palavra começar. “

Álvaro Siza, Textos 01, 137. Arquitectura: Começar Acabar
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Largo da Estação

a

b

c

a - Campo das Hortas
b - Largo do Beco
c - Largo de Maximinos

Largos e Praças
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