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The objective of this dissertation is to contribute for a reflection about the space of

Esta dissertação tem como objectivo contribuir para a reflexão sobre qual o espaço da

ruins and what they represent nowadays, in the “city” and the territory. We look to

e o que representa a ruína na contemporaneidade, na “cidade” e no seu território. Pro-

position this study in the disciplanary realm of Architecture, by moving away from

cura-se, portanto, posicionar este estudo a partir do campo disciplinar da Arquitectu-

a more contemplative/turistic view of ruins. In this case, the theme of “ruins” asso-

ra, afastando-o da perspectiva mais contemplativa/turística do arruinado. Nesse sen-

ciated to the territory, is reflected in permanent and invisible elements, that together

tido, a temática da ruína associada ao território, vê-se reflectida nas permanências e

with the main urban tissue make the current urban reality. This are the elements “in

invisibilidades, que juntamente com o tecido urbano compõem as realidades urbanas

ruins”, that did not appear from acts of conservation or “mummification”, but in fact

actuais. Esses são, portanto, os elementos “em ruína”, que não resultaram de actos de

resulted from urban transformations that came from our own intervention (or lack of)

conservação/mumificação, mas sim de transformações urbanas cadentes resultantes

over the territory. Which leads us to question the ways urban planning is practiced

da nossa própria intervenção (ou falta de) sobre o território. O que nos leva a questio-

and how it can have contributed for the stagnation of determine parts of the territory.

nar a forma como as práticas de ordenamento do território podem ter contribuído para

This way, what lesson, about the present, can we take from the association of ruins

a estagnação de partes do território? E assim, que lição sobre a contemporaneidade

and territory?

podemos retirar da associação do tema da ruína ao território?

Considering the big changes suffered by the city of Porto in the last centuries, in

Tendo em conta as grandes transformações sofridas pela cidade do Porto nos últimos

terme of density and urban sprawl, we find in Estrada da Circunvalação (ring road)

séculos, em termos de densidade e expansão, encontramos na Estrada da Circunva-

of Porto, an old tax and administrative barrier in which the is a materialization of the

lação, como antiga barreira fiscal e administrativa, a materialização da temática da

theme of obsolescence in the context of the outskirts of town. The association of the

obsolescência num contexto periférico de transição. A associação do tema da ruí-

theme of ruins to this reality allows us to approach the different processes of urban

na a esta realidade do território portuense permite abordar os diferentes ritmos do

sprawl and the impact of this infra-estructure may have had in the stagnation of the

seu processo de urbanização periférico e o impacto que esta infra-estrutura possa ter

same territory nowadays. Therefore, as a starting point of this study, we consider

tido sobre a aparente estagnação do mesmo na actualidade. Portanto, como ponto de

Estrada da Circunvalação as more than its infra-estructural function in the traffic,

partida deste estudo, considera-se que o papel da Estrada da Circunvalação no terri-

as it also is the “last city wall” of Porto. This border feature allows us to explore the

tório se estende além da sua função infra-estrutural rodoviária, ao impor-se como a

current urban situation, which is made out of a series of conflicts and dualities, like

“última muralha” da cidade do Porto. Esta sua característica limítrofe permite-nos,

center/suburbs, territory/landscape or frontier/sprawl, putting the theme of “ruins” at

ainda, explorar uma situação urbana marcada por uma série de conflitos e dualidades,

the servica of a better comprehension of the big problems featured by the present city.

como centro/periferia, território/paisagem ou fronteira/expansão, colocando assim o

Are we in front of a pathological permanence, that prolonged an urban numbness? Or

tema da ruína ao serviço da compreensão das grandes problemáticas da “cidade”

is it the inevitability of the process of an unplanned urban sprawl?

na contemporaneidade. Estaremos, então, perante uma permanência, que prolongou
uma situação de adormecimento urbano? Ou serão estes inevitáveis resultados de um

Finaly, with this dissertation we intend to question the meaning of ruptures and “per-

processo de expansão errático?

manences” in the urban context, constructing a reflection about what this interruption
in time represents and what is its function and symbolism and moreover its rela-

Finalmente, com esta dissertação pretende-se, a partir dos territórios da ruína, ques-

tionship with society and the urban situation.

tionar o sentido das rupturas e permanências no território da cidade, produzindo assim uma reflexão sobre o que essa “interrupção” no tempo representa e qual a sua

Keywords: urban ruins, administrative barriers, urban sprawl, invisibilities, city

função e simbolismo, assim como a sua relação na sociedade e na urbanidade.

walls, border, Grande Porto, Estrada da Circunvalação do Porto (ring road)
Palavras-chave: ruína urbana, limites administrativos, território expansivo, invisibilidades, muralha, fronteira, Grande Porto, Estrada da Circunvalação do Porto
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M O T I V A Ç Ã O
Em ruína refere-se a uma condição de estagnação no tempo de um objecto ou de uma composição que, sobre o efeito da passagem do tempo,
se fez velho ou obsoleto. De certo modo, este conceito representa uma
dualidade entre a permanência de um passado e a obsolescência de um
presente, temáticas que nos inclinam a sentimentos contraditórios no
contacto com tais realidades. Nessa perspectiva, podemos compreender
que existe uma complexidade na forma como nos relacionamos com esta
temática, o que também me cativa para o seu estudo. Por exemplo, a caracterização de Simmel da ruína como “... finalidade e acidente, natureza
e espírito, passado e presente aqui resolvem a tensão dos seus contrastes
– ou melhor, preservam esta tensão...”1 expressa bem as desarmonias presentes em tudo o que se transforma em ruína, assim como, a simbologia
de ruptura por detrás do seu estado físico. Nesta descripção, encontrei
também uma aproximação ao que é a realidade urbana actual, como um
momento de transição marcado por uma série de conflitos, criados pela
convivência de presentes e passados, de finalidades e acidentes. O “urbano”, como o experienciamos hoje em dia, revela um espírito ruinoso, na
perspectiva em que preserva em si uma série de “tensões” que, frequentemente, resultam na ruptura ou fragmentação dos espaços. Quer seja
a descaracterização dos espaços da cidade dos nossos pais, quer seja o
desaparecimento dos espaços da cidade dos nossos avós...
A minha relação com a ruína foi sempre baseada num distanciamento,
no sentido em que, sempre algo que observei ou visitei, mas sobre a qual
nunca me questionei segundo um ponto de vista urbano. Isto porque a
ruína tinha, para mim, um carácter de artefacto, ou seja, de objecto estagnado num tempo e num espaço normalmente museológico. No entanto,
tendo em conta a descripção que Simmel constrói da ruína como elemento que preserva as tensões dos seus contrastes, encontrei a motivação
deste trabalho para, assim, explorar vestigios as conflitualidades urbanas
mantidas em tensão sobre a forma de vestígios no território. Na instabilidade temporal e espacial das layers das “cidades” contemporâneas
encontramos, então, formas de ruína e de obsolescência deixadas pelas
Fig. 1 | “Mask XIII” de John Stezaker
(2006). Sobreposição de imagens de ruínas
sobre rostos como representação da relação pessoal entre as ruínas e o ser humano,
como prolongamentos das nossas vidas
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rápidas transformações dos últimos séculos. Desde a metamorfose na fisionomia das cidades até à obsolescência do próprio termo/conceito de
“cidade”, acontece que todas estas transformações físicas e conceptuais
resultaram numa forte ruptura entre o antigo e o novo. O que sobra desse

1. SIMMEL, George. Two Essays: The
Ruin. (artigo) In: Hudson Review, vol. 11,
nº3, 1958, pg. 385 (traduzido pela autora)
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choque urbano são os elementos em ruína, vestígios em confronto directo
entre o que existiu no passado e a sua representação num presente completamente distinto. O que nos leva a questionar qual o espaço da ruína
no território? E qual a sua expressão e representação sobre a vida urbana?
Nesse sentido, pretende-se alargar a temática da ruína além do objecto
arquitectónico e analisá-la a uma escala mais alargada, a escala do território. Pretende-se com este trabalho desenvolver a “ruína do território”
como temática central, tomando este tema como uma oportunidade de
gerar uma discussão que possa tocar alguns dos principais problemas
da realidade urbana actual. Uma leitura que influenciou bastante a posição crítica deste trabalho foi o texto “The Poetry of Decay” do geógrafo
Mark Minkjan e, particularmente, a forma como se refere à ruína como
um elemento de aprendizagem e de incentivo ao questionamento – “as
feridas da cidade como estímulo da mente”2. Por outro lado, também o
movimento de exploração urbana – “urbex” – influenciou na escolha da
temática desta dissertação, como uma fonte de inspiração e conhecimento sobre a ruína associada aos espaços urbanos. Além da beleza subjectiva que podemos encontrar nestas fotografias recolhidas por exploradores
urbanos, considero que, acima de tudo, estas constituem uma forte base
de dados representativa dos conflitos patentes na contemporaneidade.
São representações relativamente poéticas de espaços desactivados em
situações urbanas e, por isso, são, simultaneamente, uma chamada de
atenção ou uma tomada de consciência de algo que está, normalmente,
encoberto pelo esquecimento ou desinteresse do colectivo. Representam,
na minha opinião, um símbolo ou um alerta de patologias presentes num
determinado lugar, que se expressam fisicamente sobre uma forma de
decadência, tal como uma doença contagiosa sobre um corpo humano.

Fig. 2 | Fotografia compósita de Dresden,
de autor desconhecido (2015). Sobreposição de uma fotografia das ruínas do
pós-guerra com os projectistas da “nova
cidade” e uma fotografia da cidade na actualidade
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2. MINKJAN, Mark. The Poetry of Decay.
(artigo) In: Failed Architecture. 2013 (consult. 2018-09-29). Disponível em: http://
failedarchitecture.com/the-poetry-of-decay/ (traduzido pela autora)
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I N T R O D U Ç Ã O
Tendo em conta as grandes transformações sofridas pela cidade do Porto
ao longo dos últimos séculos e a sua grande diversidade e complexidade
urbana, o seu território afigura-se muito interessante como caso de estudo
desta problemática. Até porque, durante muito tempo, o Porto esteve em
ruínas,tanto no centro histórico como nos seus arredores. Sendo assim,
procede-se a um constrangimento da temática geral, para se dar enfoque
sobre o estudo de uma situação particular do território portuense, como
forma de analisar mais aprofundadamente uma realidade exemplificativa
do tema. Deste modo, escolhemos como objecto de estudo da ruína urbana a Estrada da Circunvalação do Porto, sobre cujo papel e influência
ao longo do território pretendemos reflectir nesta dissertação. Esta infra-estrutura revela-se muito mais complexa do que aparenta “à priori”,
pois além de ter servido uma função muito importante na história da
cidade do Porto, actualmente, esta ainda se destaca no panorama urbano
quer pela sua qualidade periférica, quer pela sua função como limite administrativo. Todavia, a estrada é preponderantemente reconhecida, na
actualidade, pelas conflitualidades e polémicas que lhe estão associadas.
Deste modo, a caracterização associada à ruína como um choque entre
contrastes resultantes num “desmoronamento” é, essencialmente, tranversal ao território da Estrada da Circunvalação e, por isso, este caso de
estudo parece-nos ser um objecto catalisador para uma discussão mais
alargada sobre a ruína do território, visto que toca vários estados de tensão e obsolescência na sua índole.
Portanto, como objectivo desta dissertação pretende-se explorar as diferentes escalas de decadência da infra-estrutura e questionar a sua função
e o seu significado no território actual, como forma de abrir o tema a problemáticas maiores relacionadas com o significado dos limites na actualidade. Assim, pretende-se que o tema da ruína seja colocado ao serviço da
compreensão das grandes problemáticas urbanas na contemporaneidade.
Problemáticas essas que se podem expressar sobre diferentes formas de
obsolescência, talvez físicas, burocráticas ou mesmo sociais? Portanto, o
facto da ruína da Estrada da Circunvalação do Porto surgir como objecto
desta dissertação resulta da sua permanência física e burocrática num
contexto urbano em contínua transformação, seja como última muralha
Fig. 3 | Esquisso “La crisi della postmodernità” de Fabio Alessandro Fusco (2008).
Representação da ruína a diferentes escalas
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da cidade, como estrada nacional ou como parcial limite administrativo.
Nesse sentido, constrói-se esta dissertação com o objectivo de questionar
15

a partir da análise da permanência deste elemento urbano, qual a sua “ve-

ção”, como forma de criar um termo de comparação em relação à trans-

racidade” na realidade urbana actual e qual o impacto dessa permanência

formação urbana introduzida pela construção desta infra-estrutura. Em

sobre a vivência desse território.

seguida, desenvolvem-se as razões por detrás da intenção de construir
uma estrada circular em torno da cidade do Porto, assim como, sobre

A metodologia utilizada na produção desta dissertação focou-se, por um

quais as referências nacionais e internacionais que serviram de base à

lado, na recolha de documentação relacionada com o tema e, por outro

elaboração deste projecto. Como terceiro capítulo, aborda-se o proces-

lado, na observação e participação dos espaços e lugares mencionados ao

so conceptual por detrás da implantação da Estrada da Circunvalação,

longo do trabalho. Sendo assim, primeiramente, procedeu-se à recolha de

mencionando, então, os dois projectos elaborados durante o século XIX.

documentos iconográficos, cartográficos e literários sobre o território e

Por fim, a contextualização termina com a descrição do fim da principal

os projectos em causa, a partir dos arquivos municipais, nomeadamente,

função da estrada e, por isso, também, com a introdução do primeiro

o Arquivo Municipal do Porto (gisaweb), o Arquivo Histórico do Muní-

sinal de obsolescência da infra-estrutura, isto é, a perda da sua utilidade.

cipio do Porto e o Arquivo das Águas do Porto. Em adição, a análise do
objecto foi igualmente apoiada nos escritos – livros e artigos – de urba-

Sendo assim, esta primeira parte do trabalho permite-nos acima de tudo

nistas, arquitectos e antropólogos portugueses, que põem em evidência

compreender quais são as características transversais entre a infra-estru-

questões relacionadas com as políticas de planeamento e administração

tura original e a estrada como a conhecemos na actualidade e, a partir

do território nacional. Em segundo lugar, a análise desenvolveu-se tam-

daí, entender quais os elementos que representam sinais de decadência.

bém através de um processo de trabalho de campo, baseado em visitas

Neste momento, fazemos a transição para a contemporaneidade e, conse-

regulares ao território da Estrada da Circunvalação, com enfase sobre o

quentemente, para o corpo da dissertação, introduzindo a análise da ruína

seu lado oriental, a partir das quais se recolheu material de análise como

associada ao território atravessado pela Estrada da Circunvalação. Esta

vídeos e fotografias e se teceram considerações mais subjectivas e pesso-

parte divide-se em três capítulos, os dois primeiros ligados a duas escalas

ais sobre as problemáticas.

diferentes de decadência associadas à infra-estrutura e o terceiro e último
capítulo compreende uma reflexão crítica sobre o que essas formas de

No que concerne a estrutura da dissertação, esta divide-se, essencialmen-

obsolescência representam no território e na sociedade actual.

te, em três partes, que nos permitem organizar e detalhar paralelamente a
evolução e a relação da obsolescência da estrada com o território e qual o

Portanto, o primeiro capítulo - “Em Ruína: à escala do urbano” - com-

seu significado na actualidade. A primeira parte trata da contextualização

preende uma perspectiva mais abrangente do tema da ruína, como forma

e enquadramento do projecto da Estrada da Circunvalação no tempo e no

de partir do geral para o particular na análise do objecto e, por isso, este

espaço, produzindo, assim, uma imagem da infra-estrutura e do território

segmento baseia-se numa análise, essencialmente, cartográfica e plani-

portuense “pré-ruína”. Segue-se, então, o corpo da dissertação, introdu-

métrica. Nesse sentido, este capítulo foca-se na escala urbana e inter-

zindo a análise da ruína associada à estrada sobre diferentes perspectivas

municipal da infra-estrutura, considerando a Estrada da Circunvalação

e escalas. Por fim, a terceira parte trata das considerações finais, como

como um conjunto linear que constroí uma divisão administrativa no ter-

forma de concluir este estudo, sem o “fechar” completamente.

ritório. Segundo essa perspectiva, desenvolve-se um estudo mais aprofundado sobre as transformações urbanas que se sucederam ao longo do

No que concerne a primeira secção do trabalho - “Contexto” -, esta di-

território da estrada, culminando num questionamento da permanência

vide-se em quatro capítulos, os quais exploram o passado da Estrada da

de tal estrutura limítrofe e do sistema administrativo por ela apoiado na

Circunvalação e do território portuense. Uma primeira parte trata do en-

realidade actual.

quadramento da realidade urbana da Cidade do Porto, “pré-circunvala-
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Por sua vez, o segundo capítulo - “Em Ruína: à escala do ser urbano” posiciona o sujeito no estudo da ruína da Circunvalação, baseando-se na
aproximação à escala do ser urbano e na sua experiência no território.
Para conseguir esse efeito, confina-se a análise à zona oriental do território, onde se encontram os maiores exemplos da decadência da infra-estrutura - os vestígios do muro do projecto original. Assim, a partir da dissecação destes vestígios físicos de decadência, encontrados em “trabalho
de campo”, procura-se assinalar no “terreno de estudo” os símbolos da
obsolescência da estrada, como limite e fronteira, na vivência urbana.
Esses símbolos de decadência urbana quer no perfil quer na envolvente
da Estrada da Circunvalação, servirão então para apoiar o argumento sobre a obsolescência da infra-estrutura como fronteira no tecido urbano,
quer física, quer burocrática, quer social. Por fim, o último capítulo do
corpo da dissertação - “Patologia por detrás da permanência” - resume-se
a uma reflexão crítica sobre o estatuto de “ruína” da estrada, reflectindo,
assim, sobre o significado dos limites na realidade urbana actual e sobre
o estatuto de “permanência” de estruturas circunscritivas em situações
urbanas, como é o caso da Estrada da Circunvalação.
A última parte da dissertação é composta pelas notas para intervenções
futuras, onde se faz a aferição da introdução e se abre o tema a novas
discussões e estudos que possam, tendo em conta as problemáticas aqui
exploradas, desenvolver a questão dos limites urbanos. Terminamos, por
um lado, com a menção das fontes de informação e referências de imagens, que serviram de base a esta dissertação e ,por outro lado, com uma
pequena lista de sugestões de leitura, que poderão elucidar sobre estudos
semelhantes ao que foi produzido neste trabalho.
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C

O

N T E

X T O
A Estrada da Circunvalação do Porto trata-se de um grande eixo viário
periférico, com cerca de dezasseis quilómetros, que circunscreve maioritariamente o município do Porto, desde a costa marítima até à zona ribeirinha do Freixo. Esta infra-estrutura demarca, em grande parte do seu
trajecto, os limites administrativos do município do Porto, nomeadamente, em relação a Matosinhos, Maia e Gondomar, visto que do lado Sul o
Rio Douro cumpre essa função em relação a Vila Nova de Gaia. Assim,
por um lado, a estrada representa um limite burocrático, servindo como
guia no parcelamento administrativo e, por outro, representa um limite
físico, ao interromper a transição entre os tecidos urbanos das margens
opostas da estrada.
A estrada é uma obra do século XIX, a qual permaneceu até aos dias de
hoje, com funções semelhantes às do seu passado. Parece-nos importante
analisar a concepção deste limite na história da cidade do Porto, como
forma de mais tarde proceder a uma análise da contemporaneidade mais
informada. Considerando a permanência que esta estrada demonstra no
território mostra-se relevante tecer uma comparação entre essa estagnação e as transformações drásticas do seu entorno. Nesse sentido, este
primeiro capítulo pretende desenhar a contextualização da infra-estrutura
no tempo, no espaço e na sociedade desde a intenção inicial de construir
uma estrada periférica, até ao seu processo conceptual e à sua construção.
Pretende-se responder a perguntas como: Quais as intenções por detrás
da construção de tal infra-estrutura? Quais as referências que influenciaram essa decisão? Qual o impacto que essa construção teve sobre a fisionomia da cidade? E, por fim, quais as diferenças entre a estrutura original
e a que encontramos na actualidade?

Fig. 4 | Secção do esquisso “Interferenze”
de Fabio Alessandro Fusco (2004). Linhas
divisórias no território a sua relação com
envolventes
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O

N T E

X T O

O PORTO DAS ALDEIAS: REALI-

Os primeiros projectos para a construção da Estrada da Circunvalação

DADE URBANA DO SEC. XIX

surgem num período de expansão e desenvolvimento da cidade do Porto, a qual, até então, era reconhecida pelo seu carácter extremamente
provincial, equiparando-se aos lugares rurais do Norte interior. A cidade
era, essencialmente, composta por um forte, mas pequeno, núcleo urbano junto ao Rio Douro, que se expandira horizontalmente ao longo
da margem ribeirinha para ocidente e, também, no sentido ascendente
para Norte. Em torno desse núcleo densificado organizavam-se, independentemente, uma série de pequenas povoações que pontuavam a circunvizinhança da cidade atraídas pela polaridade deste núcleo comercial.
Portanto, nos lugares menos centrais era vivida uma forte ruralidade no
território portuense, o que levou o Porto a ser “caricaturado por Camilo e
por ele definido (...) numa hora de humor mordaz, como uma grande aldeia”3. A actividade agrícola era, efectivamente, um elemento central da
vida destas comunidades periféricas, ocupando grande parte do território
limítrofe e contribuindo para a baixa densidade do mesmo. De facto, na
periferia, o negativo urbano era, maioritariamente, ocupado por campos
agrícolas, terrenos vazios e matas (fig.5), enquanto que o construído era
composto por pequenos aglomerados rústicos, quase sempre desenvolvidos em torno de uma igreja, formando, assim, o que conhecemos como as
paróquias da cidade (assinaladas a vermelho na figura em baixo).
Fig. 6 | “Carte générale de l’adduction des
eaux du Rio Souza a Porto” (1889) : cartografia anterior à construção da Estrada
da Circunvalação. Assinala-se a vermelho
os núcleos urbanos mais densos (em 1813)
baseado na cartografia “Evolução do Espaço Urbano” de J. M. Pereira de Oliveira.
A laranja assinalam-se as estradas expansivas que ligavam a cidade do Porto a outros
grandes núcleos urbanos, nomeadamente,
(da esquerda para a direita) Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Braga, Guimarães e
Vila Real. A verde assinalam-se as linhas
ferroviárias, nomeadamente, (da esquerda
para a direita) a linha da Póvoa e a linha do
Minho e Douro

Fig. 5 | Gravura relativa ao Cerco do Porto
(~1910). Verifica-se a ruralidade dos arredores da cidade do Porto no século XIX

O facto de o Porto agregar, em seu redor, tantos povoados autónomos foi
muito importante na construção da individualidade do território portuense, uma vez que produziu um espaço urbano de grande diversidade, onde
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3. DIONÍSIO, Sant’Anna. Da urbe e do
burgo. Porto: Lello & Irmão, 1983, pg.
XVIII
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as freguesias periféricas da cidade viviam de uma relação de vizinhança

O PORTO DAS ALDEIAS: A REALIDADE
URBANA DO SEC. XIX

com o centro urbano mercantil. Todavia, essa relação não se baseava
numa total subserviência em relação ao centro, porque cada um dos povoados dos arredores possuía a sua própria estrutura urbana e social, ao
contrário do que acontecia em outras cidades, onde os arredores eram
completamente dependentes do grande centro urbano. Sendo assim, cada
um destes lugares periféricos em torno da cidade era marcado pela sua
personalidade distinta4, que se expressava sob a forma de diferentes costumes e tradições, que podemos encontrar representados sobre a forma
Fig. 7 | Postal “Costumes Portuguezes:
Lavadeiras de Pego Negro, Campanhã”
(1910)

de postais no século XX (fig.7-9), assim como, em alguns escritos, por
exemplo, de Hélder Pacheco, sobre as tradições portuenses.
Na verdade, estes lugares periféricos, que viriam a desenvolver-se do
lado interior e exterior da Estrada da Circunvalação, relacionavam-se
muito com a forma de viver da região do Interior Norte devido à sua
extrema ruralidade – “Sítios que ainda há meio século pareciam retalhos
do Minho – como Paranhos, Francos, Lordelo, Ramalde...”5. Partilhavam-se, ao longo do território portuense, as características da vivência de
uma população camponesa, algo que bem representado na arquitectura,
na forma de vestir e nos costumes da população. Esta vivência rural ao
longo da periferia era, também, influenciada pelos fortes vínculos existentes entre a cidade do Porto e os seus arredores mais longínquos - “A
dois passos da cidade, a paisagem toma logo o ar marítimo ou do campo.

Fig. 8 | Postal “Costumes Portuguezes: Ermezinde - pastando” (1910)

Daí a justeza da definição paradoxal de Pascoaes proferida um dia, com
a sua habitual veia paralogística e refrescante: – “O Porto é um arrabalde
de si mesmo”.”6. A sua vertente mercantil permitiu desenvolver uma forte atractividade ao longo de um vasto território, baseada em constantes
relações de troca e fixada pelos grandes eixos expansivos que ligavam
a cidade aos grandes centros urbanos da região Norte, como Póvoa de
Varzim, Viana do Castelo, Braga, Guimarães e Vila Real. Sendo assim, a
relação entre a cidade do Porto e os seus arredores sempre foi construída
através de um grande sentido de vizinhança, que gerou uma forte proximidade e sentido de identidade partilhada.
A partir da segunda metade do século XIX, o Porto sofreu um forte de-

Fig. 9 | Postal “Costumes Portuguezes:
Leça do Balio - cabana para utensílios de
lavoura” (1910)
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senvolvimento industrial, que transformou profundamente a estrutura
urbana, comercial e social da cidade – “A cidade do Porto, que desde

4. “Cheguei à conclusão de que no terreno
da futura Cidade do Porto (...) há uma grande variedade de relevo e de aspectos que
permitem traçar uma cidade não só cheia
de perspectivas diversas, mas também de
típica individualidade.” - DE CAMPOS,
Ezequiel. Prólogo ao Plano da Cidade do
Porto. Porto: Empresa Industrial Gráfica,
1932, pg.29
5. DIONÍSIO, Sant’Anna. Da urbe e do
burgo. Porto: Lello & Irmão, 1983, pg. 271
6. DIONÍSIO, Sant’Anna. Da urbe e do
burgo. Porto: Lello & Irmão, 1983, pg. XV
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cedo se caracterizou por ser burguesa e mercantil, conheceu a partir da

O PORTO DAS ALDEIAS: A REALIDADE
URBANA DO SEC. XIX

segunda metade do século XIX um maior dinamismo industrial e comercial”7. A indústria vem, assim, conviver intimamente com a ruralidade
tradicional da cidade, visto que, as freguesias pericentrais e periféricas
acolheram grande parte das construções fabris devido à abundância de
terrenos vagos nos arredores do Porto (fig.10-11). Desta forma, com a
introdução da indústria na cidade, a malha urbana ganhou uma nova
Fig. 10 | Gravura da Fábrica de Salgueiros
(finais do séc. XIX). Representa um grande
equipamento fabril instalado num contexto
extremamente rural

complexidade e dimensão na paisagem em torno do núcleo central. E
apesar do carácter rural da periferia ser transversal ao longo da história
da cidade, as influências campestres mais óbvias foram lentamente desaparecendo do território mais próximo do centro. Principalmente, porque
as pequenas povoações que pontuavam a periferia do Porto começaram
a expandir-se, resultando numa ruptura das pequenas “aldeias”, as quais
progressivamente deixaram de ser aglomerados bem definidos, para passarem a ser manchas distendidas pelo território sobrepondo-se às densidades vizinhas.

Fig. 11 | Fotografia da Fábrica de Vidros
Barbosa e Almeida (1930) na zona do Freixo, mostrando como a indústria passou a
fazer parte integrante da fisionomia do
Porto Oriental

7. FERREIRA, Nuno; DA ROCHA, Manuel. Etapas de consolidação da paisagem
urbana do Porto contemporâneo: Da programação dos Almadas ao plano de 1952.
(artigo) In: CEM Cultura, Espaço e Memória. Nº4. CITCEM - Centro de investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e
Memória, 2013, pg.199
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As primeiras manifestações a favor da construção de uma Estrada da

DO PORTO: AS MOTIVAÇÕES

Circunvalação do Porto surgem na segunda metade do século XIX e
resultam de intenções puramente económicas e administrativas, provenientes tanto do governo central como da própria Câmara do Porto. O
desejo por tal infra-estrutura é justificado pela crescente expansão do tecido urbano portuense e, consequentemente, pela dificuldade associada
à fiscalização dos seus limites cada vez mais abstractos. Nesse sentido,
as funções primordiais idealizadas para esta nova infra-estrutura urbana
eram meramente utilitárias e, por isso, aquando da elaboração do projecto, procurou-se produzir uma estrutura que fosse, acima de tudo, eficaz
na prática da fiscalização. Além do controlo aduaneiro, a Circunvalação
teria também um papel administrativo no território, ao “abraçar” os novos limites da cidade através do delineamento de um limite concreto e
linear ao longo da periferia da cidade do Porto. Na verdade, o processo de
reconfiguração dos limites do Porto, tinha já passado por diversas fases
num curto período de tempo.
Efectivamente, em 1833, o governo liberal tinha já procedido à restruturação dos concelhos e freguesias de Portugal, fazendo, no caso do território portuenses, “... surgir os concelhos do Porto, de São João da Foz do
Douro e de Campanhã...”8. Assim, durante cerca de três anos, Campanhã
e São João da Foz funcionaram como concelhos independentes, até ao
momento em que foram desmantelados pela próxima regulação administrativa, acabando por se tornar freguesias absorvidas pela cidade do
Porto. Esse novo regulamento surge após o desmantelamento do Cerco
do Porto, alterando novamente a fisionomia da cidade com a anexação
de Lordelo, Foz e Campanhã ao concelho do Porto, em 1836 e, um ano
depois, com a integração da freguesia de Paranhos9 (ver figura lateral).
Por volta da mesma altura, sobre o governo de Costa Cabral, procede-se também ao “arredondamento paroquial”, como forma de ajustar os
limites das freguesias de todo o país, o qual resulta no desmembramento
das freguesias de Campanhã e Ildefonso para formar a nova freguesia de
Bonfim10.

Fig. 12 | Carta “Canalisation en ville”
(1889), onde se percebe a expansão da
mancha urbana além do núcleo principal
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Nesse sentido, conseguimos entender, pelos exemplos de reestruturação
urbana mencionados, a instabilidade em que se encontrava o território
portuense durante a primeira metade do século XIX, ou seja, antes de ser

8. FERREIRA, Nuno; DA ROCHA, Manuel. Etapas de consolidação da paisagem
urbana do Porto contemporâneo: Da programação dos Almadas ao plano de 1952.
(artigo) In: CEM Cultura, Espaço e Memória. Nº4. CITCEM - Centro de investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e
Memória, 2013, pg.197
9. “... e a incorporação (...) da freguesia de
Paranhos (1837).” - SERÉN, Maria; PEREIRA, Gaspar. O Porto Oitocentista. In:
RAMOS, Luís. História do Porto. Porto,
Porto Editora, 2000, pg.385
10. “... por divisão de Campanhã e Santo
Ildefonso...”. - SERÉN, Maria; PEREIRA,
Gaspar. O Porto Oitocentista. In: RAMOS, Luís. História do Porto. Porto, Porto
Editora, 2000, pg.403
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concebido e produzido o projecto para a Estrada da Circunvalação. Estas

e concreta do que pertencia, de facto, à cidade e do que lhe era exterior.

constantes alterações planimétricas do limites da cidade do Porto, reve-

Procurava-se, assim, criar um sistema circunscritivo em torno do “novo”

lam um afastamento da fisionomia da “típica” cidade medieval e a sua

território portuense que pudesse substituir as funções exercidas anterior-

transição para um verdadeiro aglomerado urbano, ou seja, um “... agre-

mente pela Muralha Fernandina.
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gado de aldeias, mais ou menos densamente povoadas, à volta da aldeia
inicial de S. Nicolau.”11. A cidade do Porto passa, então, a comportar dois

Uma dessas funções era a cobrança de impostos sobre os bens provenien-

tipos de malha urbana, dentro da sua composição, a primeira composta

tes de fora e comercializados no interior da cidade. Durante muito tempo,

pelo tecido central densificado – facilmente identificável – e a segunda

estas taxas, denominadas de “portagens” e, posteriormente, de “... sisas

constituída por um tecido mais fragmentado, pontuado pelas pequenas

e imposições...”12, foram cobradas quer em pequenas casas de portagem

paróquias de índole rural e seus campos agrícolas. Este processo de re-

quer na travessia das portas da antiga muralha. E, apesar de ter sofrido

definição administrativa da cidade resultou, acima de tudo, numa grande

ligeiras alterações, este sistema de cobrança de impostos, que se impunha

ambiguidade dos limites físicos do município, visto que, por um lado, as

sobre os produtos de todos aqueles que tinham uma finalidade comercial

freguesias limítrofes eram povoações de densidade baixa e, por outro,

dentro da Cidade do Porto, manteve-se praticamente inalterado duran-

não existia uma linha bem definida capaz de cingir todo o novo território

te vários séculos, tendo, no entanto, sofrido uma alteração significativa

anexado à cidade, como em tempos o fizera a Muralha Fernandina.

em 1832. Essa reforma, foi impulsionada por Mouzinho da Silveira, que
através dos seus decretos tentou sempre afastar o país do regime senhorial, vivenciado sobre o governo absolutista. Por exemplo, um dos impul-

Fig. 13 | “Carte générale de l’adduction des
eaux du Rio Souza a Porto” (1889) : cartografia anterior à construção da Estrada da
Circunvalação. Assinala-se a vermelho os
núcleos urbanos mais densos (em 1813) e a
verde expansão urbana (em 1892) baseado
na cartografia “Evolução do Espaço Urbano” de J. M. Pereira de Oliveira.

sos que deu o arranque da nova era liberal, foi a elaboração de um decreto
que pretendia abolir o antigo regime tributário pela sua participação na
estagnação económica em que se encontrava o país13. Assim, de forma a
aliviar os comerciantes dos entraves que se impunham à comercialização
dos seus bens, o imposto é temporariamente extinto a nível nacional.
No caso da cidade do Porto, este regulamento teve um forte impacto sobre a Câmara, a qual sofreu uma grave queda dos seus rendimentos, uma
vez que grande parte das receitas do “município” provinham da cobrança
dessas mesmas taxas – “... abolido todo o velho sistema de impostos (...)
a Câmara Municipal do Porto (...) encontrou-se, subitamente, a braços
com sérias dificuldades.”14. Por outro lado, sendo a receita destes im-

DE CAMPOS, Ezequiel. Prólogo ao
Plano da Cidade do Porto. Porto: Empresa Industrial Gráfica, 1932, pg.20
11.
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Na realidade, os limites do Porto já não eram determinados por uma mu-

postos aproveitada para financiar as obras de melhoramento da cidade,

ralha havia muito tempo, devido à expansão da malha urbana para lá do

a Câmara do Porto viu-se forçada a promover o retorno dos impostos,

limite definido pela Muralha Fernandina na época medieval. Por conse-

como forma de acompanhar “... a grande ânsia de melhoramentos que

guinte, também, os acessos deixaram de ser constrangidos às “portas”

então dominava as sucessivas edilidades...”15. Progressivamente, o sis-

dessa mesma barreira, o que tornava, não só a administração do terri-

tema tributário, que havia sido extinto por Mouzinho da Silveira, voltou

tório mais problemática, mas também dificultava a antiga fiscalização

a ser praticado, acima de tudo, por necessidades económicas do poder

realizada nessas “portas”. Por essa mesma razão, uma estrutura como a

local. Nesse sentido, a construção de um sistema como a Estrada da Cir-

Estrada da Circunvalação do Porto viria permitir a delimitação palpável

cunvalação no Porto parecia revelar-se benéfica à economia da cidade,

12. “Os impostos (...) são descendentes
directos daqueles remotos tributos que
sob a denominação inicial de portagem
e, posteriormente, de sisas e imposições,
se cobraram no Porto durante séculos e
desde tempos anteriores à fundação da
nacionalidade.” - GARCIA, Paulo Emílio
de Figueiredo. As Barreiras da Cidade do
Porto. Porto: Câmara Municipal, Gabinete
de História da Cidade, 1946, pg.8
13. “Mouzinho da Silveira atribui ao imposto da sisa a principal responsabilidade pelo
marasmo comercial em que Portugal tinha
caído, tornado, no dizer do legislador, no
país “menos mercantil da Europa”...”. Mouzinho da Silveira. (artigo) In: Infopédia. Porto: Porto Editora, 2003-2018. (consult. 2018-05-22). Disponível em: https://
www.infopedia.pt/$mouzinho-da-silveira
14. GARCIA, Paulo Emílio de Figueiredo.
As Barreiras da Cidade do Porto. Porto:
Câmara Municipal, Gabinete de História
da Cidade, 1946, pg.42
15. GARCIA, Paulo Emílio de Figueiredo.
As Barreiras da Cidade do Porto. Porto:
Câmara Municipal, Gabinete de História
da Cidade, 1946, pg.45
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ao permitir uma maior eficácia na cobrança dos impostos aduaneiros, os
quais “... durante séculos, e quase sós, alimentaram a vida do organismo
municipal...”16. Assim, a primeira intenção de criar esse “cordão alfandegário” em torno da cidade do Porto surge em 1847, através de um decreto
da Junta Provisória do Governo Supremo do Reino17. Na verdade, este
órgão pertencente ao poder central tinha, à semelhança da Câmara do
Porto, uma motivação financeira por detrás deste projecto, uma vez que,
juntamente à “comissão municipal”, era também cobrado nas antigas casas de portagem o imposto estatal do “Real da Água”, imposto estatal sobre os produtos de consumo. Tendo em conta que, a cidade do Porto era
um dos grandes centros mercantis a nível nacional, também o governo
central lucraria com a nova eficácia proporcionada pela construção desta
ampla barreira terrestre.

16. GARCIA, Paulo Emílio de Figueiredo.
As Barreiras da Cidade do Porto. Porto:
Câmara Municipal, Gabinete de História
da Cidade, 1946, pg.76
17. “... o pensamento da Junta Provisória do
Governo Supremo do Reino, expresso no
seu Decreto de 23 de Janeiro de 1847, de
se levar a efeito a construção da “circunvalação da cidade para melhor e mais fácil
arrecadação dos direitos de consumo”.” GARCIA, Paulo Emílio de Figueiredo. As
Barreiras da Cidade do Porto. Porto: Câmara Municipal, Gabinete de História da
Cidade, 1946, pg.59
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Torna-se relevante, referir que o órgão responsável pela construção da

DO PORTO: AS REFERÊNCIAS

Estrada da Circunvalação do Porto foi o Ministério das Obras Públicas,
Indústria e Comércio, fundado em 1852, segundo as políticas do governo regenerador/fontista e dirigido pelo Ministro Fontes Pereira de Melo.
O objectivo deste novo órgão era conduzir “a lenta mas inexorável caminhada para o desenvolvimento”18, como forma de superar o “envelhecimento” de Portugal em relação às grandes potências europeias industrializadas. Nesse sentido, a procura do progresso industrial passava,
também, pelo planeamento urbano e, essencialmente, pela colmatação
de uma das grandes problemáticas do país, a falta de infra-estruturação.
Sendo assim, uma das atitudes mais relevantes exercida por este Ministério, na segunda metade do século XIX, foi o desenvolvimento dos
transportes e das redes de comunicação, como forma de criar um apoio
mais eficaz e prático à agricultura, à indústria e ao comércio19 (fig.14).
Compreende-se, assim, a forte repercussão que estes tipos de políticas
tiveram sobre a fisionomia das “cidades” actuais. No caso do Porto, essas
políticas fontistas refletem-se numa série de grandes projectos urbanos
de carácter infra-estrutural, que serviram de referência para a eventual
construção da Circunvalação do Porto no final do século XIX, nome-

Fig. 14 | “Despedida do Comboio a Vapor
via Larga” (1977). Símbolos da industrialização: imagem da Ponte D. Maria Pia e
da linha ferroviária do Ramal da Alfândega
(desactivada)

adamente, as linhas ferroviárias do Norte (1877), da Póvoa (1881), do
Minho (1882), de Guimarães (1883) e do Douro (1887), assim como, a
abertura da ponte D. Maria Pia (1877), que veio concluir a linha ferroviária do Norte, e da ponte D. Luís I (1886), e ainda, a construção da nova
Alfândega de Miragaia (1879) e, finalmente, do Porto de Leixões (1892).
Quanto ao projecto específico da Estrada da Circunvalação do Porto, esta
tipologia não surge de forma isolada no panorama nacional, uma vez
que a capital possuía, já desde 1852, uma estrada homónima restringida
ao seu núcleo central densificado. Contudo, à semelhança das muralhas
medievais, esta infra-estrutura aduaneira tornou-se obsoleta num curto
espaço de tempo, devido ao crescimento da malha urbana além do seu rígido limite administrativo. Assim, o governo viu-se obrigado a construir

Fig. 15 | “Planta da Cidade de Lisboa e
seus arredores” (~1885). Assinalada a rosa
a primeira Estrada da Circunvalação e a
vermelho a Nova Estrada da Circunvalação
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uma nova estrada periférica agora de maior amplitude. Esta segunda infra-estrutura, apelidada de “Nova Estrada da Circunvalação de Lisboa”20,
foi iniciada em 1886 (fig.15), com o mesmo intuito aduaneiro e administrativo que teria a do Porto, isto é, com o objectivo de criar uma linha

18. Fontismo.
(artigo) In: Infopédia.
Porto, Porto Editora, 2003-2018. (consult. 2018-06-12). Disponível em: htt p s : / / w w w. i n f o p e d i a . p t / $ f o n t i s m o
19. “O
desenvolvimento dos transportes e das comunicações era entendido
como sendo a base fundamental da economia, através da criação de infraestruturas de apoio à agricultura, à indústria
e ao comércio.” - Fontismo. (artigo) In:
Infopédia. Porto, Porto Editora, 20032018. (consult. 2018-06-12). Disponível
em: https://www.infopedia.pt/$fontismo
20. “A
construção desta estrada iniciou-se em 1886, tendo ficado concluída em Novembro de 1903...” - Projecto Lei Nº 492/IX: Alteração do
limite territorial entre os concelhos de
Lisboa e Oeiras, no distrito de Lisboa.
Lisboa: Assembleia da República, pg.2

35

de fiscalização eficaz, ao mesmo tempo, que se unificava o território que
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compunha a nova estrutura da capital. A construção desta segunda estrada periférica de Lisboa é contemporânea à da Circunvalação do Porto,
todavia, as obras da estrada lisboeta estenderam-se até ao início do século
XX, ao contrário da cidade invicta, que assistiu à inauguração da sua
estrada ainda em 1896.
Considerando, a concretização de duas Estradas da Circunvalação em
Portugal, no final do século XIX, levantam-se algumas questões quanto
às possíveis referências provenientes do panorama europeu. Especialmente, quando analisamos a realidade de países mais próximos geograficamente de Portugal, como Espanha e França, onde encontramos uma
grande riqueza no que toca às intervenções urbanas praticadas neste período. Na realidade, o tipo de intervenção que caracteriza a Estrada da
Circunvalação, como a imposição de um limite rígido a um núcleo urbano pré-existente, parece opor-se, à priori, às intervenções urbanas que
marcaram o panorama europeu do século XIX. De facto, este momento,
é marcado por um forte processo de industrialização, que conduziu a uma
nova atracção da população rural aos grandes centros urbanos. Assiste-se a uma acelerada e, consequentemente, irrefletida expansão do tecido
urbano. Essa intensa colonização e expansão dos territórios circundantes
dos grandes centros acaba por se contrapor à própria estrutura intrínseca
Fig. 16 | Postal da demolição da muralha
de Cadiz, em Espanha (1906)

à maioria das cidades europeias, que até então eram, maioritariamente,
caracterizadas por densos núcleos urbanos muralhados.
Eventualmente, esses limites deixam de fazer sentido na realidade urbana e os muros antigos começam a ser derrubados, ou seja, “... a destruição (das muralhas) está obviamente relacionada com o crescimento
demográfico, (...) e, de forma mais geral, com os efeitos da revolução
industrial...”21. As intervenções de demolição dos elementos defensivos
urbanos sucedem-se nas grandes urbes europeias (fig.16-17), ao mesmo
tempo que se desenvolvem novas ideologias sobre a imagem ideal da
“cidade moderna”. Propaga-se, então, a visão de uma cidade mais aberta
e expansiva, de crescimento planeado que permitiria antever e preparar
o seu desenvolvimento a longo prazo. Apesar da difusão destes ideais

Fig. 17 | Fotografia das demolições da muralha de Valença, em Espanha (1901)
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urbanos, assistimos a um impasse no que toca à sua aplicação na prática.
Esse momento de impasse e transição entre novas concepções e antigos

21. DE SETA, Cesare; LE GOFF, Jacques.
La Ciudad y las Murallas. Madrid: Catedra, 1991, pag.13
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modelos, resulta no aparecimento de sistemas semelhantes às duas cir-
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cunvalações portuguesas.
Veja-se o exemplo do “Ante-projecto da Ensanche de Madrid” (1859),
do urbanista Carlos de Castro (fig.18). Este projecto tenta seguir as ideias
de planeamento urbano expansivo, que se estabeleceram no pensamento
moderno, todavia, acaba por ser limitado pelo antigo modelo de cidade
muralhada. Isto é, a concepção da imagem da cidade sem uma muralha
está presente neste projecto, contudo, revela-se difícil a transição entre
o modelo encerrado e o modelo expansivo, principalmente pelo facto
de essa fronteira, apesar de obsoleta no seu sentido defensivo, ser ainda
Fig. 18 | “Ante-projecto da Ensanche de
Madrid” (1857). Destaca-se o plano de desenvolvimento urbano a vermelho, assim
como, o Paseo de Ronda que circunscreve
todo o território

imprescindível por razões administrativas e financeiras, visto que, nos
limites das cidades eram cobrados importantes impostos aduaneiros, que
como já mencionámos, suportavam a riqueza dos municípios.
No caso da cidade de Madrid, o seu novo limite passa a ser imposto por
uma estrada periférica, o “Paseo de Ronda”, que circunda toda a cidade
estendendo-se até à zona ribeirinha. Este elemento fronteiriço apresenta
algumas semelhanças ao projecto portuense da Estrada da Circunvalação. Em primeiro lugar, pela sua função alfandegária de grande relevância na economia municipal22 e, em segundo, como se pode verificar pelos
cortes anexados à memória descriptiva de Castro, os perfis de ambos os
projectos são bastante semelhantes (fig.19). Ainda que de escalas diferentes, ambos os projectos seguem a mesma base: uma estrada de grande largura e extensão, delimitada por passeios e, finalmente, restringida
em todo o seu perímetro por um fosso, o qual é interrompido somente
na intersecção com as principais estradas de acesso à cidade. A maior
diferença encontrada entre os dois projectos é o facto de a Estrada da
Circunvalação ser composta por duas faixas de circulação, ao contrário,
do “Paseo de Ronda” que tem apenas uma.
Em contraponto ao projecto madrileno e aos pensamentos mais liberais
relacionados com a imagem da cidade moderna e, ainda, de forma a complementar a imagem das intervenções urbanas que marcaram o panorama

Fig. 19 | Comparação entre o perfil da Estrada da Circunvalação do Porto (em cima)
e o “Paseo de Ronda” de Madrid (em baixo)
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europeu do século XIX, revela-se importante mencionar, ainda que resumidamente, uma intervenção representativa da faceta mais conservadora
desta época. Veja-se o exemplo da “Muralha de Thiers” em Paris, cons-

22. “O sistema que deve ser adoptado, quer
murado, quer de outra classe qualquer,
para formar o recinto da cidade, em cuja
linha se verifique o registo e a cobrança
de todos as tarifas aduaneiras (..) sem que
se defraudem os interesses das Finanças e
da municipalidade.” - DE CASTRO. Carlos Maria. Memoria descriptiva del Ante-Proyecto de Ensanche de Madrid. Madrid: 1860, pag.13 (traduzido pela autora)
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truída em 1840. Este projecto diferencia-se da “Ensanche de Madrid”,
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pois trata-se de uma intervenção que parte, não de um plano de ordenamento territorial, mas sim de uma intenção governamental de isolamento
da cidade em relação à sua envolvente (fig.20). Como já foi mencionada
previamente, este é o momento do fomento de novas ideologias no urbanismo, que procuram “abrir” as cidades e deixá-las crescer pelo território
de forma planeada. Sendo assim, no caso de Paris, muitos foram os que
se opuseram à construção desta última muralha, que classificavam como
uma “obra titânica e anacrónica”23. A oposição realçava a forma como
este “objecto” se impunha no território, reprimindo o crescimento da ciFig. 20 | Mapa da Muralha de Thiers
(1859) e sobreposição do mapa das duas linhas do tram periférico que percorrem toda
a periferia de Paris na actualidade

dade e fragmentando as suas relações com a envolvente. Da mesma forma, levantava-se a questão de se estar a proteger a cidade em detrimento
da província, atribuindo-lhe um estatuto de superioridade. Desde o momento da sua construção que esta estrutura é vista como um elemento
urbano opressivo, ideia reforçada pelo seu desenho extremamente rígido
e quase medieval (fig.21).
A muralha acabou por ser demolida passados 25 anos da sua construção, depois de grande parte da população parisiense se revoltar contra o
seu papel repressivo e a sua inutilidade no território, sendo comparada
recorrentemente a “uma velha máquina de guerra abandonada no limite

Fig. 21 | Fotografia da Muralha de Thiers
(1913). Percebemos a violência da linha
divisória mantida por este sistema circunvscritivo, o qual era ainda rodeado por um
fosso bastante profundo em todo o seu redor

de Paris”24 (fig.22). Após as obras de demolição, o traçado da muralha
continuou a impor-se na malha urbana, sobre a forma de um vazio que,
posteriormente, deu origem às “Boulevard Periferique” e “Boulevard des
Maréchaux”, que, actualmente, são importantes vias circulares, servidas
por um conjunto de transportes públicos de superfície que funcionam em
torno da cidade parisiense (fig.20). O mesmo sistema foi adoptado em
diversas cidades muralhadas, como é o exemplo de Colónia e Viena, que
assistiram à substituição das suas muralhas por avenidas circulares, como
forma de marcar uma fronteira menos estrita e separadora.
A partir da análise de projectos semelhantes ao objecto em estudo, podemos compreender que a Estrada da Circunvalação, apesar de parecer,

Fig. 22 | Fotografia do desmantelamento da
Muralha de Thiers (1929). Podemos observar a dimensão do sistema muralhado em
comparação com os operários que trabalham no seu desmantelamento
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à priori, um projecto retrógrado quando confrontado com as ideologias
urbanas exploradas na época da sua concepção e construção, trata-se de
uma representação fiel do período de transição vivenciado ao longo do
século XIX. Efectivamente, pode especular-se que o projecto da Circun-

23. VERHNES, Eric. Au Bord de Paris.
França: Ministère de l’Equipement des
Transports et du Tourisme et du Centre National de la Cinématographie, 1996, 20min
(documentário) (consult. 2018-10-08).
Disponível em: https://www.dailymotion.
com/video/x1gnaxf (traduzido pela autora)
24. VERHNES, Eric. Au Bord de Paris.
França: Ministère de l’Equipement des
Transports et du Tourisme et du Centre National de la Cinématographie, 1996, 20min
(documentário) (consult. 2018-10-08).
Disponível em: https://www.dailymotion.
com/video/x1gnaxf (traduzido pela autora)
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valação representa uma “síntese” entre os dois métodos de intervenção
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mencionados anteriormente. Enquanto que, a intervenção espanhola introduz um novo limite urbano de forma subtil, mostrando um pensamento
mais liberal, a intervenção francesa encerra a cidade sobre uma fronteira
rígida e de índole militar, assumindo-se como uma acção conservadora.
Sendo assim, por um lado, a intervenção portuense mostra uma visão
moderna sobre o modo de circunscrição da cidade, ao introduzir como
limite uma via de circulação em detrimento de um muro defensivo. A
Fig. 23 | Fotografia da Estrada da Circunvalação do Porto, no século XIX. Destaca-se a vermelho o muro e o posto de vigia,
ligados ao projecto original da Estrada da
Circunvalação

instituição de um sistema semelhante ao “Paseo de Ronda”, que não é
completamente restritivo e fechado sobre a envolvente, revela a progressividade do projecto.
Além do mais, esta intenção libertadora simboliza as ideias progressivas
da época, visto que “(...) a rejeição da cerca tradicional em detrimento de
um fosso, como novo limite da cidade que permite uma melhor circulação
do ar, (...) destacando a preocupação higienista do engenheiro”25. Contrariamente, este projecto revela também uma visão mais conservadora,
manifestada através da intenção separadora e forte afirmação da estrada
no território periférico, factores esses que são facilmente reconhecíeis no
perfil militar defensivo da Circunvalação, especialmente patente na zona

Fig. 24 | Modelo 3D da Estrada da Circunvalação do Porto, denote-se o desenho do
fosso que existiria entre as duas faixas da
estrada no trajecto central e ocidental e a
casa de portagens localizada do lado interior e junto a uma estrada de acesso ao
centro

oriental onde esta toma o formato de uma verdadeira muralha. Portanto,
duas perspectivas divergentes surgem deste projecto, a primeira, compreende os sinais de inovação, enquanto que, a segunda, entende a estrada
como uma construção “kitch” de índole militar (fig.23-24).

25. BORJA, Carballo. El Ensanche de
Madrid: historia de una capital. Madrid:
Complutense, 2008, pg.69 (traduzido pela
autora)
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O PROCESSO: ESTUDO PRELI-

Durante muito tempo, como forma de substituir a função da Muralha

MINAR DE PESTANA DA SILVA

Fernandina, implementou-se um sistema alfandegário pontual, que con-

(1875-1877)

sistia em postos de fiscalização localizados nas principais estradas de
acesso à cidade. De forma a acompanhar o crescimento da cidade, este
sistema foi-se expandindo e, em 1836, foi legislado o “Regulamento das
Barreiras da Cidade do Porto e de Vila-Nova-de-Gaia”26, que instalou um
total de vinte e cinco barreiras em torno da cidade portuense, complementadas, por outras treze na margem sul do rio Douro (fig.25). Deste
modo, pretendia-se aperfeiçoar a fiscalização, em torno da cidade, ao
envolver o tecido urbano mais densificado por uma espécie de “cordão
alfandegário” invisível. Todavia, o sistema continuava a falhar pelo facto
de se basear num sistema pontual, em vez de criar um cordão contínuo e
homogéneo (uma muralha), que conseguisse impedir fisicamente o contrabando terrestre.
Portanto, na segunda metade do século XIX, surge, então, o primeiro
projecto para a construção da Estrada da Circunvalação do Porto, que
parte de um estudo preliminar produzido pelo engenheiro Manuel Pestana da Silva, encomendado em 1875 pelo Ministério das Obras Públicas e entregue para aprovação em 1877. Este estudo vem permitir uma
primeira exploração, não só do posicionamento da estrutura no território portuense, mas também, do traçado pretendido para a maximização
da sua função aduaneira. Nesse sentido, o projecto de Pestana da Silva
procurava intersectar as mais importantes estradas que ligavam o Porto
aos outros núcleos urbanos, guiando-se pela localização do sistema de
“casas de portagem” pré-existentes27 estabelecidas pelo “Regulamento
das Barreiras da Cidade do Porto e de Vila-Nova-de-Gaia”. Sendo assim,
a estrada não ultrapassaria uma distância de 3 quilómetros em relação à
margem do rio Douro, resultando na exclusão de grande parte das freguesias do município do Porto como o conhecemos hoje.
Em detalhe, este primeiro traçado excluía, por completo, as freguesias de

Fig. 25 | “Planta do Porto e suas Vizinhanças” (reprodução de 1892 e original de
1833) e ainda a sinalização (a vermelho)
das barreiras mencionadas no “Regulamento das Barreiras da Cidade do Porto e
de Vila-Nova-de-Gaia” (1836)
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Ramalde, Aldoar e Nevogilde, uma vez que estas pertenciam, até à data,
ao concelho vizinho de Bouças (Matosinhos) e, por outro lado, abrangia,
apenas, uma parte das freguesias de Paranhos e Campanhã, excluindo,
por conseguinte, a restante zona oriental-norte. Sendo assim, a área do
Porto circunscrita por este projecto aproximava-se mais do território que,

26. GARCIA, Paulo Emílio de Figueiredo.
As Barreiras da Cidade do Porto. Porto:
Câmara Municipal, Gabinete de História
da Cidade, 1946, pg.57
27. “...foi mandado estudar o projecto
d’uma estrada de circunvallação à Cidade
do Porto, estabelecendo-se, aproximadamente pelos pontos para onde ultimamente
tinham sido transferidos os diferentes postos fiscais aduaneiros...”. - PESTANA DA
SILVA, Manuel. Estrada de circunvalação
à cidade do Porto: Considerações preliminares. Porto: Direcção das Obras Públcas
do Porto, 1877, pg.11
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actualmente, é delimitado pela Via de Cintura Interna do Porto (VCI).

O PROCESSO: ESTUDO PRELIMINAR
DE PESTANA DA SILVA (1875-1877)

Com a excepção da zona ocidental, onde o projecto mostra uma relevante
integração das freguesias ribeirinhas de Lordelo e São João da Foz, ao
terminar o seu traçado junto ao Farol da Senhora da Luz. Considerando
que as quatro freguesias periféricas – Foz, Lordelo, Campanhã e Paranhos – tinham sido anexadas ao concelho do Porto há cerca de quarenta
anos, este traçado justifica-se como uma forma de cumprir essa mesma
delimitação administrativa, a qual, na realidade, já estava pontualmente
Fig. 26 | “Muralha e portas da cidade” de
Luís de Pina. Podemos aqui constatar que
o traçado da Estrada da Circunvalação baseia-se ainda muito no sistema muralhado

representada sobre o território na forma do sistema aduaneiro das casas
de portagem.
Fig. 28 | “Carta do Districto do Porto: com
a indicação das novas estradas até 1885”
(1885). Assinalada a hipótese de como seria o traçado do primeiro estudo da Estrada
da Circunvalação baseada na memória descriptiva do Estudo Preliminar de Pestana
da Silva

Para além disso, de forma a tornar esta infra-estrutura, efectivamente,
num sistema impenetrável, semelhante aos antigos sistemas amuralhados
(fig.26), pretendia-se ainda a ligação à estrada marginal que se implantava
paralelamente ao Rio Douro , como continuação, na margem ribeirinha,
da barreira criada por terra – “Existe desde o Porto até à Foz uma estrada marginal em excellentes condições de viabilidade (...) em Campanhã
existe apenas um caminho-cais muito irregular e em péssimas condições
de tracção, caminho que, a construir-se a estrada da circunvallação precisa para ser fechado o polygono...”28. Procurava-se criar uma verdadeira
estrada circular para a cidade do Porto. Deste modo, parecia voltar-se à
imagem da cidade medieval fortificada, cercada por todos os seus lados,
Fig. 27 | Perfil transversal da Estrada da
Circunvalação presente no Estudo Perliminar de Pestana da Silva. Denota-se a vontade de construir uma verdadeira muralha
em relação ao exterior

46

uma imagem que tinha sido estabelecida no Porto, primeiramente pela
Muralha Primitiva no Morro da Sé e, posteriormente, pela Muralha Fernandina. Os próprios desenhos dos perfis da estrada revelam essa vontade de criar um verdadeiro sistema muralhado (fig.27).

28. PESTANA DA SILVA, Manuel. Estrada de circunvalação à cidade do Porto:
Considerações preliminares. Porto: Direcção das Obras Públcas do Porto, 1877,
pg.11-12
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Dez anos após a elaboração do estudo preliminar, em 1887, foi encomen-

NAL DE BASÍLIO SOUSA PINTO

dado um novo estudo pelo, então, Ministro das Obras Públicas, Comér-

(1887-1896)

cio e Indústria – Emídio Navarro. Desta encomenda resulta o projecto do
engenheiro Basílio Sousa Pinto. Já em 1888, como forma de comportar a
construção íntegra desta obra, que não podia senão ser extremamente dispendiosa como já fora constatado pelo estudo prévio de Pestana da Silva,
foi contraído um empréstimo à Câmara do Porto pelo Estado29. Todo o
processo foi bastante rápido, uma vez que o novo projecto foi entregue,
em 1889, à Câmara do Porto para aprovação e a sua construção foi iniciada ainda nesse ano. Assim, se procederam às obras de construção que
duraram cerca de seis anos, tendo a Estrada da Circunvalação do Porto
sido inaugurada em 1896.
À semelhança do estudo prévio, este novo projecto contempla e reflecte
sobre a localização da estrada no território portuense, através de pontos
de vista económicos, fiscais e técnicos. Procura-se, acima de tudo, compatibilizar a boa fiscalização aduaneira do sistema com a possibilidade
de um futuro crescimento da cidade na direcção das freguesias anexadas. Esse compromisso é feito através da inclusão de uma vasta extensão de áreas rurais no interior da cidade, de forma mais ampla do que o
traçado do estudo preliminar. Na verdade, apesar de existirem algumas
semelhanças entre os dois projectos, a principal razão pela qual o estudo
preliminar não avançou, parece ter sido o facto de ser pouco abrangente
dos arredores da cidade – “... tendo-se muito em vista compreender no
interior fiscal o maior número de povoações dos subúrbios do Porto, não
foi julgada conveniente a adopção destes traçados e por isso se procedeu
ao estudo de um novo projecto.”30 (fig.29).
Desta forma, o traçado do novo projecto da Estrada da Circunvalação
corresponde ao traçado que conhecemos actualmente, em toda a sua
extensão de cerca de dezasseis quilómetros desde a costa marítima até
à zona ribeirinha oriental. Esta nova amplitude da estrada, é justificada
pelo engenheiro, como uma forma de integrar todos esses pequenos nú-

Fig. 29 | “Carta do Districto do Porto: com
a indicação das novas estradas até 1885”
(1885). Assinala-se a vermelho as freguesias que serão integradas por este novo
perfil da Estrada da Circunvalação
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cleos que formam uma constelação urbana em torno da cidade do Porto
– “tratando-se de uma estrada, principalmente destinada ao serviço aduaneiro e recepção do imposto de consumo, procurou-se compreender com
o seu traçado as principais povoações dos subúrbios da cidade do Porto,

29. “... celebrou a Câmara do Porto um
contrato provisório (...) em que esta se
obrigava a contrair um empréstimo de 400
contos para custeamento das despesas a
realizar com a construção da Estrada da
Circunvalação.” - GARCIA, Paulo Emílio
de Figueiredo. As Barreiras da Cidade do
Porto. Porto: Câmara Municipal, Gabinete
de História da Cidade, 1946, pg.58
30. PINTO, Basílio Sousa. Projecto da
nova Estrada de Circunvalação do Município do Porto. Lisboa: Direcção da Estrada de Circunvalação do Novo Município
de Lisboa, 1889, pg. 5
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a distância não superior a 5 quilómetros da margem do rio Douro...”31

O PROCESSO: PROJECTO FINAL DE
BASÍLIO SOUSA PINTO (1887-1896)

(fig.30).
Nesse sentido, os limites a Norte são, novamente, determinados pela sua
distância em relação à margem fluvial. Assim, todos os pequenos núcleos urbanos associados à actual freguesia de Paranhos são integrados no
interior da cidade, enquanto que, na zona ocidental se incluem as freguesias de Ramalde, Aldoar e Nevogilde. Este é o factor mais divergente
entre os dois projectos, uma vez que ao aumentar a amplitude da estrada,
também se insurge numa transformação dos limites administrativos da
cidade – “... as freguesias de Aldoar, Nevogilde e Ramalde, faziam parte
do concelho de Bouças, (...) viriam a incorporar a cidade do Porto em
1895, pela nova reforma fiscal que levou à construção da Estrada da Circunvalação...”32.
Fig. 31 | Projecto da “Nova Circunvalação
do Município do Porto” (1887) de Basílio
Sousa Pinto. Assinalou-se, a vermelho, o
projecto final e a rosa uma hipótese baseada na memória descriptiva do Estudo
Preliminar de Pestana da Silva e na “Carta
do Districto do Porto: com a indicação das
novas estradas até 1885”

Fig. 30 | “Plano da Evolução da Cidade
do Porto” de Ezequiel Campos (1932).
Nesta planta, posterior à construção da
Estrada da Circunvalação, surge já o seu
traçado completo. Assim, como termo de
comparação delimitamos, a vermelho, a
semi-circunferência com 5km de raio, a
partir do ponto central na margem do Rio
Douro. Esta medida serviu de base para a
implantação da Estrada da Circunvalação,
tal como é mencionado por Basílio Pinto,
na sua memória descriptiva

Resumindo, estes novos limites delineados pela Circunvalação, representam uma forte mudança na fisionomia da cidade do Porto, que agora
parece estender-se cada vez mais na direcção da costa marítima, o que
acaba por retirar alguma da importância da zona ribeirinha, ponto a partir
do qual a cidade crescera. Quanto ao trajecto oriental da estrada, este desenha-se entre o Freixo e a Areosa, abrangendo dentro dos limites parte
da freguesia de Campanhã, que como já foi mencionado fazia parte do
município portuense desde a sua despromoção de concelho independente
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31. PINTO, Basílio Sousa. Projecto da
nova Estrada de Circunvalação do Município do Porto. Lisboa: Direcção da Estrada de Circunvalação do Novo Município
de Lisboa, 1889, pg. 2
32. FERREIRA, Nuno; DA ROCHA, Manuel. Etapas de consolidação da paisagem
urbana do Porto contemporâneo: Da programação dos Almadas ao plano de 1952.
(artigo) In: CEM Cultura, Espaço e Memória. Nº4. CITCEM - Centro de investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e
Memória, 2013, pg.197
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a freguesia nos anos 30. No entanto, o território mais oriental representa
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uma excepção, no que toca à função da infra-estrutura como limite administrativo, visto que no contacto com o Vale de Campanhã, o limite municipal deixa de se sobrepor à infraestrutura, diluindo-se nos caminhos
entre Gondomar e o Porto, e integrando, assim, o Vale de Campanhã na
composição da Cidade do Porto. O mesmo acontece na zona da Asprela
onde o limite se estende sobre os terrenos de São Mamede.

Fig. 33 | “Planta da Cidade do Porto”
(1903). Esta planta vem instituir os novos
limites da cidade do Porto, que se encontra
em grande parte delimitados pela Estrada da Circunvalação. Denota-se, assim, a
correspondência entre o limite administrativo e a Estrada da Circunvalação, com a
excepção da zona oriental e uma pequena
parcela na zona norte na Asprela

Quanto à fisionomia da Estrada da Circunvalação, esta foi projectada de
forma a maximizar a sua eficácia aduaneira, para que o conjunto tivesse
uma boa visibilidade sobre todo o território envolvente. Assim, por um
lado, “no perfil longitudinal foram acoplados traineis tais que combinados com as curvas permitam que o pavimento da estrada seja visto em
todos os seus pontos pelos diferentes fiscais”33. Por outro lado, o perfil
transversal é marcadamente de índole militar, caracterizado por duas vias
de circulação, uma interior e outra exterior, as quais são separadas por
um fosso com dois a três metros de profundidade e complementado por
muros de suporte34. Estes elementos mais rígidos tinham a função de obstruir todo o acesso físico ao interior do burgo por pessoas e mercadorias
não autorizadas, ou seja, “no perfil transversal d’esta estrada tem-se em
Fig. 32 | “Tipos de perfil transversal da Estrada da Circunvalação” de Basílio Sousa
Pinto. Percebemos, então que apesar de o
muro do lado interior se tratava de algo
meramente indicativo, todavia, do lado
exterior este tinha um grande impacto divisor apoiado pelo fosso com cerca de 3m
de profundidade
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vista um obstáculo aos contrabandistas”35 (fig.32).
Deste modo, só se podia atravessar este separador central, entre a faixa
interior e a exterior, nos locais de cruzamento com as ruas transversais
que penetravam no interior da cidade, onde se encontravam os postos de
fiscalização. Para uma maior vigilância encontravam-se, ainda, nomea-

33. PINTO, Basílio Sousa. Projecto da
nova Estrada de Circunvalação do Município do Porto. Lisboa: Direcção da Estrada de Circunvalação do Novo Município
de Lisboa, 1889, pg. 2v
34. “A maior parte desta linha seguia ao
longo de um largo fôsso ou vala(...) cavado em volta da cidade, com o objectivo de
dificultar o contrabando das mercadorias
sujeitas ao imposto. Marginavam êsse fôsso duas estradas; uma interior e outra exterior, sendo a primeira a melhor e mais bem
cuidada, conhecida pela designação de
estrada da circunvalação, que lhe vinha da
vala que a acompanhava, desde o Esteiro
de Campanhã até à costa, a norte do Castelo do Queijo.” - GARCIA, Paulo Emílio
de Figueiredo. As Barreiras da Cidade do
Porto. Porto: Câmara Municipal, Gabinete
de História da Cidade, 1946, pg.52
35. PINTO, Basílio Sousa. Projecto da
nova Estrada de Circunvalação do Município do Porto. Lisboa: Direcção da Estrada de Circunvalação do Novo Município
de Lisboa, 1889, pg. 2v
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damente no território oriental, pequenos postos de sentinela aplicados em

O PROCESSO: PROJECTO FINAL DE
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reentrâncias semi-circulares do muro separador. Em adição, estas características defensivas intrínsecas ao sistema alfandegário são apresentadas
na memória descriptiva como um factor positivo, ao permitirem que a
estrada “possa ser aproveitada como estrada militar defensiva”36, caso
fosse necessário.
Devido às necessidades de adaptar o mesmo sistema a uma grande exFig. 34 | Zoom sobre o perfil da Circunvalação no lado ocidental na “Carta Topográfica da Cidade do Porto” de Telles Ferreira
(1892). A estrada é caracterizada pelo fosso e via interior e exterior

tensão de território, foram delineadas diferentes soluções em função dos
declives do território, o que resultou numa clara divisão entre a fisionomia da estrada na zona ocidental e na oriental (fig.34-35). Assim, entre a
costa marítima e a Areosa, a estrada é delimitada, em ambas as margens,
por uma vala de dimensões semelhantes às do fosso central, seguindo o
mesmo desenho empregue na Estrada da Circunvalação de Lisboa. No
entanto, a situação torna-se mais complexa a partir da Areosa, pela instabilidade do terreno e pela grande diferença de cotas encontrada no percurso entre a zona alta e a zona ribeirinha do Freixo. Portanto, o traçado
da estrada é implantado paralelamente ao Rio Tinto, antes do declive que
forma o Vale de Campanhã. Em toda essa zona a estrada é balizada por
um muro de suporte com cerca de quatro metros de altura, o qual divide a

Fig. 35 | Zoom sobre o perfil da Circunvalação no lado oriental na “Carta Topográfica da Cidade do Porto” de Telles Ferreira
(1892). A estrada é caracterizada por um
muro e reentrâncias onde se encontravam
os postos de vigia e ainda por uma via interior e uma exterior

Estrada da Circunvalação Interior da Exterior e permite, simultaneamente, uma boa fiscalização sobre o vale. Nesse sentido, cria-se, nesta zona
do território, um verdadeiro sistema muralhado e autoritário em relação
ao exterior, o qual sobreviveu parcialmente na actualidade.

36. PINTO, Basílio Sousa. Projecto da
nova Estrada de Circunvalação do Município do Porto. Lisboa: Direcção da Estrada de Circunvalação do Novo Município
de Lisboa, 1889, pg. 5v
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C O N T E X T O
O FIM DO SISTEMA ADUANEIRO

A Estrada da Circunvalação funcionou como estrutura alfandegária da
cidade do Porto durante 47 anos, sendo que, em 1922, foi abolido o imposto estatal e, posteriormente, em 1943, o imposto municipal. Este foi
um momento importante na história da cidade, visto que o fim da taxação
na sua entrada, significou o levantar da barreira aduaneira em relação aos
municípios de Matosinhos, Maia e Gondomar, aumentando consequentemente a ambiguidade dos limites sem que estes fossem verdadeiramente
suprimidos – “... as fronteiras da expansão das áreas imediatamente a
seguir às antigas muralhas da cidade e na periferia dessa expansão vão

Fig. 36 | Fotografia da Estrada da Circunvalação e da Fábrica de Fiação e Tecidos
da Areosa (1920)

perdendo significado.”37. Este processo foi, também, acompanhado por
uma crescente densificação da periferia, que se tornava cada vez menos
rural começando a fundir-se com as zonas mais centrais da cidade. Nesse
sentido, a abolição da fiscalização na fronteira deveria traduzir-se numa
maior abertura e permeabilidade na relação da cidade do Porto com os
seus arredores.
Fig. 39 | Cartografia do Porto de 1939. Esta
trata-se da carta mais próxima da data de
abolição da fiscalização aduaneira na Estrada da Circunvalação do Porto

Fig. 37 | Fotografia da Estrada da Circunvalação e do Hospital de S. João (1962)

No entanto, a estrada permaneceu durante muito tempo inalterada como
uma lembrança física de uma parte da história da cidade do Porto. As
suas casas de portagem tornaram-se obsoletas, assim como, a própria estrutura militar do seu traçado que dificultava agora o seu único propósito:
a circulação rodoviária (fig.36). Eventualmente, a Circunvalação começou a ser intervencionada, ainda que de forma pontual, para poder servir,
eficazmente, a sua nova função no território como infra-estrutura rodoviária periférica. Procedeu-se, portanto, a uma subversão do seu papel de
barreira para se tornar, exclusivamente, uma via rodoviária “rápida” de
Fig. 38 | Fotografia da Estrada da Circunvalação na freguesia de Paranhos (195070)
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distribuição do transito em relação ao interior da cidade do Porto. Assim,
as obras focaram-se ao longo do tempo no sentido mais utilitarista da

37. FERREIRA, Nuno; DA ROCHA, Manuel. Etapas de consolidação da paisagem
urbana do Porto contemporâneo: Da programação dos Almadas ao plano de 1952.
(artigo) In: CEM Cultura, Espaço e Memória. Nº4. CITCEM - Centro de investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e
Memória, 2013, pg.221

57

estrada. As intervenções foram extremamente erráticas e espalharam-se
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pelo seu traçado sobre a forma de novos pavimentos, novas bermas para
escoamento de água e numa faixa central vegetal arborizada descontínua
com maior incidência na zona ocidental (fig.37-38).
Sobram do projecto original, as casas de portagens, reconvertidas para
funções mais actuais, nomeadamente, sedes de empresas, um teatro, uma
Fig. 40 | Fotografia actual de uma das Casas de Portagens, reconvertida em farmácia. Nestes edifícios era cobrado o imposto
de consumo e, por isso, encontravam-se
nos cruzamentos com os principais eixos
de acesso à cidade.

farmácia, um restaurante, etc (fig.40). Por outro lado, subsistem também os antigos muros que dividiam a estrada interior da exterior na zona
oriental, sobre os quais nos debruçaremos forma mais aprofundada. Em
determinados pontos deste trajecto, ainda conseguimos discernir os restos da estrada exterior original, em confronto directo, com o mais recente
desenho “auto-estradal” da Circunvalação representado sobre a estrada
interior. Esse contraste está patente por toda a zona oriental sobre diferentes formatos, desde a sobreposição do muro à nova estrada, até a um
paralelismo contínuo entre as duas versões – original e adaptada. Este é
o panorama actual da Circunvalação do Porto, que se replica no território
numa série de complexidades e conflitos urbanos por resolver, derivados
do cruzamento entre o seu carácter de permanência e a a contínua metamorfose da sua envolvente (fig.41).

Fig. 41 | Fotografias actuais da Estrada da
Circunvalação na zona do Amial (superior)
e na zona do Viso (inferior)
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E M R U Í N A
À E S CALA D O U R BAN O
Considerando que a Estrada da Circunvalação, como fronteira aduaneira,
perdeu a sua função há mais de setenta anos, seria natural que a infra-estrutura se convertesse em monumento/artefacto ou que desaparecesse
sobre os efeitos das transformações urbanas, como aconteceu com outros
elementos circunscritivos da cidade do Porto, nomeadamente, as antigas
muralhas do centro histórico. Contudo, apesar de a Circunvalação representar a última “muralha” da cidade do Porto, esta permaneceu quase
de forma intacta. A estrada mantém-se, actualmente, com um propósito
semelhante para o qual foi criada originalmente, isto é, definir uma divisão administrativa entre o município do Porto e os de Matosinhos, Maia
e Gondomar. A única diferença burocrática, em relação ao passado, é o
facto de já não ser taxado um imposto no seu atravessamento.
Assim, tendo em conta que a estrada não perdeu a sua função fronteiriça
na divisão administrativa dos municípios com os quais contacta e considerando as drásticas transformações que se verificaram ao longo do
território portuense desde o século XIX, isto leva-nos a pôr em causa a
existência e persistência da estrada como limite no território de transição.
Torna-se, assim, interessante tecer uma comparação entre a evolução do
tecido urbano e a permanência dos limites impostos pela Circunvalação,
como forma de compreender o que estes representam à escala urbana.
Focamo-nos, então, na qualidade da estrada como última “muralha” da
cidade do Porto, mas também como limite administrativo contemporâneo. Nesse sentido, procedeu-se à filmagem do percurso pela totalidade
da Estrada da Circunvalação como forma de análise suplementar, a qual
segue aqui em anexo como uma representação da realidade experienciada. Assim, se levantam outras questões. Será que a estagnação de tal
infra-estrutura não representará um prolongamento dos contrastes mantidos pela mesma no século XIX? Ainda se experiencia a dicotomia entre
o dentro e o fora? São os efeitos da explosão urbana compatíveis com
o limite imposto pela estrada? E finalmente, quais as consequências à
escala macro da continuação deste sistema de ordenamento do território?

Fig. 42 | Secção do esquisso “Interferenze”
de Fabio Alessandro Fusco (2004)
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RUPTURA: MODELO DE CIDADE

Quando analisamos a actual cartografia do território composto pelo Porto
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e seus municípios circundantes, apercebemo-nos da desconexão presente

“... a urbanização é resultado da
sociedade que a produz, nesta
matéria, o final do século XX e o
início do século XXI são um sem
fim de rupturas e de instauração
de novos paradigmas ...”38

entre a Estrada da Circunvalação e a realidade urbana envolvente. Por
um lado, o tecido urbano evoluiu e expandiu com a passagem do tempo,
vencendo todas as barreiras impostas pelo passado da cidade, enquanto que a Circunvalação, apesar das intervenções parcelares que recebeu,
manteve-se praticamente inalterada no seu traçado, conservando o seu
carácter fronteiriço ao longo de quase toda a sua extensão. Através da
análise cartográfica relativa ao território portuense, desde o século XIX
até à actualidade e considerando a sua relação com a Estrada da Circunvalação, nesse período, compreendemos que houve uma drástica mudança na dinâmica mantida entre a infra-estrutura e o território.
Originalmente, a relação entre o tecido urbano e a estrada era quase inexistente, uma vez que os únicos pontos de “ancoragem” da infra-estrutura à cidade eram as grandes vias expansivas, ou seja, as redes de estradas
e caminhos-de-ferro de acesso à cidade. Após o levantamento dos impostos e após a Revolução de 25 de Abril de 1974, verifica-se um maior
crescimento periférico, especialmente, em torno dos cruzamentos entre
esses acessos externos e a Circunvalação, como é o caso dos aglomerados de Senhora da Hora, Monte Burgos, Areosa, São Roque da Lameira,

Fig. 43 | Comparação entre o traçado da
Estrada da Circunvalação e sua envolvente
na zona do Amial, entre o sec. XXI e o sec.
XX (2019 à esquerda e 1940 à direita)

etc. Portanto, essa relação de distanciamento entre a estrada periférica e
a urbanidade desvaneceu-se com a densificação das freguesias limítrofes
e a ocupação das margens e terrenos envolventes - interiores e exteriores
- ao município portuense (fig.43-44). Deste modo, a estrada que vivera
isolada no passado, tornou-se num núcleo para novos aglomerados, que
se desenvolvem num sentido expansivo, tanto para dentro como para fora
do limite marcado pela estrada.
Eventualmente, a explosão urbana ultrapassou todos os limites, construindo de forma bastante acelerada a realidade contemporânea, composta por um território heterogéneo e orgânico, organizado em mancha
e cada vez mais difícil de distinguir onde começa e onde termina. Este

Fig. 44 | Comparação entre o traçado da
Estrada da Circunvalação e sua envolvente
na zona da Senhora da Hora, entre o sec.
XXI e o sec. XX (2019 à esquerda e 1940
à direita)
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modelo urbano representa, uma grande divergência em relação ao modelo de cidade tradicional que viu nascer a Estrada da Circunvalação. Enquanto que, a realidade actual vive das interligações entre centralidades
e aglomerados, organizados de modo disperso no território; o modelo

38. PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João. Políticas Urbanas
II: Transformações, regulação e projectos.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2011, pg. 24-25
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de cidade canónica corresponde à imagem de um núcleo denso cercaFig. 45 | “The city as an egg” de Cedric
Price. Desenham-se as diferentes fases da
“cidade” desde a antiguidade, onde era um
elemento bem delineado, até à modernidade quando se tornou mais difusa, até à actualidade, onde não se consegue destinguir
já a sua forma. De facto, o conceito de cidade tornou-se ambíguo para caracterizar a
situação actual
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do por muros, ou outros sistemas, que lhe permitam fechar-se sobre si
mesmo na procura de um isolamento e de um sistema de concentração
de poder sobre um lugar específico. Nesse sentido, as muralhas eram
elementos essenciais na fisionomia da cidade canónica, pois, além da sua
função defensiva, permitiam também formar uma identidade do colectivo, produzindo, assim, a estrutura de um lugar e de uma sociedade. A
transmissão desse sentido de pertença a uma comunidade, concedido às
pessoas que habitavam dentro das muralhas, era instituído pelo contraste
entre um interior (lugar de inclusão) e um exterior (lugar de exclusão),
marcado através dos muros erigidos em seu redor – “As muralhas são,
efectivamente, um fenómeno (...) económico, social, político jurídico,
simbólico e ideológico. Definem o fora e o dentro e as relações dialécticas entre a cidade e os arredores... ”39. Assim, as muralhas eram também
símbolos de poder, não só sobre o interior, mas também sobre o exterior,
pois vinculavam uma ideia de dependência dos arredores em relação à
cidade – “A periferia é o aspecto mais espectacular do poder da cidade
fora das muralhas. O território da periferia apresenta aspectos institucionais e jurídicos que sublinham a importância da linha da muralha como
delimitadora de um “dentro” e um “fora”.”40. Normalmente, os arredores
eram lugares submissos ao poder da cidade, sendo a sua função principal
prestar serviços ao espaço interior. No caso da Cidade do Porto o mesmo
acontecia na sua relação com os arrabaldes, por exemplo, a freguesia
de Campanhã foi durante muito tempo uma espécie de “abastecimento
alimentar” da cidade.
A realidade contemporânea é, todavia, muito diferente do modelo de cidade tradicional, isto porque o desenvolvimento da mancha urbana levou
à ruptura desse modelo de contenção (fig.45). Assistiu-se, portanto, a “...
uma transformação profunda “da cidade” para “o urbano”, ou seja, da
mudança desde uma situação secular de correspondência entre sucessões
de modelos de vida e o modelo de assentamento chamado “cidade”, para

Fig. 46 | Ilustração de Eva Le Roi, parte
da exposição do Pavilhão de Luxemburgo
na Bienal de Veneza de 2012. Exemplo do
modelo actual de cidade expansiva, mostrando que as redes de comunicação se tornaram num dos elementos mais relevantes
na relalidade urbana contemporânea
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uma situação nova mas generalizada em que os modos actuais de vida
urbana deixaram de coincidir com os limites e atributos dessa cidade tradicional.”41. Deste modo, a decadência do conceito e do modelo da “cidade” relaciona-se directamente com mudanças na vivência do território,
visto que o salto para “o urbano” foi, essencialmente, impulsionado pelas

39. DE SETA, Cesare; LE GOFF, Jacques.
La Ciudad y las Murallas . Madrid: Catedra, 1991, pg.11 (traduzido pela autora)
40. DE SETA, Cesare; LE GOFF, Jacques.
La Ciudad y las Murallas. Madrid: Catedra, 1991, pg.13 (traduzido pela autora)
41. PORTAS, Nuno. Os tempos das formas
– vol II: A cidade imperfeita e a fazer. Guimarães: DAAUM, 2012, pg.220
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metamorfoses nos modos de deslocação e assentamento da população
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(fig.46-47).
No que concerne a cidade do Porto, os grandes estímulos que conduziram à sua transformação relacionaram-se, sobretudo, com o processo
de industrialização e com as transformações que o acompanharam como
“... o crescimento demográfico, o desenvolvimento dos transportes colectivos...”42. Nesse sentido, existe uma série de factores indissociáveis,
directamente relacionados com a procura do desenvolvimento industrial
Fig. 47 | Imagem representativa do corte
nas muralhas relacionado com o desenvolvimento dos transportes e das redes de
comunicação

na cidade portuense, que contribuíram para o “salto” no sentido de uma
nova realidade urbana mais expansiva. Desde o êxodo rural, ao forte crescimento demográfico nas freguesias periféricas recentemente anexadas,
ao desenvolvimento das redes de transportes, à progressiva infra-estruturação rodoviária, até à crescente popularidade do automóvel. No entanto,
são as intervenções relativas à deslocação de pessoas no território que
iram deixar as marcas mais profundas nesta nova vivência urbana.
Tanto o desenvolvimento dos transportes como a generalização da utilização do automóvel vieram transformar os conceitos de distância e
tempo, ao tornar possível o deslocamento da população a locais cada
vez mais longínquos em períodos de tempo cada vez mais curtos (fig.4849) – “... o atrito do território é cada vez menor porque é mais fácil e de
menor custo a transposição das distâncias físicas; ao mesmo tempo, estar

Fig. 48 | Fotografia do troleicarro da linha
11 na Circunvalação (1967-95)

perto ou longe são mais questões de acessibilidade do que de distância
ou obstáculo físico.”43. Sendo assim, a possibilidade de movimentos pendulares mais rápidos e distantes tornou a periferia (como os lugares da
Maia, de Gondomar, etc.) num comum lugar residencial, uma vez que a
noção de proximidade foi explodida ao longo do território. A velocidade
tornou-se possível a um nível cada vez mais individual, banalizando-se
e tornando-se, simultaneamente, no novo sinónimo de proximidade e de
autonomia, conseguindo, assim, aproximar “... a cidade dos seus subúrbios, estimulando o processo de urbanização da periferia...”44.

Fig. 49 | Fotografia da Via Rápida (196667). Grande parte das mudanças na fisionomia da cidade e suas infra-estruturas foram
causadas pela popularização do automóvel, como podemos ver pela proporção
desta nova via da cidade
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Mesmo os espaços urbanos, que se encontravam muito além do limite
administrativo do município do Porto sofreram esse impacto, especialmente, os que beneficiavam de estações ferroviárias e outros tipos de infra-estruturas de deslocação, que permitiam uma proximidade “relativa”

42. DE SETA, Cesare; LE GOFF, Jacques.
La Ciudad y las Murallas. Madrid: Catedra, 1991, pg.13 (traduzido pela autora)
43. PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João. Políticas Urbanas
II: Transformações, regulação e projectos.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2011, pg.25
44. SERÉN, Maria; PEREIRA, Gaspar. O
Porto Oitocentista. In: RAMOS, Luís. História do Porto. Porto, Porto Editora, 2000,
pg.391
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Fig. 50 | Mapa de “Tipos de Povoamento
na AMP”. Podemos observar a delimitação
da Área Metropolitana do Porto (AMP)
e informação sobre os diferentes tipos de
densidades encontradas ao longo deste território

entre o lugar de trabalho (centro) e o lugar de residência (periferia), como
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é o caso de Ermesinde. Nesse sentido, compreende-se que a densificação
da periferia se estendeu muito para lá dos limites da cidade, alastrando
a mancha urbana pelo território cada vez mais longínquo, fundindo-se
com a de outros municípios. O resultado reflete-se numa mudança do
paradigma, sobre o qual as relações da “cidade contemporânea” deixam
de se basear em relações de proximidade, para serem substituídas por relações entre polaridades interconectadas por antigas, novas ou renovadas
redes de comunicação. A mancha do tecido urbano portuense estendeu-se
segundo as bases delineadas por essas redes de invisibilidades, formando várias manchas de óleo, que se entrecruzam e sobrepõem ao longo
do território de forma orgânica – “O padrão de povoamento resulta do
processo de urbanização periférica da AMP que, não sendo planeado, se
caracteriza pela densificação do povoamento disperso e de origem rural
que ocorreu, com especial incidência, ao longo das estradas e dos caminhos rurais.”45 (fig.50).
Portanto, os grandes eixos urbanos das redes de comunicação intermunicipais e regionais tornaram-se elementos essenciais no desenvolvimento
desta mancha dispersa que é o modelo urbano actual. Isto, porque são
estas infra-estruturas que vêm permitir uma série de ligações e trocas
constantes entre núcleos urbanos de importâncias variáveis, construindo
“urbanidade” entre eles. Assim, o modelo urbano vive de um movimento
constante entre centralidades e polaridades, as quais funcionam autonomamente, mas também em interdependência. Podemos, então, observar e
analisar este novo modelo expansivo a duas escalas diferentes no caso da
“cidade” do Porto – “Nas conurbações metropolitanas como a do Porto,
o modelo metropolitano centro/periferia combina processos de urbanização extensiva com uma grande centrifugação de manchas de localização
de actividades, emprego e infra-estrutura que correspondem a diversas
escalas e processos de polarização e de marcação de efeitos de centralidade...”46.
A primeira escala corresponde a uma visão mais afastada do território,
relativa ao carácter regional deste novo modelo urbano. Referimo-nos,
portanto, ao conceito associado às conurbações do Porto e institucionalizada, relativamente recentemente, como Área Metropolitana do Porto47.
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45. Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Área
Metropolitana do Porto: Estrutura Territorial, o presente e o futuro. Porto: Junta
Metropolitana do Porto, 2000, pg.15
46. PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João. Políticas Urbanas
II: Transformações, regulação e projectos.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2011, pg.103
47. “criada por decreto-lei em 1991, trata-se de uma associação de municípios, regulada por instituições (Presidente, Junta
e Assembleia Metropolitana) não eleitas
por voto directo, sem orçamento próprio
e com competências enunciadas na redacção do decreto fundador, mas nunca
regulamentadas.” - Centro de Estudos da
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Área Metropolitana do Porto:
Estrutura Territorial, o presente e o futuro.
Porto: Junta Metropolitana do Porto, 2000,
pg.120
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A AMP trata-se de um organismo que abraça maioritariamente a zona
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litoral Norte sendo composta, actualmente, por 17 municípios contíguos.
Essa área territorial vasta corresponde ao território influenciado directa
ou indirectamente pela presença de uma “cidade-pólo”48 – o Porto. Assim, esta visão totalitária de uma parte do território surge como uma táctica de controlo e coesão infra-estrutural na dimensão regional, porque
até então, existia a falta de um órgão que se dedicasse a um planeamento
mais intermunicipal. As redes de transportes colectivo e particulares são
os elementos fundamentais, que mantém essa união viva ao longo de um
território tão vasto e fragmentado. Deste modo, apesar das diferenças e
particularidades entre cada um dos municípios que compõem a AMP,
estes convergem para formar um território heterogéneo que mantém fortes relações de continuidade sobre a forma de fluxos urbanos – “... a
Área Metropolitana do Porto constitui uma concentração demográfica e
económica de inequívoca importância. Inscreve-se num território mais
vasto, densamente urbanizado e industrializado, em relação ao qual se
percebem melhor as continuidades do que a dicotomia clássica entre a
Metrópole e a Região Envolvente.”49.
A segunda escala corresponde a uma visão menos alargada, relativa ao
território que conhecemos como “Grande Porto” e que é composto pelo
Porto e seus municípios adjacentes, como Vila Nova de Gaia, Gondomar, Maia e Matosinhos. Este território exemplifica a situação descrita
anteriormente, representando a continuidade da mancha urbana, ou seja,
que se espalha quase de forma uniforme transcendendo todos os limites
administrativos que separam de forma mais ou menos abstracta estes municípios. Ainda que a densidade do tecido urbano seja variável ao longo
do território, na verdade, nem a divisão mantida pela Estrada da Circunvalação impede que, à escala urbana, tudo pareça um único aglomerado
urbano. De facto, quando analisamos cartograficamente as manchas de
densificação da cidade expansiva, quase que não notamos esses elementos limítrofes e burocráticos (fig.51). A periferia é, portanto, uma contiFig. 51 | “Simplificação da cartografia da
mancha urbanizada” da AMP, com sobreposição das linhas administrativas de cada
município. Assim, percebe-se que apenas
as linhas que constituem uma barreira natural (como por exemplo Rio Douro) são
perceptíveis nesta realidade tão difusa

nuação da cidade, talvez mais orgânica, menos regulada e menos densa,
todavia, não deixa de ser uma parte integrante de um todo, nem deixa de
estar intrinsecamente ligada ao “miolo” por fluxos flutuantes. Assim, a
distinção entre cidade e periferia, à escala urbana, é quase inexistente,
isto, porque, como já percebemos, uma é praticamente indissociável da

48. Caracterização da AMP. (página web)
In: AMPorto. (consult. 2019-07-06). Disponível em: http://portal.amp.pt/pt/4/territorio/#FOCO_4
49. Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Área
Metropolitana do Porto: Estrutura Territorial, o presente e o futuro. Porto: Junta
Metropolitana do Porto, 2000, pg.10

outra em termos de continuidade do construído.
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Como já foi mencionado anteriormente, os limites entre aglomerados ur-
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banos ao longo do território portuense tornaram-se dissimulados através
da progressiva expansão do tecido urbano ao longo da periferia. No ter-

“Com a extensão, a continuidade
torna-se mais geográfica e ao nível local menos canónica e reconhecível ao unir fragmentações.
O “projecto do solo” que, em geral, faltou às sucessivas urbanizações, antes peri-urbanas, é agora
um imperativo da intervenção integradora.”50

ritório correspondente à Estrada da Circunvalação ainda nos deparamos
com toda a complexidade deixada por esse processo expansivo, tornando-se evidente que esta área linear e limítrofe representa um ponto de
confluência de espaços de diferentes personalidades, tipologias e épocas.
Sendo assim, todo o seu percurso é marcado por uma multiplicidade de
panoramas, que representam um reflexo das políticas urbanas praticadas ao longo dos últimos dois séculos. Revela-se importante perceber o
modo como foi concretizada a expansão deste tipo de espaços limítrofes,
isto porque, apesar de a ruptura com o modelo tradicional representar em
parte um sinal de progresso e “derrube” das barreiras, por outro lado, este
foi também um passo que trouxe consequências irreversíveis, especialmente, sobre a fisionomia e a vivência dos espaços de transição – “... a
urbanização foi uma lenta e por vezes inglória luta.”51.
As causas por detrás da forma diluida com que se ocupou o território, a
partir do século XX, resumem-se, essencialmente, à falta de um plano
totalitário para a “nova” cidade do Porto e para os seus arredores. Desde
1932, que Ezequiel de Campos menciona a urgência de “uma importante
reflexão sobre o desenvolvimento urbano do Porto, não só no que concerne à forma como se tinha vindo a desenrolar e suas consequências, mas
também relativamente ao modo de programar a sua expansão.”52. Reflec-

Fig. 52 | Plano Regulador da Cidade do
Porto de Eng. Antão Almeida Garrett
(1947-1952)

tiu-se, nesse momento, sobre as alternativas de expansão e organização
do tecido urbano, afim de corrigir muitos dos problemas resultantes de
um sistema marcado por intervenções erráticas e pontuais – “... o intervalo entre 1903 e 1937 (...) coloca-nos o mais próximo possível do momento em que se começa a abandonar no Porto um urbanismo por assim dizer fragmentário e desorgânico, por um urbanismo autêntico, isto é, que
olha a cidade como um todo que se deve procurar seja harmónico ...”53
(fig.52-53). Esses esforços no sentido do planeamento do crescimento da
cidade estão compactados numa série de planos gerais, nomeadamente,
o Prólogo ao Plano da Cidade do Porto (1932), o Anteplano de Urbanização (1947), o Plano Regulador da Cidade do Porto (1952), o Plano

Fig. 53 | Plano Director da Cidade do Porto
de Robert Auzelle (1962)
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Director da Cidade do Porto (1962), os quais deram origem, finalmente,
ao principal instrumento de gestão do território da actualidade, os Planos

50. PORTAS, Nuno. Os tempos das formas
– vol II: A cidade imperfeita e a fazer. Guimarães: DAAUM, 2012, pg. 221
51. DE OLIVEIRA, J.M. Pereira. O espaço urbano do Porto: condições naturais e
desenvolvimento. Porto: Edições Afrontamento, 1984, pg.301
52. CAMPOS, Ezequiel de. Prólogo ao
Plano da Cidade do Porto. Porto: Empresa
Industrial Gráfica, 1932, pg.5
53. DE OLIVEIRA, J.M. Pereira. O espaço urbano do Porto: condições naturais e
desenvolvimento. Porto: Edições Afrontamento, 1984, pg.332
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Fig. 54 | Sobreposição de diferentes Planos
de Ordenameto do Território (PMOTs).
O marasmo burocrático que reina sobre o
planeamento urbano é um dos factores de
fragmentação do território

Municipais de Ordenamento do Território (PMOT).
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Todavia, este sistema de ordenamento municipal revelou-se, ao longo
das últimas décadas, numa ferramenta insuficiente para a harmonização
da mancha urbana, quer pela recorrente falta de fundos para concretizar
os projectos envisionados, quer pela falta de flexibilidade que estes planos apresentam no que concerne a abrangência intermunicipal (fig.54)
– “Em resumo, pode afirmar-se que o impacte das políticas urbanas, ou
mais correctamente, das políticas sectoriais de forte incidência urbana,
não deixam perceber (...) uma clarificação de uma estratégia consistente e duradoura.”54. Considerando que todos os projectos produzidos por
esses planos são constrangidos pelos limites administrativos vigentes e
acrescentando a falta de comunicação e articulação entre planos de diferentes municípios, a adopção deste sistema resultou simplesmente na
propagação de intervenções desconectadas da realidade urbana expansiva – “Como aconteceu no passado, a demasiada sectorialização das
obras públicas (...) impede a articulação das políticas urbanísticas.”55. As
intenções expressas nesses mesmos planos eram, muitas vezes, dissonantes no que toca às zonas limítrofes, visto que, cada município produzia os
seus próprios planos e tinha as suas próprias ideias sobre a melhor forma
de actuar sobre o seu território. Assim, continuou a optar-se pelo individualismo em detrimento de uma visão de conjunto/aglomerado urbano,
sendo que a repercussão dessa escolha ficou fisicamente patenteada nos
espaços urbanos de transição, como é o caso do território envolvente da
Circunvalação.
As obras ao longo das margens da Circunvalação são, portanto, um
exemplo perfeito da prevalência da sectorização nas intervenções territoriais e de igual modo de uma valorização da vertente financeira em
detrimento da harmonia urbana dos espaços da “não-cidade”. Verificam-se, assim, uma série de transformações pontuais em determinados pontos do traçado da Estrada da Circunvalação, principalmente, a nível de
colmatações na intersecção com outras infra-estruturas rodoviárias ou
grandes equipamentos – “...essas intervenções de “melhoramento rodoviário” não cuidaram de se fazer preceder de uma visão global da esteira
no território que percorre. Isto é, acabaram por polarizar a atenção e o
estudo na resolução de problemas pontuais, malbaratando a pouco e pou-
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co a importância da via no seu todo e obliterando, assim, a necessidade
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de construir um efectivo planeamento robusto e prudencial.”56. Além do
aperfeiçoamento da circulação rodoviária, as obras na Estrada da Circunvalação foram também impulsionadas por um outro factor importante, os
grandes e médios equipamentos que se acoplaram à estrada. De facto, as
maiores intervenções relacionadas com a estrada e sua envolvente estão
directamente ligadas a “bolsas de urbanização” ao longo das suas margens.
Fig. 58 | Mapa dos grandes equipamentos
que se encontram acoplados à Estrada da
Circunvalação. A branco o traçado da estrada, a verde os grandes equipamentos de
lazer, os dois “pulmões” da cidade, ou seja,
Parque da Cidade e Parque Oriental (incluindo a sua extensão). Por outro lado, a
amarelo destacam-se todos os outros equipamentos “construídos”, desde serviços, a
centros comerciais, um pólo universitário,
etc.

Fig. 55 | Fotografia de uma secção da zona
industrial a partir da Estrada da Circunvalação

Nomeadamente, na zona ocidental da estrada, a construção do Parque da
Fig. 56 | Fotografia do Hospital de S. João
a partir da Estrada da Circunvalação

Cidade, a urbanização da margem pertencente a Matosinhos, a construção do Hospital Magalhães Lemos, da zona industrial (fig.55), da antiga
Fábrica de Produtos Estrela, do Norteshopping (1998) e do Quartel do
Viso, estes são todos projectos que provocaram algum tipo de intervenção sobre a via. O mesmo acontece na zona central com a edificação do
Hospital de São João (fig.56) e do Pólo Universitário da Asprela. Quanto
à zona oriental, os projectos de maior impacto foram a Fábrica do Cobre,
o centro comercial Parque Nascente (fig.57) e o Parque Oriental, que
agora se encontra em trabalhos de ampliação. Tendo em conta que cada
um dos projetos mencionados foi construído em épocas e autarquias diferentes, sem qualquer regulamentação ou ideia de um grande projecto
urbano, o resultado, destas intervenções parcelares no tempo e no espaço,

Fig. 57 | Fotografia do centro comercial
Parque Nascente a partir da Estrada da Circunvalação
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traduz-se numa inconstância e instabilidade ao longo do traçado da estrada, reduzindo-se a via à “...instabilidade da sequência dos edifícios e

56. Grupo de trabalho Estrada Nacional 12.
Programa Metropolitano para a Qualificação Urbana da Circunvalação: Relatório
de Lançamento. Porto: 2015, pg.12

77

usos, dos volumes, das cores, do seu desalinho, da variação de escala (...)
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A instabilidade, enfim, que decorre da dificuldade de leitura do conjunto
e de cada um dos seus elementos – formas de tempos diferentes, combinações inesperadas, lugares de geografias múltiplas.”57. Assim, a Circunvalação foi sempre tida em conta como um ponto de acesso fácil, em
vez de, ser considerada como parte integrante da urbanidade. Ignorou-se
durante muito tempo toda a sua potencialidade urbana, focando todas as
intervenções no seu carácter infra-estrutural (fig.59-60).
Fig. 59 | Vista aére do Hospital de São João
e do Bairro da Fábrica da Areosa e a sua
relação com a Estrada da Circunvalação
(1963)

Acima de tudo, o maior erro destas “bolhas de urbanização” foi o facto de cada um dos projectos mencionados ter sido construído como um
fim em si mesmo, o que significa que cada equipamento projectado para
uma das margens da estrada não foi concretizado tendo em conta qualquer relação ou repercussão sobre a margem oposta da Circunvalação.
O que quer dizer que estes grandes equipamentos públicos, como pólos
universitários, centros comerciais, hospitais, etc., apesar da sua qualidade regional e intermunicipal, encontram-se extremamente constrangidos
pela linha administrativa que divide os municípios. Ou seja, apesar destes
equipamentos servirem uma comunidade mais alargada, a do “Grande
Porto”, a verdade é que estes não conseguiram quebrar as barreiras impostas pela Circunvalação, visto que o planeamento concretizado do lado
interior não comunica nem ressoa com a margem exterior.

Fig. 60 | Vista aérea cruzamento entre a
Circunvalação e a Via Rápida na Zona Industrial de Ramalde (1962-63)

Resumindo, verifica-se uma ineficácia na produção de um plano geral
sobre a Circunvalação, sobre as suas margens e sobre todos os projectos
que iam, com o passar do tempo, pontuando as mesmas. O resultado foi
uma série de intervenções parciais com intenções e planos diversos, que
provocaram a fragmentação do território limítrofe e do traçado da própria
estrada. A evolução da Estrada da Circunvalação é, assim, equiparável a
uma manta de retalhos, intervencionada por diversos actores e métodos,
sem que exista uma intenção geral, de conformidade intermunicipal, por
detrás de cada um dos seus “remendos” - “... tudo fica pulverizado em
somatórios de efeitos locais (micro) de intervenções de escala alargada (macro), no meio de uma certa amnésia política (...) aumentando a
fragmentação da urbanização.”58. A perpetuação dessa forma segmentada
de intervencionar na cidade, tornou cada vez mais complexo e multidisciplinar o território atravessado pela Circunvalação, sobrepondo vá-
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rios elementos, vontades e tipos de intervenção que poderiam ter sido
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simplificados ou mesmo suprimidos pela criação de um projecto urbano
totalitário e abrangente . Na verdade, esta forma de planeamento urbano
é, também, o resultado de momentos de grande mudança e instabilidade
nos aspectos que se relacionam com o urbanismo. Passou-se por metamorfoses de escalas exacerbantes num curto espaço de tempo, as quais,
foram difíceis de assimilar – “A incompreensão desta nova fenomenologia do urbano resulta da ausência da necessária perspectiva de conjunto
...”59. Ainda hoje tentamos lidar com os acontecimentos deste passado
recente, que introduziu transformações irreversíveis sobre o tecido urbano actual (fig.61).
Recentemente, fizeram-se esforços no sentido de delinear uma estratégia
global para o território atravessado pela estrada e, mais especificamente,
para o traçado da mesma. Vejamos o exemplo do concurso sobre a requalificação da Estrada da Circunvalação, lançado em 2006, pela Junta Metropolitana do Porto, com o intuito de perceber as soluções possíveis para
este problema urbano. Deste concurso resultaram algumas propostas que
vieram realçar a importância de um projecto para o “todo”, que se conseguisse focar na infra-estrutura como um conjunto que faz parte de uma
Fig. 61 | Ilustração integrante do projecto
“Voie Urbaine” de Eva Le Roi (2017). O
território em torno de elementos infra-estruturais torna-se extremamente heterógeneo e fragmentado

realidade urbana com diferentes escalas (municipal, intermunicipal e regional), em vez de assumir a estrada como um objecto utilitário, isolado
da urbanidade e destinado exclusivamente ao trânsito viário. Apesar de
não existirem muitos registos das propostas que marcaram esse concurso,
temos o exemplo do projecto “Circunvalação: Espiral de vida” (fig.62),
do atelier Balonas, o qual exprime essa vontade de criar um projecto
global para toda a extensão da estrada, tendo em conta ambas as margens.
Fig. 62 | Projecto “Circunvalação: Espiral
de vida” do atelier Balonas, o qual foi a
concurso público em 2006

59. SERÔDIO, João Pedro. Prólogo Ordem
dos Arquitectos: Cidade e Democracia. In:
DOMINGUES, Álvaro; PORTAS, Nuno.
Cidade e democracia: 30 anos de transformação urbana em Portugal. Lisboa: Argumentum, 2006, pg. 12
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No entanto, nenhum destes projectos avançou e o mesmo aconteceu
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quando a AMP em 2009 produziu um projecto para a estrada – “A requalificação da estrada da Circunvalação é já um projecto antigo da Área
Metropolitana do Porto, sendo que um projecto urbano acabou por cair
por terra, em 2009, depois de se perder sete milhões de euros de fundos
comunitários.”60. Continuaram, então, a proliferar as políticas urbanas
sectorizadas do passado. Além disso, também se impuseram intervenções
efémeras em detrimento de um grande projecto urbano, das quais são
exemplo as obras de 2007, na parcela ocidental, aquando das provas auFig. 63 | Fotografia da Circunvalação durante as provas do Circuito Urbano da Boavista (1958)

tomobilísticas do Circuito da Boavista – “Fonte da Câmara Municipal do
Porto explicou ao JN que se trata de obras prévias necessárias à transformação do troço (da Rua da Vilarinha à Praça de Cidade S. Salvador) da
Circunvalação em alameda. No entanto, é certo que os trabalhos servirão
também para beneficiar a via, que acolherá provas automobilísticas em
Julho do próximo ano...”61 (fig.63-64).
Assim, sem um grande projecto urbano delineado e aprovado, quer pela
falta de comunicação entre municípios, quer pela falta ou má gestão dos
fundos, quer pela complexidade do problema ou da burocracia envolvida, as intervenções realizadas ao longo dos anos continuaram a ser
pontuais e insuficientes. Na verdade, essas obras sectoriais acabaram por
prolongar o carácter de “não-lugar” da estrada, como um elemento de

Fig. 64 | Fotografia da circunvalação durante as provas do Circuito Urbano da Boavista (2008)

apoio a bolsas de urbanização que se acoplam às suas margens, sem criar
relações entre si. Assim, realçou-se ao longo do tempo o carácter mais
infra-estrutural e utilitarista da Circunvalação, como uma rodovia relativamente rápida, em detrimento da sua possível inserção em contexto
urbano.
60. Documento base define requalificação da Circunvalação. (artigo) In: Jornal
de Notícias, 2014. (consult.2019-02-15).
Disponível em: https://www.jn.pt/local/
noticias/porto/porto/interior/documento-base-define-requalificacao-da-circunvalacao-4173037.html
61. Circunvalação vai entrar em obras.
(artigo) In: Jornal de Notícias, 2007. (consult.2019-02-15). Disponível em: https://
www.jn.pt/arquivo/2007/interior/circunvalacao-vai-entrar-em-obras-682468.html?id=682468
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Considerando a fragmentação e dispersão encontrada ao longo do ter-
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ritório periférico do município do Porto, percebemos que instrumentos
de administração, como o limite imposto pela Estrada da Circunvalação,

“A cidade real de hoje é, pois,
uma cidade não reconhecida, porque é morfológica e politicamente
invisível (...) que sentido tem restringir a delimitação das cidades
de hoje a perímetros urbanos ou a
fronteiras administrativas, mesmo
que generosamento definidos?”62

deixaram de fazer sentido na realidade urbana actual, uma vez que a urbanidade já não se trata de algo tão linear. Na verdade, a tendência de
delimitar o território em parcelas, em pertences, em posses individuais,
é algo extremamente característico da intervenção do ser humano sobre
o território. Os limites foram, ao longo do tempo, um método que resulta da necessidade de exprimir e representar um sentido de propriedade
sobre algo físico (fig.65). Por isso, podemos também entender que na
escala macro essa propriedade e responsabilidade sobre um território seja
estabelecida através de limites aduaneiros, administrativos, etc. Antigamente, esses limites eram desenhados com base nos elementos naturais
próprios das características do terreno que se pretendia delimitar, como
cursos de água ou fortes declives. No entanto, com o crescimento das cidades os limites tornaram-se cada vez mais “humanizados” e abstractos,
até ao momento em que se transformaram em meras linhas abstractas
desenhadas “a régua e esquadro” sobre o território. A realidade é que em
vez de se adaptarem ao território, quer pela sua densidade construtiva
quer pela sua orografia ou hidrografia, o que acontece na actualidade é
que os limites são desenhados com base na sua vertente económica, isto
é, tendo por base os benefícios financeiros que a exclusão ou inclusão de
determinados territórios possam ter.
Este método acaba por criar desentendimentos entre municípios, que resultam muitas vezes num corte na comunicação e no trabalho colaborativo. Vejamos, por exemplo, uma notícia do Jornal Público de 2010, que
menciona as disputas por parcelas de território dentro do “Grande Porto”,
onde é mencionado que “... existe um conjunto de terrenos a norte da
Circunvalação, na zona onde está instalada a estação de recolha da Via
Norte da STCP, que é disputado pelos dois concelhos, sendo a Câmara
da Maia proprietária, por doação, de uma área que fica do lado interior
da Circunvalação, no concelho do Porto.”63. E ainda, o caso do campo de
futebol “Sport Progresso” na zona do Amial, sobre o qual “existe mesmo
uma espécie de anedota segundo a qual as equipas que ali jogam alinham,

Fig. 65 | Ilustração integrante do projecto
“Architecture of fulfilment” de Eva Le Roi
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na primeira parte, no concelho do Porto e, na segunda metade, no de Matosinhos (ou vice-versa)”.”64.
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Disponível em: https://www.publico.
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Disponível em: https://www.publico.
pt/2010/11/13/local/noticia/fronteiras-do-porto-podem-mudar-com-revisao-do-pdm-1465948

85

Como já foi mencionado, este sistema administrativo baseado na deli-
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mitação de um território por uma “barreira” é algo herdado da visão de
cidade canónica e do sentido de identidade colectiva que o encerramento transmitia aos seus habitantes (fig.66). Mas será que esse sentimento
se perderia hoje em dia pelo levantamento ou adaptação das barreiras
administrativas? Será que ele persiste sequer, numa malha tão extensa
e fragmentada? – “A des-territorialização da esfera e das práticas da cidadania, da pertença colectiva e do estar em público, oscila entre uma
diversidade de redes de multi-pertença social, de mediatização, de confinamento local ou de globalização, ou de individualização (...) Neste contexto, a cidade ou a metrópole são apenas geografias incertas, sem limites
territoriais precisos e estáveis.”65. Nesse sentido, esta análise leva-nos,
finalmente, a questionar a necessidade destas divisões territoriais, que na
actualidade, se assumem demasiado lineares antiquadas e consequentemente desactualizadas.
Apesar de as fronteiras servirem um propósito fundamental na formação
do espaço físico da “cidade”, eventualmente, com a passagem do tempo,
o crescimento demográfico e a expansão extramuros, acabam por transformar as barreiras em estruturas de obstrução à dilatação natural da malha urbana – “... as muralhas são (...) o monumento (...) que representa o
início de um passado da cidade; passado que primeiramente a tornava segura, mas que a partir de um certo momento e daí em diante, a comprime
e asfixia.”66. Por isso, ao longo da história das cidades, as muralhas são
elementos efémeros entre constantes demolições e reconstruções sobre
um formatos mais modernos e abrangentes. Apesar da tragédia associada
ao acto de destruição, no caso das muralhas, podemos considerar esse
acto como uma simbologia de evolução e progresso, pelo facto de abraçar e respeitar o desenvolvimento da cidade. Assim, com a consecutiva
queda das muralhas construía-se uma nova imagem de cidade cada vez
mais integrante e íntegra. Nesse sentido, tal como menciona Jacques Le
Goff, as muralhas devem representar “... no património monumental da
Fig. 66 | Desenho de uma fortaleza portuguesa da obra “Livro das Fortalezas” de
Duarte de Armas. Verifica-se a inevitável
obsolescência do sistema muralhado na
contenção das cidades medievais
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cidade (...) essa parte do que é necessário saber que se pode prescindir,
para permitir à cidade cumprir o seu destino histórico de renovação e
crescimento. A cidade não deve permanecer imóvel na História mas sim
viver com ela.”67.

65. PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João. Políticas Urbanas II:
Transformações, regulação e projectos.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2011, pg. 20
66. DE SETA, Cesare; LE GOFF, Jacques.
La Ciudad y las Murallas. Madrid: Catedra, 1991, pg. 16 (traduzido pela autora)
67. DE SETA, Cesare; LE GOFF, Jacques.
La Ciudad y las Murallas. Madrid: Catedra, 1991, pg. 16 (traduzido pela autora)
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No caso da cidade do Porto, foram ultrapassados dois sistemas mura-
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lhados, a Cerca Velha e a Muralha Fernandina, antes de ser construída a
Estrada da Circunvalação, com o mesmo sentido administrativo e aduaneiro das fronteiras antecedentes. Portanto, esta multiplicação de barreiras ao longo da malha urbana da cidade, revela a tentativa de controlar
um crescimento e, simultaneamente, propagar um sistema baseado no
modelo conhecido e controlado – o da cidade canónica. Na verdade, a
Estrada da Circunvalação, vem dar continuidade a esse mesmo sistema,
uma vez que estabelece a última estrutura fronteiriça em torno da cidade.
Esta representa, também, a última reestruturação administrativa da cidade, visto que, desde a sua construção, os limites nunca mais voltaram a
ser actualizados, ao contrário do que aconteceu historicamente em outras
épocas de expansão.
Fig. 68 | Muralhas da cidade do Porto ao
longo do tempo, nomeadamente, Cerca
Primitiva (rosa), Muralha Fernandina (laranja), Via de Cintura Interna (verde) e
Estrada da Circunvalação (vermelho). A
VCI nunca foi efectivamente um sistema
limítrofe, no entanto, mantém uma divisão dentro do municipio do Porto entre o
núcleo central e a periferia do município.
Além disso, representa também uma linha
de zonamento dos transportes públicos
municipais e intermunicipais

Vejamos, o exemplo do “Paseo de Ronda” e das “ensanches” espanholas
como forma de entender uma hipótese de planeamento urbano que prevê
uma contínua adaptação ao crescimento da cidade, através da actualização dos seus limites. As “ensanches” eram sistemas que projectavam
Fig. 67 | Plano da Evolução da Cidade do
Porto de Ezequiel Campos. Adição de mais
linhas de expansão para mostrar a inevitabilidade da obsolescência da Circunvalação e uma possibilidade de adaptação dos
limites baseada nos ideiais das “ensanches” espanholas
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uma expansão da cidade baseada numa malha radial em torno de um
núcleo urbano denso. O formato da cidade seria sempre adaptado ao seu
crescimento (fig.67), pela implantação de uma estrada circular cada vez
maior em amplitude, abrangendo e circundando uma área crescente do
território. Desta forma, os limites da cidade seriam continuamente adap89

tados à sua expansão e, em cada momento de actualização, o espaço da
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cidade seria consolidado pela formação de um novo limite através da
construção de um novo “Paseo de Ronda”, ou seja, uma estrada circular.
Considerando que a Circunvalação se trata de uma adaptação do sistema
de “Paseo de Ronda”, o processo que deveria ter acontecido de forma natural na cidade do Porto, consistiria no desmantelamento dessa “muralha
moderna” e na adaptação dos limites ao avanço da malha urbana sobre
o território além da estrada. No entanto, tal não aconteceu, e o limite
imposto pela estrada prolongou-se até à actualidade, com algumas excepções, nomeadamente, na zona de contacto com o município da Maia
e depois na zona Oriental, onde efectivamente, o limite nunca correspondeu ao traçado marcado pela Circunvalação.
Logo, o que nos leva a questionar a veracidade destes limites, na contemporaneidade, é, acima de tudo, a sua intransigência, ou seja, o facto de
historicamente as barreiras representarem um fenómeno administrativo
efémero no território, destinadas a “cair” depois de ultrapassada a sua
função, algo que não sucedeu no que toca ao limite imposto pela Estrada
da Circunvalação. Nesse sentido, a “última barreira” da cidade do Porto,
resistiu a todas as metamorfoses urbanas da sua envolvente, prolongando
o seu tempo de vida além da sua função no território. Tendo em conta
que a mancha urbana ultrapassa em grande medida o limite instituído
pela estrada, esta infra-estrutura transformou-se num elemento completamente obsoleto na administração de um território que já não se revê
nesses limites (fig.69). Resumindo, levanta-se, assim, uma questão sobre
a inflexibilidade destes limites administrativos, “desenhados a régua e
esquadro” sobre a cartografia de uma cidade que, na realidade, já não
existe – “No seu livro de 1966 L’urbain sans lieux ni bornes, Melvin Weber definia a realidade urbana como um vasto domínio sem lugares nem
limites, organizado por redes de interconexões percorridas por fluxos, e
onde a sociabilidade e a relação não se baseiam na proximidade física ou
Fig. 69 | “Simplificação da cartografia da
mancha urbanizada” da AMP, com sobreposição do limite administrativo actual em
parte correspondente ao desenho da Circunvalação. O limite tornou-se imperceptível à escala urbana, pois já não delimita
uma realidade concentrada num núcleo urbano, mas sim uma “mancha de óleo” num
território muito mais abrangente
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na vizinhança, mas no movimento (...) ou como diria Nuno Portas, “o que
é eminentemente complexo na organização, expandido e descontínuo no
espaço, indefinível ou mutável no tempo: a cidade-território.”68.
Na verdade, a falta de compatibilidade entre a realidade do território portuense e os seus limites administrativos é uma problemática tão prepon-

68. PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João. Políticas Urbanas
II: Transformações, regulação e projectos.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2011, pg.29
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derante na actualidade, que chega a definir uma série de injustiças sociais
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e económicas ao longo do território, especialmente, em relação aos habitantes da periferia. O exemplo mais sonante da decadência deste sistema
trata-se da fragmentação encontrada no lugar da Areosa, um aglomerado
urbano no limite entre os municípios do Porto, Gondomar e Maia, respectivamente, entre as freguesias de Paranhos, Rio Tinto e Pedrouços. O
espaço correspondente à Areosa é ambíguo, pois este aglomerado urbano
nasceu da intersecção da Estrada da Circunvalação com uma das estradas
Fig. 70 | Zoom sobre a zona da Areosa na
“Carta Topográfica da Cidade do Porto”
de Telles Ferreira (1892). Verifica-se a
pré-existência de um pequeno aglomerado
expansivo em torno da Rua Costa Cabral

de acesso ao Porto que se dirigia a Guimarães (fig.70-71). Assim, o assentamento é feito em torno do acesso à cidade, ou seja, quer na margem
do município do Porto quer na de Gondomar e Maia, do lado de fora da
Circunvalação, existe uma urbanidade contínua. Em torno do “epicentro”
que é o cruzamento entre a via periférica e a sua perpendicular – Rua
Costa Cabral – forma-se uma mancha urbana. Todavia, a sobreposição
dos limites administrativos em relação a este lugar, em particular, acabam por transformá-lo em fragmentos e consequentemente distribuí-los
por três autarquias diferentes – Porto, Gondomar e Maia.

Fig. 71 | Fotografia compósita de duas vistas aérea da zona da Areosa (1939-1940).
A amarelo salienta-se a densidade do construído. Verifica-se, assim, que o lugar da
Areosa não se encontra formatado pela
divisão territorial da Estrada da Circunvalação, mas sim pelo cruzamento entre a
estrada e a Rua Costa Cabral, como ponto central do aglomerado que se expande
tanto para dentro como para fora da Circunvalação

Podemos retirar desta situação, o argumento de que o sistema de ordenamento do território vigente demonstra consequências directas sobre a
dissonância de um conjunto urbano, visto que este lugar composto por
estreitas relações de vizinhança é segmentado pela administração divergente de três autarquias. Além do mais, considerando a grande falta de
comunicação e visão intermunicipal, ao longo da história dos municípios,
esta divisão apenas contribuiu para a descaracterização deste território.
De referir ainda que existe uma relação muito mais próxima entre o lugar
Maia

Gondomar

Fig. 72 | Vista aérea actual da zona da Areosa, sobre a qual se assinalaram os limites
administrativos actuais. Percebe-se que
as linhas divisórias fragmentam o núcleo
urbano

Porto
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Fig. 73 | Mapa do novo zonamento dos
transportes públicos da AMP (2019) e correspondência entre esses limites e os dos
municípios, os quais estão assinalados no
mapa cada um com a sua cor própria. Verifica-se que existe quase uma correspondência total, com a excepção do encontro
entre os municípios da Maia, Gondomar e
valongo e ainda na intersecção entre Maia
e Matosinhos

da Areosa e o Porto, pelo acesso directo que possuem em relação um ao
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outro, através da Rua Costa Cabral e da Avenida Fernão Magalhães, do
que a Gondomar ou mesmo à Maia, sobre os quais não existe qualquer
vínculo estradal directo.
Por outro lado, podemos ainda mencionar, como exemplo de um sistema de ordenamento obsoleto, o zonamento do Metro do Porto. Neste caso, os limites administrativos são adaptados a um novo zonamento
que acaba por criar uma série de incoerências e desigualdades no território. Vejamos, o exemplo da linha F, que faz a ligação entre Senhora da
Hora e Fânzeres. Esta trata-se da linha mais afectada pela intransigência
dos limites, porque ao basear-se o zonamento nos limites administrativos (fig.73), isto resulta no atravessamento de um maior número de zonas nesta linha em particular. O que consequentemente corresponde ao
acréscimo do preço dos passes de transporte público para os habitantes
de Fânzeres e Venda Nova, em detrimento dos habitantes de Carreira e
Baguim que, na verdade, pertencem todos ao mesmo município. Assim,
podemos observar como uma linha abstracta no território, criada por uma
entidade, representa uma injustiça social e, simultaneamente, um símbolo de segregação no território.
Fig. 74 | Mapa do zoneamento dos transportes públicos. Assinala-se a vermelho a
linha F do Metro do Porto, como forma
de mostrar a problemática criada por este
zoneamento
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Portanto, tendo em conta o conjunto de exemplos mencionados, ao lon-

grupo de trabalho composto por diferentes membros de todos os muni-

go deste capítulo, acreditamos que se atingiu o limite de elasticidade do

cípios que contactam directamente com a estrada. Tendo sido elaborado

modelo canónico da cidade, assim como, dos antigos métodos de orde-

o Relatório Final em 2015, ainda se aguarda, contudo, o início das inter-

namento do território associados a esse modelo tradicional. Consequen-

venções sobre as quais a população continua céptica72.
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temente, a escala do problema tornou-se de tal forma complexa que nem
os antigos, nem os actuais instrumentos de ordenamento do território

Porque se arrasta, então, este problema urbano durante tanto tempo? Pa-

conseguem resolver um problema que cresceu de forma tão diluida e or-

rece-me que João Ferrão responde a esta questão quando afirma que “...

gânica e, por isso, “... são necessários enquadramentos jurídicos e legais

os tempos de transição que vivemos neste início do século XXI (...) jus-

diferentes que entendam as razões e a profundidade das transformações

tificam um sentimento de dupla perda: a perda de um passado cada vez

sociais/territoriais.”69. Podemos, deste modo, falar de uma obsolescência

mais longínquo e que já não é possível prolongar; e, ao mesmo tempo,

dos métodos de ordenamento do território vigentes, que resultam numa

a perda de um futuro imaginado que, por boas e más razões, já não é

descoordenação entre realidade urbana e a sua administração – “... predo-

possível cumprir.”73. Acredito, no entanto, que em grande parte, a razão

mínio de uma cultura de ordenamento do território demasiado marcada

pela qual as intervenções de carácter transfronteiriço permanecem ador-

por valores, normas e práticas próprios de uma visão tradicional (“mo-

mecidas, resume-se ao facto de estas se manterem presas a marasmos

derna”) administrativo-burocrática e técnico-racional.” .

burocráticos entre municipalidades, intermunicipalidades, regionalismos
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e centralismos. Nessas hierarquias, existe uma marcada falta de comuniAssim, apesar da fronteira administrativa reconhecida na Circunvalação

cação e cooperação solidária, resultando em intervenções parcelares des-

se ter tornado meramente indicativa, representando uma divisão do terri-

conectadas entre si contribuindo para a instabilidade de um território por

tório abstracta, irrealista e desactual, não é isso que se verifica do ponto

si já difuso e fragmentado - “... questão do ordenamento administrativo,

de vista burocrático. A via é, ainda, um ponto de desacordo, em vez de

hoje na ordem do dia, é uma matéria que tem vindo a ser tratada numa

constituir um espaço de união e confluência de discussões de índole in-

perspectiva redutora das políticas públicas do território”74. Portanto, é

termunicipal. Por conseguinte, imortaliza-se uma visão da urbanidade

nesses constrangimentos burocráticos que reside a verdadeira estagnação

por recortes, fracções que não se intersectam ou sobrepõem, encaixan-

do território da Estrada da Circunvalação. O que nos leva a questionar

do-se uns nos outros e deixando espaços vazios no seu interstício, como

se esta forma de ruína de um modelo/sistema/infra-estrutura poderá ter

terras de ninguém. E apesar de ter sido formada a AMP com a intensão

repercussões sobre o quotidiano dos seus residentes, ou seja, da mesma

de administrar os municípios envolvidos, a realidade é que este organis-

forma que se tornou um “impecilho” no ordenamento do território poderá

mo apresenta uma capacidade de acção sobre esses mesmos municípios

também representar um obstáculo à vivência urbana na actualidade?

bastante reduzida, quer em relação aos municípios e ao poder central,
PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João. Políticas Urbanas
II: Transformações, regulação e projectos.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2011, pg.26
70. FERRÃO, João. O ordenamento do território como política pública. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, pg. 20
71. DOMINGUES,
Álvaro; PORTAS,
Nuno. Cidade e democracia: 30 anos de
transformação urbana em Portugal. Lisboa: Argumentum, 2006, pg. 58
69.
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quer em relação à hierarquização e burocracia associada às infra-estruturas – “A ausência de regionalização (...) e a fragilidade das instituições
intermunicipais, nomeadamente as duas Juntas Metropolitanas de Lisboa
e do Porto, dificultaram a articulação sectorial das políticas do Estado
Central e deste com as políticas locais.”71. Todavia, não podemos deixar
de mencionar que surgiram, a partir deste órgão alguns estudos de cariz
verdadeiramente intermunicipal, de entre os quais destaca-se o projecto
relativo à Estrada da Circunvalação – “Programa Metropolitano para a
Qualificação Urbana da Circunvalação” (PMQUC) –, proveniente de um

72. “Eduardo Pinheiro diz que os cidadãos
“só vão acreditar que o projecto está em
cima da mesa quando realmente virem
as máquinas a trabalhar” ...” - BATISTA,
Rita; SILVA, Cláudia. Circunvalação: “os
cidadãos vão acreditar quando virem as
máquinas”. (artigo) In: Jornalismo Porto
Net. 2017. (consult.2019-03-16). Disponível em: https://jpn.up.pt/2017/03/02/
obras-circunvalacao-as-promessas-estao-feitas-so-falta-montar-o-lego/
73. FERRÃO, João. O ordenamento do território como política pública. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, pg. 18
74. FERRÃO, João. O ordenamento do território como política pública. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, pg. 15
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Nesta fase procede-se a uma aproximação à escala do ser urbano com
base na vivência do lugar. Assume-se, deste modo, uma análise mais subjectiva e um tom mais pessoal, apoiado na própria experiência do entorno
da estrada. Decidimos, portanto, colocar este foco sobre a experiência
do ser urbano no espaço, como forma de nos afastarmos da análise mais
generalizada que marcou o capítulo anterior. Assim, considerando que a
obsolescência da estrada, como limite administrativo, foi exemplificada a
partir da análise cartográfica da evolução do território portuense no capítulo anterior. Questionamo-nos, agora, sobre a a sua repercussão à escala
micro, isto é, sobre o impacto da sua ruína na qualidade da vivência urbana. Nesse sentido, e, tendo em conta a grande amplitude da Estrada da
Circunvalação, selecionámos uma porção do território por esta atravessado, exemplificativo das problemáticas em torno do seu carácter fronteiriço. O território seleccionado foi a zona oriental, pois representa o lugar
onde confluem a maioria dos contrastes perpetuados pela imposição do
limite pela estrada. Além disso, é relevante mencionar que o percurso
oriental tem um forte carácter museológico conferido pelos fragmentos
da estrutura original que surgem ao longo da estrada, o que o torna numa
verdadeira ruína (física) em contexto urbano.
A análise recai, deste modo, sobre o percuso ascendente entre a zona
ribeirinha do Freixo e a zona da Areosa aproximadamente. Procura-se
incidir, particularmente, sobre a freguesia de Campanhã, como limite
oriental exclusivo do município do Porto e, ainda, sobre o limite de Gondomar, nomeadamente, o conjunto de freguesias de Rio Tinto, Fânzeres
e Valbom. Este “zoom” sobre a parcela oriental é também fundamentado
pela dualidade no carácter da estrada, que, em parte do percurso, perde
a sua função de limite administrativo. Assim, atendendo à complexidade
e contradição da estrada no território, este “zoom” permite analisar mais
pormenorizadamente ambas as facetas da estrada como limite administrativo actual e como limite físico no território. Questionamo-nos, portanto,
quais os símbolos representativos da obsolescência da estrada sobre a sua
envolvente? Quais as repercussões observáveis e “experienciáveis” no
território desta estagnação do ordenamento? Será que as problemáticas
encontradas na envolvente apoiam o argumento de que a Circunvalação
Fig. 75 | Ilustração integrante do projecto
“Blue Lines” de Kevin Lucbert
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é um catalisador da ruína do território de transição?
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Tendo em conta que o foco deste capítulo será sobre a zona oriental, parece-nos relevante fazer uma resumida contextualização sobre este território periférico, de modo a criar uma base para a análise mais aprofundada
do caso de estudo. Sendo assim, as características mais emblemáticas do
território oriental são, por um lado, a sua extrema sinuosidade marcada
por fortes declives no sentido ribeirinho (fig.76) e, por outro, a sua hidrografia assinalada por uma abundância de água, relacionada com os vários
cursos de água que marcam o território, especialmente, os dois rios, Rio

Fig. 76 | Mapa corográfico do “Grande
Porto”. Nota-se uma grande variação de
cottas na zona oriental, especialmente em
torno do Rio Tinto, onde se encontra o Vale
de Campanhã

Tinto e Rio Torto, que atravessam a parte mais a leste do território formando entre si o Vale de Campanhã (fig.77).
Na verdade, a água revela-se um elemento preponderante nesta zona,
isto porque, além de ter uma influência directa sobre as formas de assentamento da população, delineia também as principais funções e serviços
que se instalam ao longo do tempo nesta porção de território e, consequentemente, algumas tipologias de equipamentos, uns mais tradicionais
e outros mais modernos. Efectivamente, durante muito tempo, a abundância de água vai ditar a estrutura económica da zona oriental, como
um território virado para as actividades piscatórias, agrónomas e industriais. Também é em torno da água que se desenvolve a estrutura social,
visto que este é um elemento essencial na vida quotidiana da população

Fig. 77 | Mapa da rede hidrográfica do
“Grande Porto”. Na zona oriental existe
uma abundância de água, dada pela presença do Rio Tinto e do Rio Torto, que se
encontram na zona do Freixo

oriental, multiplicando-se ao longo do território, lugares como fontes e
lavadouros que para lá do seu utilitarismo serviam também como espaços
de congregação e socialização (fig.78).
Do lado interior da Circunvalação, temos a freguesia de Campanhã como
margem exclusiva do município do Porto, enquanto que, do lado exterior,
encontramos uma margem mais heterogénea composta pelas freguesias
de Valbom e de Rio Tinto, pertencentes ao município de Gondomar e ainda pelo Vale de Campanhã, que se localiza do “lado de fora” da estrada
periférica, mas que pertence ao município do Porto. Sendo assim, toda
a zona oriental, em torno da Circunvalação, mostra uma enorme diversidade, onde “A paisagem actual não é mais que o reflexo de um longo
percurso histórico, de tal modo atribulado de acontecimentos, que resul-

Fig. 78 | Fotografia da inauguração de um
fontenário na Estrada da Circunvalação, na
zona de Pego Negro
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tou numa mistura de áreas residenciais e industriais, a par de belíssimas
quintas e terrenos agricultados.”75. Enquanto que na zona alta do Porto
Oriental – entre Rio Tinto e São Roque da Lameira – vemos surgir um

75. PACHECO, Hélder. Porto: da outra
cidade. Porto: Campo das Letras, 1998,
pg.203

101

conjunto de edifícios de carácter mais residencial, desde bairros de baixa
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densidade até aos bairros sociais e edifícios residenciais plurifamiliares;
na zona mais ribeirinha e, particularmente, no Vale de Campanhã e Valbom deparamo-nos, ainda, com um forte vínculo à ruralidade tradicional
deste território, que mantém viva a imagem de “arrabaldes” da cidade.
Fig. 81 | Limites administrativos na zona
oriental. Verifca-se que, os limites apenas
não são coincidentes na zona do Vale de
Campanhã

Pedrouços

Rio Tinto

Fânzeres

Campanhã

Fig. 79 | Fotografia da zona alta do Porto Oriental. Semelhanças em relação aos
subúrbios do Porto, ou seja, às terras de
Maia, Gondomar, etc.

Valbom

Assim, encontramos desde a representação dos “subúrbios” do Porto, na
zona de Rio Tinto, São Roque da Lameira, Falcão, Campanhã e Bonjoia, resultado tanto da especulação imobiliária do século XX e das intervenções do Estado Novo sobre a habitação social; até ao lado mais
rural quase campesino das zonas de Areias, Azevedo, Granja, Neiral, que
mantiveram em grande parte a sua traça original, ainda que maioritariamente sobre a forma de vestígios (fig.79-80). Existia, como ainda existe
na actualidade, um carácter fortemente suburbano no território oriental,
que se manteve mesmo depois das transformações urbanas que levaram
ao afastamento dos arredores da cidade para terras como a Maia e Vila do
Conde, por exemplo. De facto, como refere Hélder Pacheco, existe ainda
Fig. 80 | Fotografia da zona baixa do Porto
Oriental. Marcas de uma forte ruralidade
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uma noção de arrabaldes associada ao território oriental, clarificado nas
expressões da geração mais antiga, que habita nas freguesias limítrofes
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do município do Porto, como Campanhã ou Paranhos e ainda se referem
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à ida ao centro da cidade como “ir ao Porto”, quando, na realidade, eles
próprios são residentes do município do Porto.
O território oriental é, também, reconhecido pela sua grande herança industrial, que pontua grande parte do território sob a forma de edifícios fabris e das típicas “ilhas” – estruturas intrinsecamente ligadas à indústria,
uma vez que acomodavam os trabalhadores das unidades fabris das redondezas (fig.82-83). Como já foi mencionado, essa metamorfose industrial da cidade do Porto e, especialmente da zona oriental, relacionou-se
Fig. 82 | Fotografia dos vestígios deixados
pela desindustrialização na zona oriental

com o desenvolvimento da rede ferroviária – “... o atravessamento ferroviário do Douro e afirmou o carácter industrial da freguesia de Campanhã, incentivando o desenvolvimento industrial e comercial do Porto.”76.
Assim, no caso concreto da zona oriental, esta ganha uma nova vida e
dinamismo, a partir do século XIX, principalmente, impulsionados pelas
novas ligações de comboio, que se traduzem na chegada de um grande
número de pessoas e mercadorias através da Estação de Campanhã, inaugurada em 1875, juntamente com a estação da Boavista e da Senhora
da Hora. Estes três apeadeiros foram durante muito tempo as ligações
mais próximas ao centro da cidade para quem viajava pela ferrovia e, por
isso, eram lugares de constante movimentação. Nesse sentido, a densificação do espaço periférico oriental também se construiu em torno dessa
nova liberdade na mobilidade pendular entre o interior e o exterior da

Fig. 83 | Fotografia de uma “ilha” na zona
oriental

cidade. A freguesia de Campanhã tornou-se num lugar de “interface”, o
que originou a instalação de albergues e outros lugares de repouso temporário para alojar os viajantes/trabalhadores77. Acompanhando a linha
ferroviária desenvolveu-se também a “veia” industrial que caracterizará
fortemente este território ao longo dos séculos XIX e XX e que, ainda
hoje, se encontra representada no tecido urbano, essencialmente sobre a
forma de ruínas.
No que concerne a estrutura social desta zona, durante muito tempo, esta
foi caracterizada por grandes comunidades brasileiras que se instalaram
em palacetes ou que se alojavam nos hotéis e pousadas que se multiplicavam na zona mais próxima da Estação de Campanhã78. Por outro lado, o

Fig. 84 | Fotografia do portão de uma antiga quinta com acesso directo a partir da
Estrada da Circunvalação exterior
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território era também marcado pela presença de uma forte classe operária,
essencialmente, trabalhadores fabris e alguns agricultores e pescadores

76. FERREIRA, Nuno; DA ROCHA, Manuel. Etapas de consolidação da paisagem
urbana do Porto contemporâneo: Da programação dos Almadas ao plano de 1952.
In: CEM Cultura, Espaço e Memória. Nº4.
CITCEM - Centro de investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória,
2013, pg.200
77. “As ligações ferroviárias tiveram, sem
dúvida, um papel importante na urbanização das zonas circundantes. Surgem aí
casas de pasto e hospedarias, trens de ligação, diversas casas de comércio. Entre
Campanhã e a Batalha, o processo de urbanização acelera justamente nos anos setenta e oitenta.”. - SERÉN, Maria; PEREIRA,
Gaspar. O Porto Oitocentista. In: RAMOS,
Luís. História do Porto. Porto: Porto Editora, 2000, pg.388
78. “O bairro Oriental era o local de eleição para os grandes industriais burgueses
e capitalistas, principalmente oriundos do
Brasil...”. - FERREIRA, Nuno; DA ROCHA, Manuel. Etapas de consolidação
da paisagem urbana do Porto contemporâneo: Da programação dos Almadas ao
plano de 1952. In: CEM Cultura, Espaço
e Memória. Nº4. CITCEM - Centro de investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, 2013, pg.200
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que habitavam, quer nas “ilhas” nos arredores das grandes fábricas, quer
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em pequenas casas rústicas ou mesmo em quintas. Ainda hoje é possível
discernir algumas dessas tipologias na malha urbana, especialmente, as
grandes quintas pela sua fisionomia particular, composta por vastas áreas
muradas e grandes portões de ferro (fig.84). É, igualmente, interessante
Fig. 85 | Fotografia da zona de Azevedo,
junto ao Rio Tinto. Percebe-se a qualidade bucólica deste espaço, outrora lugar de
passeios e de contacto com a Natureza.
Hoje em dia, a Natureza tomou conta das
margens do Rio Tinto, grande parte deste
território é composto por terrenos baldios,
que agora serão anexados ao Parque Oriental

perceber outras dinâmicas sociais, que marcaram a zona oriental, como
os passeios da burguesia aos territórios de Gondomar, que procuravam
percursos e cenários bucólicos para fugir à azafama da cidade industrial.
Nesse sentido, a área a leste do Porto era também considerada um lugar
de passeio e lazer para parte da população, que ali via um refúgio na
natureza – “... o Porto, pela frescura dos seus subúrbios, ainda prima
pelo seu típico ruralismo periférico. Mal se dá um passo fora das antigas
“barreiras”, logo se depara com as terras úberes da Maia ou Rio Tinto.”79.
Todavia, tanto o carácter industrial como o carácter idílico do Porto
Oriental, foram-se perdendo ao longo das últimas décadas e este território caiu em óbvia estagnação particularmente do “lado de fora” da Estrada da Circunvalação (fig.85-86). Este abandono e esquecimento de toda
a zona oriental foi, acima de tudo, impulsionado pela desindustrialização,
que deixou grandes porções do território edificado ao abandono (fig.87).
De facto, o território oriental sofreu uma forte descaracterização do seu

Fig. 86 | Fotografia da zona de Nôeda. A
partir de um antigo lavadouro tira-se foto
ao edifício das Moagens Ceres, nota-se os
contrastes entre o carácter mais industrial e
mais rural do Porto Oriental

ambiente, com a obsolescência da indústria que ali se assentara fortemente. A queda de toda uma estrutura operária que se apoiava nestas fábricas, levou ao abandono e desertificação da zona, afetando fortemente
as ligações de proximidade entre casa e trabalho. Consequentemente, a
destruição da estrutura social e económica do território oriental, resultou
numa crescente degradação e “ruinificação” do próprio território. Com o
desenvolvimento da terciarização e a perda de postos e oferta de trabalho
na zona oriental, o território estagnou aos olhos dos seus residentes e das
várias autarquias que passaram pelas câmaras do Porto e de Gondomar.
Essa estagnação prolongou-se até à actualidade, desenvolvendo um sentimento de reclusão e segregação dentro da “cidade”. Criou-se um estigma e um preconceito, associado à zona oriental como um lugar perigoso,
rodeada de decadência. Uma visão completamente diferente da que se
desenvolveu ao longo do século XIX, que categorizava o território orien-

Fig. 87 | Fotografia das fábricas abandonadas, representando a forte desindustrialização enraizada na zona do Freixo
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tal como um pequeno pedaço de pureza e rusticidade dentro da cidade.

79. DIONÍSIO, Sant’Anna. Da urbe e do
burgo. Porto: Lello & Irmão, 1983, pg. 271
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E M R U Í N A
À E S C A LA D O S E R U R B A N O
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O trajecto pedonal selecionado realizou-se desde a cota mais baixa junto
ao rio Douro até à cota mais alta, terminando na intersecção com a Rua
Diamantina, rua transversal que liga a Circunvalação à Rua de Costa Cabral, pelo interior do município (fig.88). Este percurso foi acompanhado
pelo “Roteiro da Cidade do Porto”, onde está representado o projecto
original da Estrada da Circunvalação, o que permitiu tecer uma comparação e sobreposição entre o passado e a actualidade durante o percurso.
Um processo também inspirado pelas instalações de Shimon Attie, que
explora a justaposição das lembranças do passado sobre os seus vestígios no presente, através da sobreposição de fotografias que representam
uma vivência desaparecida sobre as vitrinas e muros da cidade actual.
Utilizamos assim este método como forma de compreender as realidades
contrastantes entre a actualidade e os vestígios do passado, discernindo
assim as diferentes faces da ruína do território ao longo do percurso.
Sendo assim, pretendemos interpretar o território também através das
suas “layers” temporais, isto é, através da compreensão das justaposições
de intervenções e vivências, que se acumulam em cima umas das outras
com a passagem do tempo. Enquanto que algumas dessas estratificações
pereceram na sua obsolescência, outras resistiram sobre a forma de vestígios e ruínas, elementos esses sobre os quais nos iremos inclinar.
O percurso inicia-se na Rotunda do Freixo, onde encontramos a intersecção de várias vias de hierarquias variadas, nomeadamente a A20/VCI,
Rua do Freixo, N108 e duas variantes da N12. Neste primeiro troço a
Estrada da Circunvalação (N12) divide-se em duas vias diferentes, que se
afastam entre si pela parafernália de nós e viadutos provenientes da forte infra-estruturação rodoviária junto à Ponte do Freixo. Assim, quando
chegamos à zona do Freixo deparamo-nos com um lugar em transição,
pontuado por uma série de instabilidades que se expressam, por exemplo,
nos contrastes entre o “gigantismo” da infra-estruturação, o luxo do Palácio do Freixo e de determinadas novas urbanizações e, por outro lado,
o abandono e esquecimento representado ao longo dos terrenos baldios e
carcaças de fábricas desactivadas pelos quais passamos recorrentemente.
Ainda que a índole rural-industrial seja dada por uma série de vestígios

Fig. 88 | Mapa do território oriental em estudo e assinalado o trajecto percorrido pela
Estrada da Circunvalação (N12), desde o
quilómetro 16 até ao 12
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obsoletos no território, este carácter continua fortemente enraizado por
todo o território oriental. Factos que nos levam a pensar se a negligência
deste território será influenciada em parte pela sua implantação “para lá”
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da Circunvalação ou se se tratará apenas de uma repercussão da desin-
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dustrialização.
Retornando ao percurso pela Circunvalação, é importante referir que a
partir deste ponto inicial é já observável a estratificação das intervenções
ao longo da estrada. Aqui verificamos que a Circunvalação se divide em
duas vias distintas entre si, o que, como já sabemos, seria a configuração do projecto original, o qual se repartia entre uma estrada interior e
Fig. 89 | Troço inicial (km 0 ou 16 dependendo do ponto de vista) da Estrada da
Circunvalação, vemos nas sinalizações
do trânsito a infra-estruturação rodoviária
pesada presente junto à estrada na zona da
Rotunda do Freixo

uma exterior (fig.89). No entanto, enquanto que a estrada exterior mostra
uma escala muito semelhante à original, a estrada interior já revela uma
profunda transformação, tanto na sua escala como na sua fisionomia. Actualmente, o seu perfil é intrinsecamente auto-estradal e mono-funcional,
não permitindo nem o percurso pedonal e nem o trajecto de qualquer
tipo de transporte público. Trata-se de uma via, à semelhança da VCI,
exclusivamente dirigida ao transito automóvel. Esta situação mantém-se,
na verdade, ao longo de quase todo o percurso ascendente, marcando
uma separação evidente entre a estrada intervencionada e a estagnada/
abandonada (fig.90), reinando a ambiguidade no que concerne o carácter
da estrada.
Continuando a viagem pela Estrada da Circunvalação Exterior, encon-

Fig. 90 | Fotografia do troço inicial da
Estrada da Circunvalação. Mostra a linearidade e a fraca densificação em torno da
estrada na zona baixa do Porto Oriental

tramos a zona com maior carácter museológico de todo o percurso. Aqui
descobrimos entre as adaptações e transformações das vias circundantes,
alguns aglomerados urbanos na margem da estrada que, actualmente, se
encontram maioritariamente em decadência. Estes aglomerados surgem
do cruzamento com estradas transversais, como a Rua de Azevedo e a
Rua Igreja de Campanhã que, finalmente, vêm quebrar a linearidade da
estrada. Ambas as ruas mencionadas são marcadas por um pequeno aglomerado junto à estrada, presente no roteiro. Neste ponto encontramos
também alguns símbolos próprios da ruralidade do território, como por
exemplo uma pequena capela e uma fonte junto à estrada (fig.91), assim
como, uma ponte de pedra que permite a travessia do Rio Tinto. Apesar
de este aglomerado se desenvolver ao longo da Rua de Azevedo, esta

Fig. 91 | Fotografia da capela e da fonte
junto à Estrada da Circunvalação no cruzamento com a Rua de Azevedo. Enfaixados por um gradeamento e pelos muros da
auto-estrada
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porção do percurso apresenta a menor densidade de edificado ao longo de
todo o trajecto. Efectivamente, as margens da estrada a oriente são pontuadas acima de tudo por uma contínua faixa de terrenos baldios, por onde
se projectará o prolongamento do Parque Oriental já iniciado e aberto,
111

parcialmente, ao público este ano. Todavia, ao longo desses terrenos
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surgem constantemente pequenos aglomerados que existem já desde o
século XIX, aos quais a Estrada da Circunvalação se acoplou.
Além destes vestígios do passado e quase como forma de complementar
o percurso museológico, deparamo-nos ainda com o traçado original da
“muralha” que dividia a estrada interior da exterior ao longo da zona
oriental (fig.92-93). Todo este percurso, que acompanha paralelamente
o Rio Tinto, é assim contido por um muro alto e heterogéneo (quer veFig. 92 | Fotografia do encontro entre o
muro antigo e o “novo”, vê-se ainda uma
das reentrâncias (baluarte) onde existiria
um posto de vigia

getal, quer de alvenaria). Esse muro vai mudando de caracterização ao
longo do trajecto até ao momento, cerca de 1km depois da Rotunda do
Freixo, em que toma a sua fisionomia original. Como já foi mencionado
na análise do projecto da estrada, o desenho desta muralha era composto
por baluartes, que serviam de postos de vigilância, ao longo de toda a sua
extensão e, por isso, a estrutura original torna-se facilmente identificável
na actualidade, mesmo encontrando-se enfaixada entre infra-estruturas
rodoviárias. Esse formato militar do muro ainda está presente ao longo
de grande parte do trajecto que percorremos, ainda que de forma fragmentada, devido à construção da A43, que se veio sobrepor à via interior
da Circunvalação. As ruínas do muro original têm uma extensão de cerca
de 200m neste primeiro troço, sendo continuadas posteriormente por outra formas de muramento.

Fig. 93 | Fotografia da extensão do muro
original junto à Estrada da Circunvalação

Em seguida, encontramos novamente um vestígio de transversalidade no
território oriental, isto é, o cruzamento com a Rua do Lagarteiro que é
pontuado por uma ponte de pedra, que atravessa o Rio Tinto, e por um
novo aglomerado urbano em ruína total (fig.94). Apesar da decadência
em que se encontra este pequeno núcleo, as paredes desses edifícios ainda sobrevivem e, mais importante, dialogam com os transeuntes, através
dos grafitis que deixam mensagens de revolta contra a degradação e o
abandono experienciados nesta parte do território. Actualmente, podemos observar também as obras que se iniciaram nestes terrenos, as quais
têm como finalidade agregar estes terrenos baldios ao Parque Oriental.
Além disso, também se revela importante realçar que o Rio Tinto sofreu
um processo de limpeza recentemente, que veio assim salvaguardar o

Fig. 94 | Fotografia das ruínas junto ao antigo cruzamento entre a Rua do Lagarteiro
e a Estrada da Circunvalação
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que é um elemento fundamental do carácter do território oriental.
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A partir deste ponto, a via que percorríamos afasta-se do seu traçado
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original, na intersecção com a Avenida da Cidade de Léon, aqui, subimos
umas escadas exíguas que nos voltam a aproximar do muro que pontua
o limite da Circunvalação. Deparamo-nos neste troço com outra grande
extensão ininterrompida da antiga muralha com cerca de 170m de comprimento, sobre o qual se denota agora uma linha divisória entre o material do muro. Assim, o muro parece ter sido aumentado em termos de
altura , possivelmente, para servir como muro à auto-estrada (A43) que
se desenvolve do lado oposto (fig.95).
Fig. 95 | Fotografia do muro, onde se identifica uma linha divisória entre a altura original do muro e a actual

Por outro lado, surge também mais uma rua transversal presente também no Roteiro, a Rua de Tirares, que apenas cede acesso ao interior de
um desses pequenos núcleos urbanos ao longo da estrada (fig.96). A rua
termina num beco sem saída por cima de uma ponte improvisada sobre
o Rio Tinto, aqui ouvimos o rio a correr e conseguimos observar uma
série de campos agrícolas que se dissipam no verde do Parque Oriental.
Neste ponto do percurso a Estrada da Circunvalação Exterior começa a
elevar-se em relação à sua versão interior e, consequentemente, a altura
do muro diminui para a estatura de um lambril e depois para um elemento rasteiro (fig.97). Já não se sente, portanto, a grandeza e a força desta
estrutura fronteiriça no território, pois esta é apagada pelo impacto da au-

Fig. 96 | Fotografia da Rua de Tirares e do
pequeno aglomerado urbano que se desenvolve em torno da perpendicular à Estrada
da Circunvalação

to-estrada, dos seus muros de contenção, do seu largo túnel e mesmo das
fachadas do Bairro do Cerco, que por si só representa já outra forma de
circunsrilção, assemelhando-se a uma “micro-fronteira”. Tudo se agiganta do lado de lá, enquanto que lado de cá, a oriente, sentimos a ruralidade
na vastidão do verde, no silêncio e na tranquilidade, apenas interrompida
pela proximidade da auto-estrada. Observamos o ambiente e a “paisagem”, normalmente, associados às terras mais interiores do Norte. A relação entre as duas margens torna-se tão impermeável que parecemos lidar
com realidades incompatíveis, sem que na verdade o sejam.
Continuando a viagem, atravessamos pela primeira vez, através de um
viaduto, a via A43, que continua na direcção de Gondomar. Neste momento a Circunvalação liberta-se do paralelismo em relação às vias que
culminam na Rotunda do Freixo. Imediatamente a seguir, voltamos a

Fig. 97 | Fotografia do muro, cada vez mais
pequeno e dissimulado pela natureza, na
subida para Pego Negro
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deparar-nos com o antigo muro, desta vez integrado plenamente na realidade actual, visto que uma das saliências que correspondia ao posto de
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vigilância aduaneira foi transformado em paragem de autocarro, nomea-
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damente, a paragem de Pego Negro (fig.98). Este pormenor foi recebido
com surpresa e entusiasmo no percurso, isto porque, parece ser o único exemplo de reapropriação urbana desta infra-estrutura, que se coloca
desta forma ao serviço da actualidade e da urbanidade. Este troço de
muralha que integra a paragem de autocarro representa, também, a parte
mais extensa do traçado original da estrada, correspondendo a cerca de
360m. E a meio desta secção de muralha surge mais uma transversalidade na intersecção com a Rua de Pego Negro, que mantém actualmente a
Fig. 98 | Fotografia da reentrância no muro
adaptada como paragem de autocarro, nomeadamente, da linha 205

sua correspondência para Ocidente pela Rua do Pinheiro Grande. Mais
uma vez encontramos uma transversal de acesso à cidade, na Rua do
Pego Negro, que, no entanto, se encontra praticamente abandonada. O
pavimento só foi alcatroado até meio e a rua continua sobre a forma
de um caminho de terra batida, onde se sobe de volta para o trajecto da
Estrada da Circunvalação. O próprio muro mostra-se mais desgastado e
com alguns remendos e cortes (fig.99).
Neste ponto iniciamos a subida até ao ponto mais alto deste trajecto e é
a partir deste momento que as duas estradas – interior e exterior – voltam a convergir, mantendo, todavia, a sua relação desproporcional. Por
outro lado, no sentido ascendente, começa também a surgir uma nova
realidade urbana menos conflituosa, desproporcional e fragmentada. En-

Fig. 99 | Fotografias de um fragmento do
muro no cruzamento com a Rua de Pego
Negro e de um pormenor dos remendos

contramos, assim, uma zona periférica mais densificada e mais “citadina”, onde a índole campestre começa a afastar-se cada vez mais para os
terrenos interiores da Maia, Valongo e Gondomar. Consequentemente, as
margens opostas da Circunvalação tornam-se cada vez mais semelhantes,
tomando a imagem dos “subúrbios” da cidade. Todavia, a estrada continua, ainda, a ser extremamente violenta no seu traçado auto-estradal,
acumulando no seu perfil quatro faixas do lado interior e uma faixa do
lado exterior, divididas por um “rail” de auto-estrada, o qual impede a
mobilidade no atravessamento. Ao todo, a largura deste perfil chega a
ultrapassar os vinte e quatro metros, criando um verdadeiro vazio urbano
entre São Roque da Lameira e Rio Tinto (fig.100).

Fig. 100 | Fotografias da aproximação da
estrada da Circunvalação interior à exterior
da Exterior e pormenor de um fragmento
do muro enfaixado entre as duas
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Este tipo de perfil mantém-se até ao cruzamento com a Travessa Ramalho Ortigão, onde a Estrada da Circunvalação Exterior desaparece,
fundindo-se, finalmente, com a estrada interior e apesar de manter apro117

ximadamente a mesma dimensão no seu perfil, a via acaba por tomar uma
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proporção e fisionomia mais próxima de um “boulevard” ou avenida,
que a torna mais “amigável”. Portanto, revela-se, nesta parte do trajecto,
o perfil mais reconhecido da estrada, composto por quatro faixas de rodagem dividas por uma faixa vegetal central (fig.101), a qual se estende
ininterruptamente até à intersecção com o centro comercial Parque Nascente, onde é suprimida. A análise da envolvente permitiu-nos constatar
que a estrada se transforma numa espécie de “boulevard” quando contacta com a secção de território mais residencial, convertendo-se, assim, na
Fig. 101 | Fotografia do troço da Estrada
da Circunvalação mais semelhante a um
“boulevar”, na zona de S. Roque. Exemplo
do perfil numa zona mais residencial

secção mais agradável e segura da estrada, pois é pontuada por uma série
de elementos como passadeiras, semáforos e passeios que permitem um
percurso mais adaptado aos peões. Contrariamente, quando a envolvente
é marcada quer pela ruralidade quer pela indústria, a estrada suprime
todos os seus elementos mais “aconchegantes” tornando-se numa verdadeira “máquina” de deslocação no território.
De referir ainda que, a partir de São Roque da Lameira, a estrada se
transforma em limite administrativo tornando-se numa divisão de gestão
e o ordenamento do território, incitando a incompatibilidade das margens pertencentes a autarquias distintas, nomeadamente, do lado interior
Campanhã (município do Porto) e do lado exterior Rio Tinto (município

Fig. 102 | Fotografias da Rua de S. Roque
da Lameira, no atravessamento da Circunvalação, e pormenor da casa de portagens
reconvertida em pincelaria

de Gondomar). E ainda no cruzamento com a Rua S. Roque da Lameira,
que representa uma das transversais mais importantes do território oriental, apesar de esta não se cruzar a nível com a Circunvalação, passando
por baixo de um viaduto. Deparamo-nos, neste ponto, com o primeiro
vestígio físico da antiga função aduaneira da estrada no território, isto é,
uma casa de portagens remodelada e reconvertida numa pincelaria. Este
vestígio de uma urbanidade perdida, revela não só a importância da Rua
de S. Roque da Lameira na entrada da cidade do Porto, como também,
explica a forte densificação em torno desta transversal. Também junto
ao Parque Nascente, surge uma nova casa de portagens reconvertida em
restaurante. Todavia, a estrada de acesso à cidade que lhe deveria estar
associada parece ter sido apagada pela urbanização em redor.

Fig. 103 | Fotografia do troço junto ao Parque Nascente, onde o separador central se
entrecala entre o antigo muro, agora quase
rasteiro, e o “rail” de auto-estrada
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Assim, apesar dos sinais de modernidade e dos exemplos de reabilitação
das casas de portagens, a ruína continua presente, quer sobre os vestígios do antigo muro encontrados agora em porções mais pequenas e
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mais dissimilados entre as vias (fig.103), quer sobre a forma da indústria,
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num percurso nostálgico e quase museológico que engloba uma série de
antigas tipologias abandonadas na margem da estrada, desde as antigas
quintas aos edifícios fabris (fig.104-105). Por exemplo, junto à linha ferroviária de Contumil, a ruína assoma-se sobre a forma de uma enorme
fachada industrial, a da Companhia Portuguesa de Cobre. Um terreno
abandonado de dimensões exacerbantes revela-se por detrás da fachada
e estende-se até ao encontro com a rede ferroviária. Multiplicam-se as
situações como esta, como podemos verificar no cruzamento com a Rua
Fig. 104 | Fotografia de vestígios do passado, possivelmente de um muro das antigas
quintas que pontuavam o Porto Oriental

da Ranha e na extensão de terrenos baldios pontuado por carcaças de edifícios fabris ao longo da estrada (fig.105). Neste encontro com a indústria
e com a linha ferroviária, o perfil da estrada volta a tornar-se mais agressivo, por um lado eliminando e, por outro, diminuindo o espaço da faixa
vegetal. De igual modo, os passeios desaparecem e o peão é obrigado a
desviar-se do trajecto da estrada, ao passar por cima do caminho-de-ferro
por uma pequena ponte. O retorno à Circunvalação é rápido, contudo,
esse percurso de retorno à infra-estrutura é caracterizado por uma multitude de tipologias e escalas urbanas, que nos fazem ponderar sobre a
instabilidade e descaracterização deste território. Encontramos desde o
viaduto que passa sobre a linha ferroviária, à rua estreita em paralelo
numa zona residencial até uma estrada ampla (desproporcional) numa
zona fabril com alguns edifícios abandonados e outros mais recentes ain-

Fig. 105 | Fotografia de uma das “carcaças” fabris esquecidas no entorno da Estrada da Circunvalação

da em funcionamento.
Terminamos este percurso, finalmente, no cruzamento com a Rua de Rebordãos, onde encontramos uma forte ambiguidade no traçado da Estrada
da Circunvalação. Aqui, a estrada toma uma nova implantação, formando uma curva em torno do seu trajecto original e ocupando parte do território de Rio Tinto. O traçado original permanece sobre a forma de uma

Fig. 106 | Fotografia de um dos postos de
vigia da Estrada da Circunvalação na zona
de Rebordãos. Conseguimos perceber a
boa visibilidade dada por esta estrutura
sobre o território. Deste ponto conseguimos então observar a estrada denominada
interior do lado esquerdo do prédio e do
lado direito vemos a denominada estrada
exterior. Assim, conflui aqui toda a desorganização e confusão encontrada ao longo
da Circunvalação
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estrada descaracterizada tomando duas toponímias distintas a de Rua de
Rebordões e a de Estrada da Circunvalação Exterior. Assim, é particularmente espirituoso o facto de a estrada mais interior neste percurso ser
agora apelidada de exterior. Na minha opinião, este exemplo, representa
bem a desordem urbana em que se encontra a estrada e o território por
ela delimitado nesta zona oriental. E ao percorrer a Estrada Exterior da
Circunvalação/Rua de Rebordões, ficamos ainda mais seguros da desordem deste território de transição ao depararmo-nos com uma estrada/
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rua completamente descaracterizada e desproporcionada, que não possui
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nenhum dos elementos compósitos da tipologia da rua nem da tipologia
de estrada (fig.106).
De referir ainda, que encontramos neste pedaço, esquecido da urbanidade e da infra-estruturação, mais uma secção da antiga “muralha”, passando desta vez mais despercebida pela semelhança a um muro de suporte
envelhecido (fig.107). No entanto, rapidamente, se percebeu que se tratava do muro original da estrada, pelo seu formato, encimado por um
Fig. 107 | Fotografia da destruição do muro
da Estrada da Circunvalação na zona de
Rebordões

remate de pedra talhada, assim como, pela presença de um fragmento das
reentrâncias onde se localizavam os postos de vigia (fig.108). Este muro
mantém-se quase intacto na sua linearidade, contudo, é pontuado por
alguns fragmentos que passam uma imagem de desmoronamento, pois
algumas das pedras que rematavam o topo da muralha repousam agora
no chão (fig.109). De modo que este pequeno percurso aproxima-se cada
vez mais a um museu ao ar livre, quase como um percurso saído de um
roteiro turístico de Roma, pontuado por artefactos ao ar livre. Esse é o
sentimento com que reencontramos o último fragmento do antigo muro,
que se revela na sua forma mais destrutiva e acabada, reconhecendo o seu
próprio fim no território. A ruína aqui intensifica-se pelo facto de surgir
a partir do esquecimento e do abandono deste espaço e desta história da
cidade. Esse carácter ruinoso que foi surgindo de forma instável ao longo

Fig. 108 | Fotografia do remate do muro em
ruína. Aqui a ruína toma uma forma quase
museológica

do percurso, surge-nos aqui numa culminação de estados, começando
pelo desabamento, depois a infiltração da natureza e, por fim, a fragmentação parcial do muro. Assim, a ruína manifesta-se sobre a fisionomia
dos vestígios do muro que actualmente encontra aqui o seu fim, mas que
em tempos continuava e se dirigia até ao mar sobre a forma de um fosso.

Fig. 109 | Fotografias dos fragmentos empilhados no chão em torno do muro e pormenor da decadência do muro

122

123

E M R U Í N A
À E S C A LA D O S E R U R B A N O
SÍMBOLOS DE UM TRAJECTO
EM DECADÊNCIA

Ao longo do percurso descrito foram levantadas algumas questões direc1. AMBIGUIDADE

tamente relacionadas com as problemáticas observadas no território em
estudo. Esse questionamento é a base dos próximos temas, os quais se
focam na análise dos conflitos observáveis durante o trabalho de campo.
Assim, as viagens a diferentes partes do território oriental permitiram,
acima de tudo, tecer um questionamento mais informado sobre as várias
temáticas, que se relacionam, de formas diferentes, com a ruína e a obsolescência desta realidade em particular. Ultimamente, pretende-se também questionar a influência deste estado de estagnação sobre a qualidade

2. IMPERMEABILIDADE

da vivência urbana na zona limítrofe oriental, como forma de entender
os verdadeiros impactos na estrutura social e económica de um terreno
tão segregado.
Assinalam-se, então, as problemáticas mais relevantes como forma de
desconstruir o território e analisar particularmente a forma como cada
um desses conflitos influencia o prolongamento do seu adormecimento
na actualidade. Dividiu-se, portanto, as problemáticas em quatro sub-capítulos diferentes. O primeiro foca-se na ambiguidade do perfil e margens da Estrada da Circunvalação, o segundo na impermeabilidade de

3. MOBILIDADE

tal perfil e impacto sobre a sua envolvente, o terceiro na mobilidade, ou
melhor, na falta de intermodalidade numa infra-estrutura que é essencialmente intermunicipal e, por fim, o quarto capítulo foca-se na proliferação
de outros sistemas repressivos ao longo da estrada, que denominamos
de “micro-fronteiras” (fig.110). De referir ainda, que não acreditamos
que nenhuma destas características se trata de um acontecimento isolado,
mas sim, de um encadeamento de problemas que se interligam e são dependentes uns dos outros, como iremos constatar em seguida.

4. MICRO-FRONTEIRAS

Fig. 110 | Esquema dos símbolos de decadência encontrados durante o percurso
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Um dos factores mais problemáticos denotado no percurso pelo trajecto
oriental da Circunvalação foi a ambiguidade da estrada. Ambiguidade
essa representada de diversas formas, desde as mais óbvias, como o seu
perfil e fisionomia até ao seu carácter, utilização e, finalmente, à incerteza
sobre a sua própria toponímia na cartografia actual. Apesar de a Estrada
da Circunvalação, no seu conjunto, adoptar vários formatos, a realidade
é que o trajecto que encontramos na zona oriental revela a verdadeira

Fig. 111 | Fotografia da Estrada da Circunvalação Interior (à direita) e da Exterior (à
esquerda) divididas pelo muro original (no
centro da foto). A partir deste ponto observa-se já uma enorme diferença na índole
destas duas faixas de rodagem, desde a velocidade, ao trânsito até à sua envolvente

instabilidade associada à infra-estrutura, isto porque, demonstra fisicamente a “crise de identidade” experienciada pelo seu traçado (fig.111113). Sendo assim, a Circunvalação vai tomando diversas configurações,
transfigurando-se entre um perfil auto-estradal, um perfil de “boulevard”/
avenida e um perfil de estrada nacional. Todas estas “personalidades”
convivem entre si de forma contrastante, afetando não só a linearidade
da estrada, mas também a sua relação com a envolvente mais próxima.
Talvez esta “esquizofrenia” da infra-estrutura seja uma consequência das
diferentes realidades urbanas que esta atravessa e com as quais contacta,
superficialmente, ou talvez se relacione com a forma pontual com que
sempre foi intervencionada ao longo do tempo.

Fig. 112 | Fotografia da Estrada da Circunvalação Exterior na zona de Pego Negro,
à esquerda o muro original, que parece ter
sido também aumentado, pois nota-se uma
linha constante no topo, onde as pedras são
de tamanhos diferentes. Observa-se ainda
o estado decadente do pavimento

De qualquer modo, denota-se uma grande incerteza no carácter da estrada – “Resta a Estrada da Circunvalação, nem estrada, nem avenida,
nem rua, nem circunvalação de nada. Somatórios de acasos velhos e
novos...”80. Assim, empilham-se as diferentes tipologias, convivendo de
forma errática entre si e tornando cada vez mais difícil compreender o
propósito da estrada no território oriental. Trata-se de uma via rápida
mono-funcional? Serve a distribuição da rede expansiva? Ou uma ligação entre oriente e ocidente? É estrada nacional ou é rua/avenida dentro
da “cidade”? Considerando tudo isto, a infra-estrutura torna-se aos nossos olhos um elemento ambíguo e metamórfico, que apresenta, acima de
tudo, uma forte desconexão em relação à sua envolvente, no sentido em
que, os diferentes perfis encontrados no seu trajecto tornam difícil concretizar uma transição coesa e simples entre a envolvente e as diferentes
“personalidades” da Circunvalação.

Fig. 113 | Fotografia do perfil da Estrada da
Circunvalação com separador vegetal central na zona de S. Roque da Lameira, zona
mais residencial de velocidades menores
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Dentro dessas “personalidades”, destaca-se, no território oriental, a sua
índole austera associada ao seu perfil auto-estradal, o qual representa
uma forte linearidade e divisão territorial praticamente na totalidade da

80. DOMINGUES, Álvaro. Rua da Estrada
da circunvalação. (artigo) In: Correio do
Porto, 2017. (consult.10-08-19). Disponível em: https://www.correiodoporto.pt/
rua-da-estrada/rua-da-estrada-da-circunvalacao

127

área em estudo. Assim, seguindo uma tipologia bastante linear e sem
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grandes momentos de atravessamento, além dos semáforos e passadeiras que pontuam esporadicamente a infra-estrutura, a estrada promove a
mono-funcionalidade do seu traçado e alienação das suas margens. Por
outro lado, também a ausência da faixa central vegetal – que marca quase
todo o percurso central e ocidental e que surge, como verificámos anteriormente, de forma pontual na zona oriental, nomeadamente na zona
de São Roque da Lameira – contribui para esse aspecto mais austero e
utilitarista da Circunvalação, aproximando-a da fisionomia de uma via
Fig. 114 | Fotografia da Estrada da Circunvalação (Interior) na zona da Igreja de
Campanhã, quando a A43 se sobrepõem ao
antigo traçado

rápida ou auto-estrada (fig.114). Simultaneamente, a falta de passeios, a
exiguidade das bermas, ocupadas muitas vezes por carros estacionados
incorrectamente e, ainda, a deficiência na adaptação e sinalização ao longo da estrada de percursos e atravessamentos pedonais afasta as pessoas
da estrada, tornando-a, maioritariamente, numa via exclusivamente dirigida ao automóvel. Portanto, são várias as características que aproximam
a Circunvalação da fisionomia de vias rápidas como, por exemplo, a VCI
ou a Via Norte. Contudo, quando consideramos a sua inserção na envolvente ou mesmo a relação superficial, mas ainda assim de proximidade,
existente entre a infra-estrutura e o edificado, percebemos que essa comparação não é assim tão linear (fig.115).

Fig. 115 | Fotografia da Estrada da Circunvalação na zona do Parque Nascente,
onde se percebe a monofuncionalidade da
estrada, ocupada essencialmente por automóveis

Na verdade, a Estrada da Circunvalação é muito mais que uma via infra-estrutural, pois engloba na sua estrutura uma índole semelhante à tipologia da rua, como elemento intra-urbano. Isto porque, encontramos
nas suas margens a proximidade e a densidade de um edificado que vai
pontuando o percurso com uma série de serviços, zonas residenciais e espaços de lazer, directamente ligados à estrada, de entre os quais podemos
destacar o Parque Oriental, alguns cafés e restaurantes e ainda espaços
de comércio de maior e menor dimensão. Construiu-se vida urbana em
torno desta infra-estrutura, através de uma densificação orgânica, principalmente, ligada às vias expansivas que se cruzam com a Circunvalação
(fig.116-118). Essa densificação e crescimento para lá do limite imposto
pela infra-estrutura, concedeu à mesma um carácter crescentemente urbano, e cada vez mais afastado do seu propósito original como barreira
alienada da cidade – “Nos processos de crescimento urbano das metrópoles é um fenómeno recorrente a incorporação, pelo avanço da mancha,
de alguns componentes que, pela sua natureza, estratificaram em linhas
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de interrupção territorial ou de ruptura funcional - estradas, vias férreas,
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rios.”81. Nesse sentido, esta infra-estrutura encontra-se imersa na ambiguidade entre o seu perfil original concebido para a fiscalização, entre a
sua adaptação utilitarista ao trânsito viário e, finalmente, a sua densificação e imersão na malha urbana periférica. Esse contraste entre o perfil e a
envolvente/implantação da estrada manifesta-se num estado de constante
conflito que se faz sentir ao longo do trajecto.
As contradições são um elemento preponderante neste percurso pontuaFig. 116 | Fotografia na zona de S. Roque
da Lameira, onde se percebe a proximidade entre a Estrada da Circunvalação (à
esquerda) e a zona residencial

do por uma data de incertezas e sobreposições amórficas. Como podemos
verificar, por exemplo, entre o percurso da estrada interior e da exterior
da Circunvalação. Ambas servem o mesmo trajecto, coexistindo ao longo
do percurso paralelamente entre o Freixo e São Roque da Lameira e, no
entanto, mostram perfis de dimensões completamente desproporcionais
entre si. Enquanto que, o lado interior parece ter-se transformado numa
auto-estrada com várias faixas de rodagem, “rails” a dividi-las e muros
de contenção que isolam o transito da envolvente, o lado exterior, assemelha-se mais ao perfil de uma Estrada Nacional, devido à sua exiguidade e proximidade ao edificado e acessos mais rurais (fig.119). Além
do mais, o lado interior não permite, em parte, o percurso pedonal ou de
bicicleta nem a passagem de autocarros, enquanto que, o lado exterior é

Fig. 117 | Fotografia na zona de Azevedo,
a casa e a Estrada da Circunvalação (Exterior) convivem em continuidade. Existe
mesmo um banco junto à casa virado para
a estrada

percorrido, recorrentemente, por autocarros e bicicletas ou mesmo por
peões, especialmente depois da recente extensão do Parque Oriental.
Parece-nos, assim, que a Estrada da Circunvalação representa uma dicotomia entre tipologias de redes de comunicação, nomeadamente entre a
rua, caracterizada por uma imersão no tecido urbano; e a estrada, relacionada com um isolamento em relação à urbanidade para melhor servir
o transito viário. Este fenómeno de ambiguidade, típico da estrutura das
Estradas Nacionais, é descrito por Álvaro Domingues, de forma clara
no seu livro “A Rua da Estrada”, como uma tipologia híbrida, que surge
como consequência de um processo de urbanização extensivo em mancha, o qual veio valorizar os movimentos distantes, mas rápidos entre

Fig. 118 | Fotografia na zona de Rio Tinto,
junto à Estrada da Circunvalação, onde se
pode ler num letreiro “Talho da Circunvalação”, um exemplo de serviços ao longo
da estrada.
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centros urbanos. O caso da Estrada da Circunvalação, pode ser analisado
sobre a mesma perspectiva, como um dos muitos exemplos do resultado
desse mesmo processo de densificação ao longo de um elemento viário
linear. Afinal a estrada surge, originalmente, como uma infra-estrutura

81. Grupo de trabalho Estrada Nacional 12.
Programa Metropolitano para a Qualificação Urbana da Circunvalação. Relatório
de Lançamento. Porto: 2015, pg.14
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isolada da cidade, que eventualmente foi ultrapassada e densificada nas
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suas margens pela expansão do tecido urbano. No entanto, a sua índole
demarca-se das restantes estradas nacionais colonizadas pela edificação,
pelo facto de a Circunvalação ter funções restrictivas e não expansivas
no território. Efectivamente, em vez de marcar um território intermédio
que liga dois ou mais núcleos urbanos no mapa, como acontece com outras Estradas Nacionais, a Circunvalação circunscreve um único núcleo,
tentando mantê-lo inteiro, unificado e isolado em relação ao exterior.
Portanto, a densificação das suas margens não é equivalente à de outras
Fig. 119 | Fotografia a partir do separador
central. De um lado Rio Tinto (esquerda) e
do outro Campanhã (direita)

estradas, isto porque, sendo um elemento periférico viário e uma barreira
administrativa, as margens desta estrada são consideradas à priori (ainda
que incorrectamente) como espaços em oposição e de qualidades divergentes – “... de um lado um nome, de outro lado outro, asfalto pintado.”82.
Assim, ainda que pela sua envolvente a Circunvalação possa ser considerada uma avenida/rua/”boulevard” (fig.120), a realidade é que a qualidade e a dimensão do seu perfil não permitem a sua total imersão na “urbanidade”. Nesse sentido, o processo de colonização desta infra-estrutura
de índole militar, mostra-se problemática por várias razões, no entanto,
a mais relevante é o facto de esta não ter acompanhado a transformação
da sua envolvente mantendo-se imutável num espaço que sofreu profundas metamorfoses. Por isso, actualmente, deparamo-nos com uma forte

Fig. 120 | Fotografia do conflito entre peões transportes públicos e automóveis na
Estrada da Circunvalação

ambiguidade na estrada, a qual se reflete na mistura de uma data de funcionalidades, sem que nenhuma delas seja bem servida – “A estrada-rua
mistura tudo num conflito permanente, camiões e peões, carros e autocarros, motorizadas e patins em linha, cruzamentos com outras estradas. Há
quem simplesmente passe e há quem queira sair e entrar, estacionar ou
atravessar a estrada.”83. Torna-se, assim, num lugar de divergências, por
um lado “lenta e congestionada para quem lá passa”84 e, por outro lado,
“rápida de mais para quem lá vive”85 .
Nesse sentido e tendo em conta as características mencionadas sobre
o perfil da Estrada da Circunvalação, torna-se pertinente mencionar a
sua classificação como Estrada Nacional (N12) e a sua consequente am-

Fig. 121 | Fotografia do letreiro das Estradas de Portugal “grafitado” com vista sobre um troço da Estrada da Circunvalação
e do seu muro
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biguidade e marasmo burocráticos no panorama nacional e municipal
(fig.121). Primeiramente, é importante referir que esta forma de hierarquização rodoviária, surgiu durante o desenvolvimento das redes de

82. DOMINGUES, Álvaro. Rua da Estrada
da circunvalação. (artigo) In: Correio do
Porto, 2017. (consult.10-08-19). Disponível em: https://www.correiodoporto.pt/
rua-da-estrada/rua-da-estrada-da-circunvalacao
83. DOMINGUES, Álvaro. A rua da estrada. Porto: Dafne, 2009, pg.16
84. DOMINGUES, Álvaro. A rua da estrada. Porto: Dafne, 2009, pg.16
85. DOMINGUES, Álvaro. A rua da estrada. Porto: Dafne, 2009, pg.16
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comunicação do país, como forma de estabelecer a importância de re-

sido levadas a término burocraticamente, uma vez que, na actualidade ,

paração e manutenção do crescente número de estradas construídas no

a Circunvalação ainda não se encontra sobre tutela municipal88. Conse-

século XIX e XX. No caso da Circunvalação, constatamos que a sua

quentemente, os municípios que contactam directamente com a Circun-

classificação, segundo o Plano Rodoviário Nacional de 1945, é de “Estra-

valação não detêm o controlo necessário sobre esta infra-estrutura, limi-

da Nacional de 1ª classe (Itinerários Principais)” . Junto com a Circular

tados por esse obstáculo burocrático que é a municipalização da estrada

de Lisboa, estas eram as únicas “estradas de contensão” a ser registadas

– “Este processo, inconcluso, estratifica a N12 num caldo marasmórico

como de 1ª ordem de relevância na rede viária, visto que, todos os outros

que se urge anular”89. Assim, um dos passos mais importantes proposto

itinerários principais eram caracterizados por importantes ligações entre

no PMQUC, trata-se da finalização do processo de “municipalização”

grandes centros urbanos, as tais redes radiais ou de expansão que forma-

da estrada, finalmente, “libertando-a do espartilho a que a ambiguidade

vam a rede de estradas nacionais. Portanto, compreende-se a relevância

transitória da tutela obriga”90.

86
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que a Estrada da Circunvalação tinha na primeira metade do século XX,
considerada entre as grandes infra-estruturas viárias da cidade do Porto

Só, deste modo, os quatro municípios envolvidos poderão ter controlo

e do país.

sobre a infra-estrutura e, assim, proceder à sua adaptação à “nova” realidade urbana. Acima de tudo, o que se pretende com a municipalização da

Todavia, segundo o perfil que conhecemos de outras Estradas Nacionais

estrada é a dissolução do seu carácter de barreira e a sua total integração

compreendemos que esta classificação se tornou desactualizada e, even-

no tecido urbano, através de uma intervenção que privilegie o movimen-

tualmente, prejudicial para a própria infra-estrutura e para a sua relação

to e a segurança do ser urbano. Algo impossível de se concretizar se a

com a envolvente. Assim, apesar desta classificação como Estrada Nacio-

tutela continuar sobre as Infra-estruturas de Portugal, uma vez que, se

nal ter sido sinónimo de prestígio e progresso no passado, na actualidade,

prolongarão sempre as divergências na forma de intervir sobre a estrada,

esta designação tornou-se num recorrente impedimento na requalificação

pela parte dos municípios (que pretendem criar uma estrutura intra-ur-

urbana da Circunvalação. Isto, porque, esta classificação mantém a es-

bana) e por parte do poder central (que continua a considerar a estrada

trada sobre a tutela das Infra-estruturas de Portugal (IP), bloqueando o

como infra-estrutura viária) – “Para o Estado e suas diversas responsa-

controlo municipal e intermunicipal sobre a mesma – “...a N12 (...) já há

bilidades e instituições, a Rua da Estrada (...) é antes de mais um canal

muito que não se deveria destinar apenas a serviço rodoviário e as regras

infra-estrutural (...). Quando as tutelas não falam umas com as outras – o

aplicáveis à sua classe de estrada – Estrada Nacional – são claramente

que mais ocorre –, cada um, seja ministério, secretaria do estado, insti-

impeditivas da sua integração urbana”87. Este estatuto reforça, acima de

tuto público, município ou concessionário privado, faz como melhor lhe

tudo, a função da estrada como uma peça viária utilitarista no contexto

parece, quando pode e começando ou acabando onde entende.”91.

do território, prolongando assim o “virar de costas” experienciado pelas
“Estradas Nacionais de 1ª classe: Constituem a rede principal do País, estabelecendo ligações fáceis e rápidas entre os
centros mais importantes, entre estes e os
portos ou a fronteira, e bem assim entre as
sedes dos distritos...” - Plano Rodoviário
Nacional. Ministério das Obras Públicas,
1945, pg.377
87. Grupo de trabalho Estrada Nacional 12.
Programa Metropolitano para a Qualificação Urbana da Circunvalação. Relatório
de Lançamento. Porto: 2015, pg.12
86.

134

suas margens. De facto, sentimos que caminhamos à margem da urbani-

Portanto, a ambiguidade presente ao longo da estrada deve-se também

dade, quando percorremos a Circunvalação, ou seja, este percurso trans-

a estes marasmos burocráticos que impedem a formação de uma única

mite-nos um sentimento semelhante ao criado por um efeito de túnel,

e consolidada visão sobre a infra-estrutura, prolongando, deste modo,

bloqueando toda a vida que se desenvolve em torno da via.

o confronto entre as diferentes “instituições” que disputam a sua governação. Cada qual vê a estrada como lhe convém, a IP como uma in-

Desde o início do século, que se iniciou o processo de desclassificação da

fra-estrutura rodoviária, os municípios como uma rua, pois ocupam-se

Circunvalação como estrada nacional pela orientação da AMP e, efecti-

da manutenção dos passeios, etc. e, por fim, a AMP como uma avenida

vamente, a estrada figura no Plano Rodoviário Nacional (PRN) de 2000

potencialmente agregadora e intra-urbana no contexto do Grande Porto.

como uma EN desclassificada. Todavia, estas medidas parecem não ter

E no fim a estrada na realidade palpável é simultaneamente tudo e nada.

88. “A IP (...) propôs atribuir aos municípios uma compartição de “2.500 euros por
quilómetro, uma única vez, para desclassificar a estrada e nós não aceitámos” (...) A
empreitada (...) depende de financiamento
e da mudança de classificação da estrada
de 17 quilómetros, que deverá passar de
nacional para municipal.” - Porto: Projecto para requalificar Circunvalação mostra
articulação e consenso. (artigo) In: Sapo
24, 2017 (consult. 2019-07-06) Disponível
em: https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/
area-metropolitano-do-porto-projeto-para-requalificar-circunvalacao-mostra-articulacao-e-consenso
89. Grupo de trabalho Estrada Nacional 12.
Programa Metropolitano para a Qualificação Urbana da Circunvalação. Relatório
de Lançamento. Porto: 2015, pg.12
90. Grupo de trabalho Estrada Nacional 12.
Programa Metropolitano para a Qualificação Urbana da Circunvalação. Relatório
de Lançamento. Porto: 2015, pg.12
91. DOMINGUES, Álvaro. A rua da estrada. Porto: Dafne, 2009, pg.217
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Considerando as características austeras e isolantes, mencionadas acerca do perfil da Estrada da Circunvalação, compreende-se que uma das
principais problemáticas a resolver, no sentido de criar uma verdadeira
estrutura intra-urbana, é a sua falta de porosidade no território. De facto, durante o percurso pelo troço oriental da Estrada da Circunvalação,
a problemática da impermeabilidade foi levantada recorrentemente, assim como, durante outros passeios complementares pela sua envolvente.
A falta de porosidade provém, não só do perfil da própria estrada, mas
também da desorganização e fragmentação do seu território envolvente.
O sentimento que as visitas de campo deixaram em mim foi, acima de
tudo, um sentimento de frustração, ao “esbarrar” constantemente com

Fig. 122 | Fotografia exemplificativa das
“impossibilidades” com as quais nos deparámos no território oriental, especificamente, na zona de Azevedo

impossibilidades e incertezas urbanas que me impediam quer o percurso
linear quer o atravessamento, ou seja, a frustração cresceu a partir da forma como a envolvente e a estrada me prendiam a mobilidade dentro do
que podemos considerar uma “continuidade urbana”. Estas obstruções
surgem tanto do lado exterior como do lado interior da Circunvalação,
revelando uma forte sectorização e isolamento das suas margens em relação uma à outra (fig.122).
Como já foi mencionado, o próprio perfil da Circunvalação opõe-se ao
movimento de atravessamento, quer pela sua índole original de fiscalização, quer pelas intervenções na sua adaptação ao automóvel. No entanto, este não é um problema que se concentra apenas na estrutura da
estrada, mas sim, uma problemática que se estende sobre o seu território
envolvente. Na verdade, a impermeabilidade da zona oriental provém
de vários factores, uns ligados à própria orografia do território marcado
por fortes declives e outros ligados às infra-estruturas e malha urbana.

A

Efectivamente, um dos principais factores de obstrução à porosidade tra-

B

ta-se da multiplicação de redes infra-estruturais de acesso exterior, que se

C
Fig. 123 | Mapa do território oriental em
estudo e assinaladas as grandes redes infra-estruturais: Estrada da Circunvalação
(branco), a linha ferroviária (laranja) e
outras vias rápidas - VCI/A20, A43, A3
(amarelo). Divisão do território oriental
em três segmentos em relação à sua posição em relação à Estrada da Circunvalação: A-interior central, B-interior limite e
C-fora
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desenvolvem paralelamente ao longo da descida para o Freixo (fig.123).
Nomeadamente, a rede ferroviária e a rede de estradas de grande porte
como a VCI/A20 e a A43, a qual, a partir da zona de Pego Rego até ao
Freixo, vem sobrepor-se ao traçado interior da Estrada da Circunvalação.
Estas tipologias são marcadas por uma forte impermeabilidade, visto que
servem distâncias e velocidades maiores ligadas à deslocação intermunicipal ou mesmo regional e, por isso, não têm propriamente a relação
de proximidade que uma rua ou mesmo estrada nacional tem com a sua
137

envolvente – “Era uma vez um lugar no qual, numa determinada ocasião,

abilidade em relação às suas margens, as quais são pontuadas por fre-

se decidiu traçar uma estrada. (...) A estrada e o lugar ficavam sempre

quentes estruturas de atravessamento, como o demonstram as ruas do

separados.” . Nesse sentido, conseguimos discernir, na área em estudo,

Freixo, Bonjoia e São Roque da Lameira e, as intervenções mais recen-

uma acumulação de vias mono-funcionais, que se “separam” do lugar,

tes, Avenida 25 de Abril e Alameda das Antas. De facto, a VCI torna-se

recortando em longas porções o território oriental.

totalmente impermeável no contacto com a Estrada da Circunvalação,

92
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reforçando assim a ideia de que a antiga barreira alfandegária funciona,
Analisemos a composição da freguesia de Campanhã através da sua car-

efectivamente, como um elemento fronteiriço de difícil atravessamento

tografia actual, como exemplo desta problemática. Rapidamente se dis-

na actualidade.

tingue uma sectorização marcada pelas principais infra-estruturas viárias
do território, dividindo a freguesia em três grandes porções – interior,

A realidade é que as infra-estruturas, como a Estrada da Circunvalação,

miolo e exterior. Mesmo sendo Campanhã, a freguesia com maior área

vieram impor-se sobre uma malha urbana de menor dimensão e alcance,

do município do Porto, esse território, é composto por parcelas que vi-

malha essa estruturante para os lugares periféricos em torno da cidade

vem em isolamento em relação à sua envolvente mais próxima. Conside-

do Porto. Desta forma, os modelos que servem a rapidez na deslocação,

remos, por exemplo, o Jardim da Corujeira e o Parque Oriental, ambos

como as auto-estradas e vias rápidas, vêm delinear os eixos da cidade

lugares tradicionais de lazer público e relacionados por uma grande pro-

expansiva, sobrepondo-se e “agigantando-se” em detrimento do tecido

ximidade e, no entanto, não encontramos entre eles uma ligação directa

urbano mais orgânico e fundamentalmente rural que se encontra na base

devido à impossibilidade da travessia da Estrada da Circunvalação e da

do território oriental. Assim, no confronto entre as vias do passado e as da

A43.

nova cidade expansiva, são deixados vestígios dessas formas orgânicas,
isto é, desses caminhos outrora estruturantes – “Os caminhos entendidos

Fig. 124 | Comparação entre as linhas de
atravessamento da VCI (a laranja) e da Estrada da Circunvalação (a vermelho). As
transversais da Circunvalação aqui representadas são (de forma descendente) a Rua
S. Roque da Lameira (N15), a Rua do Pego
Negro e a Rua de Azevedo

como o conjunto de vias de comunicação terrestre associadas a modos de
deslocação não motorizados, representam a mais elementar infra-estrutura de transporte instalada no território.”93.
Podemos observar os sinais desta obsolescência do tecido urbano da “antiga periferia” em torno da Estrada da Circunvalação, particularmente,
expressa nos antigos caminhos que davam acesso à cidade do Porto e
que se cruzavam com a estrada periférica. É importante referir que, no
projecto original da Circunvalação, os eixos de atravessamento na zona
oriental eram já bastante escassos devido à sua orografia que dificultava
a ligação entre as diferentes cotas94. No entanto, apesar de esse acesso
ser regulamentado pelo imposto, a travessia era, ainda assim, praticável

MENELLA, Raffaele. Infraestruture e
paesaggio. Tradizione, modernitáe luoghi
comuni. In: COCCIA, L. Polveri Urbane.
Roma: Ed. Meltemi, 2003, pg.67. (citação) In: DOMINGUES, Álvaro; PORTAS,
Nuno. Cidade e democracia: 30 anos de
transformação urbana em Portugal. Lisboa: Argumentum, 2006, pg. 27-28
92.
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Este será apenas um dos muitos exemplos que se verificam ao longo do
trajecto e que, em parte, já foram mencionados anteriormente. Todavia,
em termo de comparação, devemos ainda referir que quando analisamos
a situação da Via de Cintura Interna, apercebemo-nos que, apesar da sua
composição auto-estradal, existe ainda assim uma tentativa de perme-

sobre a forma de alguns caminhos informais e outros mais importantes.
Na actualidade, mantiveram-se os acessos mais relevantes, como é o caso
das antigas estradas reais, actuais estradas nacionais, nomeadamente, a
N15 e a N209 que fazem a ligação a Valongo (fig.125-126). Enquanto
que, os antigos caminhos mais exíguos caíram na obsolescência, deixando-se engolir pela natureza, pelo esquecimento e abandono geral dos

93. SILVESTRE, Paulo. Redes de caminhos: uma proposta de sistematização
(artigo) In: Atas do XVI Congresso Iberoamericano de Urbanismo, sociedade e
território: novos desafios. Associação dos
Urbanistas Portugueses, 2016, pg.322
94. “A própria rede local tem problemas diversos é, em muitos casos, de matriz rural
e marcada pela descontinuidade da malha
em resultado, essencialmente, das barreiras naturais (orografia) e infraestruturais
(caminho de ferro/ autoestradas).” - Masterplan Estratégico da Zona Oriental do
Porto: Relatório Final – Versão Preliminar. Março, 2019, pg. 43
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trajectos da população. Todavia, a sua desactualização encontra-se mais
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relacionada com a utilização massiva do automóvel e não com as deslocações das pessoas no espaço urbano, algo que pude verificar nas visitas
de campo ao território oriental, onde me apercebi que alguns habitantes
percorriam a pé ou de bicicleta estes antigos acessos à cidade, agora encobertos e dissimulados pela natureza. Um olhar menos atento poderia
mesmo pensar que estes eram atalhos produzidos ao longo do tempo peFig. 125 | Mapa das tranversalidades na
zona baixa do Porto Oriental. A branco as
fragmantadas (Rua do Lagarteiro/Rua do
Monte de Campanhã) e a vermelho as que
se mantiveram (Rua de Azevedo/Rua de
Bonjoia e a Rua do Freixo-N209)

los passos da população na tentativa de atravessar mais rapidamente o
território. Contudo, esse não é o caso, visto que muitas dos caminhos que
encontramos são uma pré-existência feita obsoleta e já foram em tempo
um acesso à cidade ou, pelo menos, à Estrada da Circunvalação.
Um exemplo prático, é a Rua do Lagarteiro, a qual se cruza com a Rua
de Azevedo e teria no passado ligação à Estrada da Circunvalação. Actualmente, essa ligação foi descaracterizada, sendo que a antiga via passa
por várias fisionomias, desde a rua asfaltada no cruzamento com Azevedo, até ao caminho de terra por entre terreno baldio (já sem qualquer
toponímia), até, finalmente, à rua em calçada (onde volta a tomar a sua
toponímia original) terminando numa ponte de pedra rodeada por edifícios em ruína junto à Circunvalação (fig.127). Termina ali sem passagem

Fig. 126 | Mapa das tranversalidades na
zona alta do Porto Oriental. A branco as
fragmantadas (Rua da Nau Vitória) e a
vermelho as que se mantiveram (Rua S.
Roque da Lameira-N15)

nem repercussão para o “lado interior” da cidade. No passado, esta rua
atravessaria a Circunvalação prolongando-se para ocidente através da
Rua Monte de Campanhã, completando a ligação directa ao cemitério de
Campanhã e ao Jardim da Corujeira, perdidos na actualidade pela construção A43 sobre o traçado da Estrada da Circunvalação Interior.
Fig. 128 | Mapa do bairro do Lagarteiro
e sua envolvente. Assinala-se a branco a
transversalidade desaparecida da Rua do
Lagarteiro, mas que ainda é descernível sobre a forma de um caminho em terra batida

Fig. 127 | Fotografia da interrupção da
Rua do Lagarteiro, terminando num terreno baldio, onde se desenvolve um caminho
exíguo em terra batida. Na foto seguinte,
os vestígios desta rua na intersecção com a
Circunvalação, por cima do Rio Tinto
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O mesmo se pode dizer sobre outras zonas no território oriental, no en-
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tanto, estas não são tão óbvias devido à intensidade das transformações
urbanas, nomeadamente, nas zonas de Pego Negro, São Roque da Lameira, Vila Cova e Ranha, onde a urbanização de caracter residencial
apagou em grande parte estes vestígios dos acessos primordiais. No entanto, a perda destes “caminhos” torna-se nociva para a permeabilidade
da estrada, visto que o seu desaparecimento corresponde a uma crescente
pronunciação da linearidade da estrada no território e da sua mono-funcionalidade. Assim, ganham-se ligações de distância, e simultaneamente,
perdem-se, então, essas relações de proximidade, porque o atravessamento é impossibilitado pelo encontro de dois formatos tão diferentes,
por um lado, a estrada periférica contínua com uma corrente tão forte
como a de um rio e, por outro lado, o caminho de pequena escala que
liga as “aldeias circundantes” e que traz os seus habitantes a um espaço
de centralidade – o Porto. Assim, se “Reduziu o território a um espaço de
funções e de circulações. Dissolveu a cidade nos assentamentos e na difusão. Com a cidade, dissolveu-se o espaço público, o espaço de contacto
físico interpessoal, de proximidade, de convivialidade e da magnificência
civil...”95.
Fig. 129 | Fotografias do conflito entre a
cidade “antiga” e a infra-estruturação pesada, na Noêda. Na primeira foto vemos
a rua de Noêda que termina num terreno
por resolver. Na segunda foto, vemos com
mais detalhe os terrenos baldios que foram
reapropriados pelos habitantes da zona
para fazerem pequenas hortas individuais

Assistimos à imposição de uma estrutura de estrada sobre um traçado orgânico pré-existente, o que leva ao corte e desmembramento de ligações
fulcrais para os pequenos núcleos que compõem o território oriental. Nesse sentido, estes caminhos obstruídos ou perdidos são os restos da cidade
antiga que entram em conflito directo com os novos traçados e formatos
da “metrópole”, representando os vestígios de uma estrutura que ainda
não deixou de ser relevante na actualidade – “... os caminhos (...) Apesar
da sua aparente inadequação ao contexto presente, da híper-mobilidade,
correspondem a um recurso que poderá ser fundamental para o desenvolvimento sustentável de uma região.”96. E apesar de sabermos pelas lições
da história que na cidade tudo é efémero, e que, eventualmente, tudo se
perde ou se transforma, a realidade é que a perda destes caminhos se traduz numa deficiência nos acessos e ligações de transversalidade dentro
do próprio território oriental e na relação entre a zona oriental e o centro

Fig. 130 | Fotografia do conflito entre a malha da cidade e a infra-estruturação pesada,
as ruas simplesmente terminam em becos
cercados por muros ou vedações
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da cidade, uma vez que faltou com a construção da parafernália viária um
reforço dos modos de atravessamento (fig.129-130).

95. MAGNAGHI, Alberto. A Biorregião
Urbana: Pequeno Tratado sobre o Território, Bem Comum. Matosinhos: ESAD,
2017, pg. 19
96. SILVESTRE, Paulo. Redes de caminhos: uma proposta de sistematização
(artigo) In: Atas do XVI Congresso Iberoamericano de Urbanismo, sociedade e
território: novos desafios. Associação dos
Urbanistas Portugueses, 2016, pg.322
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Nesse sentido, mostra-se essencial criar um reforço dos elementos trans-
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versais, como forma de criar “... espaços seguros que ofereçam oportunidades e atractivos para sociabilidades cruzadas ou transversais (...)
no sentido de contrariar os excessos de introversão materializados na
concepção dos conjuntos, quer da cidade consolidada, quer na fragmentada.”97. São vários os espaços do Porto Oriental que vivem presos nesse
isolamento, que conduz apenas à estagnação e abandono desses lugares.
Vejamos o exemplo do Vale de Campanhã, o qual vive em total isolamento em relação à sua envolvente ocidental do lado interior da Circunvalação (ver fig.131, nomeadamente zona C). As antigas ligações ao
centro da cidade foram cortadas ou abandonadas pela infra-estruturação
pesada que se instalou na descida até ao Freixo. Certamente, este será

A

o ponto mais impermeável do território, assemelhando-se a uma aldeia

B

que vive estagnada no tempo e no espaço urbano. Multiplicam-se nesta

C
Fig. 131 | Mapa do território oriental em
estudo e assinaladas as grandes redes infra-estruturais: Estrada da Circunvalação
(branco) e VCI (a amarelo). Divisão do
território oriental em três segmentos em
relação à sua posição em relação à Estrada
da Circunvalação: A-interior central, B-interior limite e C-fora

zona as ruínas sobre a forma de residências unifamiliares e equipamentos
fabris abandonados. Toda a densidade urbana acontece em torno da Rua
do Meiral e da Rua de Azevedo (grande transversal, que se estende até à
Rua das Areias), espalhando-se, então, para Oriente e para lá do Bairro
do Lagarteiro. E apesar de este ser um território integrante do município
do Porto, chegamos à conclusão que existe uma maior continuidade para
Oriente (transição para o município de Gondomar) nas redes deste território e, talvez por isso, seja desconhecido por muita gente que esta porção de território, que se encontra além da Circunvalação, faça ainda parte
do município do Porto. Os acessos ao centro da cidade são tão escassos
ou constrangidos pelo tecido urbano existente que se encontra uma forte
fragmentação nas relações urbanas desta zona limítrofe. Na verdade, o
tecido urbano parece ser mais coeso e contínuo na ligação a Gondomar
do que na ligação ao seu próprio município, isto porque, enquanto existe uma forte separação em relação ao resto da freguesia de Campanhã
marcada pela Estrada da Circunvalação, o limite entre o município do
Porto e Gondomar na zona do Vale de Campanhã é bastante diluído e
imperceptível fisicamente.

97. PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João. Políticas Urbanas:
Tendências, estratégias e oportunidades.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2003, pg.105

144

145

3. MOBILIDADE

Acima de tudo a impermeabilidade do território afecta a liberdade de
deslocação da população nos seus espaços do quotidiano. Este é um
factor que se verifica ao longo da zona oriental, visto que o défice de
transversalidades acaba por constranger os movimentos pendulares da
população, especialmente, para aqueles que habitam além da Estrada da
Circunvalação. Podemos considerar que a falta de transversalidade é algo
bastante enraizado no território oriental da cidade do Porto, visto que as
grandes vias da cidade sempre se organizaram no sentido de expansão
e ligação com outros centros urbanos, ou seja, organizando-se através
de eixos de expansão e não de atravessamento. Por essa mesma razão,
foram criados, ao longo do tempo, grandes eixos de atravessamento na
cidade, contudo estes concentraram-se principalmente na zona central e
ocidental da cidade, como podemos verificar pelos exemplos da Avenida
da Boavista, Rua do Campo Alegre e Avenida Dr. Antunes Guimarães
no ocidente ou da Rua da Constituição, Rua de Gonçalo Cristóvão e Rua
Passos Manuel/Túnel de Ceuta no centro. Enquanto que, na zona oriental, os atravessamentos são de menor extensão e terminam sempre na circunvizinhança da VCI, como por exemplo, Alameda das Antas, Avenida
25 Abril, Rua Pinto Bessa e Rua do Freixo. Nesse sentido, quase metade
da zona oriental, mais especificamente a secção que contacta com o limite de Gondomar, demonstra um desequilíbrio nas ligações transversais
à escala micro em relação a outros pontos do mapa, que se relaciona
também com a fronteira que a Circunvalação levanta em relação ao que
está além da estrada.
Fig. 133 | Mapa dos grandes eixos transversais (e também expansivos) que se estendem “além” da Circunvalação. Assinalam-se , a vermelho, a Rua de S. Roque da
Lameira (N15) e a Rua de Bonjóia

Fig. 132 | “Avatar” de Juan Genovés (2016)
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Sendo assim, a mobilidade da zona oriental é, generalizadamente, carac-
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terizada por uma fraca rede à escala micro e por uma rede macro muito
mais consolidada, pela presença de auto-estradas, vias rápidas, estradas
nacionais e mesmo da rede ferroviária e metropolitana (fig.134). Todas
estas infra-estruturas permitem deslocamentos pendulares intermunicipais usualmente rápidos. Por um lado, a mobilidade reduzida da população deve-se à estrutura exígua e fragmentada da malha urbana à escala
micro, intrinsecamente rural. E por outro lado, deve-se, de igual modo,
ao deficiente cruzamento entre a rede local e a rede intermunicipal, isto é,
à carência de uma rede complementar que permita criar uma ligação/diluição entre estas duas tipologias tão diferentes – “A zona de Campanhã
possui uma boa acessibilidade externa conjugada com fraca estruturação
interna por deficiência na rede viária complementar de interface entre
os eixos urbanos estruturantes e de articulação intermunicipal e desses à
rede nacional que estrutura o território metropolitano e regional, e a rede
local, em muitos casos de matriz rural (periurbana)...”98.
O mesmo se verifica quanto às redes de transportes públicos, uma vez que
Fig. 134 | Imagem do território oriental em
estudo e assinaladas as redes de comunicação macro: a branco o trajecto da Estrada
da Circunvalação, a laranja a linha ferroviária/metropolitana, a vermelho a linha
metropolitana e a amarelo as vias rápidas
(VCI/A20, A43, A3)

não existe na zona oriental uma transição coesa entre todas as redes que
servem este território, nomeadamente, as carreiras de autocarro, linhas
de metro e comboio. Assim, verifica-se uma forte carência na intermodalidade de todas estas formas de transporte público e, consequentemente,
uma deficiência no modo como alguns transbordos se tornam impraticáveis ou mesmo perigosos na realidade urbana actual. Efectivamente, a
zona oriental representa o local onde “Os tempos de viagem nesse tipo de
deslocações estão acima da média do resto da cidade.”99, demonstrando
assim a sua ineficácia em comparação a outras zonas (fig.135).
A problemática da intermodalidade dos transportes públicos mostra-se
relevante, especialmente, devido ao facto de grande parte dos residentes da zona oriental não trabalharem perto do seu lugar de residência.
Este factor é derivado da escassez na oferta de trabalho associada à zona
oriental pela forte desindustrialização ali enraizada. Isto quer dizer que, a
mobilidade representa um elemento essencial do quotidiano dos habitantes do oriente, já que estes percorrem, em média, maiores distâncias entre

Fig. 135 | Imagem satírica do jornal “Comércio do Porto” sobre os transportes colectivos em Campanhã (1966-73)
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trabalho e casa100. Por outro lado, também, o menor poder económico que
caracteriza a zona oriental torna o transporte público no instrumento de

98. Masterplan Estratégico da Zona Oriental do Porto: Relatório Final – Versão Preliminar. Março, 2019. Pg. 40
99. Masterplan Estratégico da Zona Oriental do Porto: Relatório Final – Versão Preliminar. Março, 2019. Pg. 45
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Fig. 136 | Imagem
da intervenção proposta pelo PMQUC
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público tem um impacto negativo na vivência da população, ao limitar
mais uma vez os seus movimentos no mapa da urbanidade. Por exemplo,
a área onde poderão procurar emprego é constrangida pela boa comunicação entre diferentes transportes colectivos.
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100. “Os dados disponíveis acerca da mobilidade da população residente na Zona
Oriental do Porto refletem um padrão relativamente distinto do resto da cidade
(...) o total de viagens pendulares geradas
(casa-trabalho/escola) é significativo...” Masterplan Estratégico da Zona Oriental
do Porto: Relatório Final – Versão Preliminar. Março, 2019. Pg. 43
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A implantação de um sistema de transporte público que sirva o território

3. MOBILIDADE

de forma periférica torna-se algo verdadeiramente benéfico na construção
da intermodalidade dentro do território intermunicipal. Resumidamente,
esta trata-se de uma abordagem à estrada muito relacionada com as que
vimos acontecer em outras cidades europeias com estradas circulares obsoletas, nomeadamente, os casos de Viena, Colónia e Paris (fig.137-138).
Além disso, a adoptação desta estratégia baseia-se também no processo
de instalação do Metro do Porto, em 2002, visto que, essa intervenção se
fundamentou na requalificação de linhas pré-existentes, nomeadamente
linhas de comboio desactivadas, e na sua actualização à realidade contemporânea intermunicipal101. A única diferença será que em vez de se intervencionar sobre redes de expansão, finalmente, se procurará criar uma
linha coesa radial no território limítrofe, que sirva acima de tudo a intermodalidade entre redes de transporte colectivo, com o objectivo final de
que “a Circunvalação poderá passar a chamar-se “Circunligação”...”102.
Todavia, esta é ainda uma realidade longínqua que está dependente de fiFig. 137 | Fotografia da “Boulevard Lefebvre” em Paris, depois da demolição da
antiga muralha e requalificação da estrada
para servir o transporte por tram

nanciamentos europeus. Assim, por enquanto, a Circunvalação continua
a manter uma fraca intermodalidade, através de uma insuficiente rede de
autocarros que percorre secções do trajecto, e por uma única linha de autocarro, 205, que completa todo o percurso - “são poucos os transportes
públicos que abrangem os 17 quilómetros da sua extensão, sendo que os
autocarros existentes fazem paragens muito espaçadas umas das outras,
o que se torna inconveniente para alguns cidadãos que acabam por ter de
fazer parte do percurso a pé, na berma.”103. As ligações entre a distribuição periférica (ao longo da Circunvalação) e a distribuição “horizontal”
das pessoas (na direcção radial quer para “dentro” como para “fora” da
Circunvalação) continuam a não ser bem articuladas, causando transbordos desconfortáveis e pouco eficientes. E além do mais, a estrada não se
mostra correntemente preparada para receber esses transbordos que já
acontecem de forma fragmentada.
De facto, a infra-estrutura não está sequer equipada para receber o fluxo associado à intermodalidade, visto que a maior parte das paragens

Fig. 138 | Fotografia da “Ringstrasse” de
Vienna, estrada circular criada “por cima”
do limite delineado pela antiga muralha da
cidade
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ao longo da estrada são espaços exíguos sem ligações por passeio, nem
passadeiras (fig.139). Na verdade, as pessoas são despejadas numa via
rápida mal põem os pés fora do autocarro e todo o conforto e seguran-

101. “Temos ainda um traçado de superfície
de carácter suburbano, porventura, quase
rural, e que surge por via do aproveitamento dos antigos canais ferroviários das linhas da Póvoa e da Trofa.” - Metro do Porto: Requalificação urbana. (página web)
(consult. 2019-06-20). Disponível em: https://www.metrodoporto.pt/pages/317
102. Porto: Municípios já se entenderam
para requalificar a Circunvalação. (artigo) In: Jornal de Notícias, 2014. (consult.
2019-04-18). Disponível em: https://www.
jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/
municipios-ja-se-entenderam-para-requalificar-a-circunvalacao-4310984.html?id=4310984
103. BATISTA, Rita; SILVA, Cláudia. Circunvalação: “os cidadãos vão acreditar
quando virem as máquinas”. (artigo) IN:
Jornalismo Porto Net, 2017. (consult.
2019-03-16). Disponível em: https://jpn.
up.pt/2017/03/02/obras-circunvalacao-as-promessas-estao-feitas-so-falta-montar-o-lego/
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ça desaparecem imediatamente. Algo que verificamos especialmente na
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zona de Pego Negro, por exemplo na paragem de Bernardim Ribeiro,
onde a falta de edificado e do passeio transformam o transbordo numa
situação de grande insegurança para os peões, o mesmo se pode afirmar
sobre a paragem na zona de S. Roque, que apesar de ser mais confortável
devido à fisionomia da Circunvalação que toma a imagem de uma “boulevard”, ainda faz com que as pessoas caminhem pela berma da estrada
Fig. 139 | Fotografia de uma paragem de
autocarro na zona de Pego Negro, onde o
passeio desaparece e o transbordo é feito
sobre a berma da estrada, onde não existe
qualquer apoio de atravessamento da estrada para a outra “margem

onde muitas vezes se acumulam os carros estacionados e que tenham de
atravessar margens sem passadeiras e pelo separador central (fig.140).
Assim, como é mencionado no PMQUC, “Há um trabalho hercúleo de
“re-humanização” do percurso...”104 que terá de ser completado para que
finalmente a estrada possa funcionar como um sistema de intermodalidade, tanto periférica como transversal.

Fig. 140 | Fotografias na zona de S. Roque,
onde se denota a deficiência do atravessamento e da intermodalidade. Vemos a marca, no separador central, da passagem em
insegurança dos peões entre margens da
Estrada da Circunvalação e entre paragens
de autocarro

104. Grupo de trabalho Estrada Nacional 12.
Programa Metropolitano para a Qualificação Urbana da Circunvalação. Relatório
de Lançamento. Porto: 2015, pg.27
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4. MICRO-FRONTEIRAS

Em parte, como consequência da impermeabilidade e deficiência na mobilidade da população oriental, verifica-se a formação de pequenos espaços urbanos de clausura em torno da Circunvalação –“... trata-se de um
problema, hoje universal, do sintoma de exclusão em meio urbano ...”105.
Assim, esta última problemática foca-se na proliferação de formas de
urbanização introspectivas de menor dimensão na envolvente da estrada,
as quais vivem em tal isolamento que, muitas vezes, pouco contactam
com a mesma. Referimo-nos, portanto, a aglomerados que se foram acoplando à estrada e reproduzindo a uma escala menor, consciente ou inconscientemente, a ideia circunscritiva representada pela Circunvalação.
Assim, atrás da fronteira urbana imposta pela estrada periférica, encontramos uma data de construções que promovem um sentido de clausura, afastamento e segregação (fig.141). As visitas de campo pelo território oriental permitiram vislumbrar algumas dessas “micro-fronteiras”,
que se vão multiplicando quer do lado de fora quer do lado interior da
estrada, mostrando como um único ponto em comum a proximidade à
Circunvalação, ou seja, a implantação na “não-cidade, senhora das mais
elevadas taxas de pobreza e exclusão.”106. Desde grandes equipamentos
aos aglomerados residênciais são várias as tipologias que tomam atitudes

Fig. 141 | Fotografia da multiplicação de
barreiras em torno da Estrada da Circunvalação. Nomeadamente, o muro original (1º
plano), o muro da auto-estrada (2º plano) e
o bairro (3º plano)

de introversão em relação à sua envolvente, normalmente influenciados,
pelo sub-desenvolvimento das infra-estruturas, acessos e transportes públicos em seu redor.
Por um lado, temos os, já mencionados, grandes equipamentos colectivos, os quais se fecham sobre si mesmos, criando verdadeiras fortalezas
arquitectónicas no território – “... os equipamentos públicos (campos
universitários), parques empresariais ou de comércio e de lazer (centros,
shopping malls, etc.), se isolam, fecham e agigantam.”107. No caso da
zona oriental, encontramos o exemplo do centro comercial Parque Nascente em Rio Tinto (fig.142), que se impõe no território como um objecto
introspectivo, implantado junto à Estrada da Circunvalação e vivendo,
assim, do seu movimento automóvel. O grande problema desta tipologia
de edifícios é o facto de não serem capazes de gerar espaços urbanos

Fig. 142 | Fotografia do Parque Nascente a
partir da Estrada da Circunvalação, mostra
parte do perfil mais agreste para os peões e
mais direccionado para o automóvel
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públicos sobre a sua envolvente, ou seja, não se prestarem ao serviço da
urbanidade. Mesmo sendo objectos de grande atractividade e geradores
de novas centralidades, como é o caso do Parque Nascente, o carácter

105. PORTAS, Nuno. Os tempos das formas
– vol II: A cidade imperfeita e a fazer. Guimarães: DAAUM, 2012, pg.152
106. PEREIRA, Ana. Como é que o Porto se tornou num arquipélago de bairros
sociais? (artigo) In: Jornal Público. 2010.
(consult. 2018-11-19). Disponível em: https://www.publico.pt/2010/07/18/jornal/
como-e-que-o-porto-se-tornou-num-arquipelago-de-bairros-sociais-19814756
107. PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João. Políticas Urbanas:
Tendências, estratégias e oportunidades.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2003, pg.30
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introspectivo intrínseco a este modelo, torna-o num objecto alienador de
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espaço público pela hiperconcentração no seu interior. São, assim, favorecidos os acessos através de automóvel neste tipo de edificado, visto que
são esses acessos que estabelecem e propagam a polaridade deste centro
comercial por diversos quilómetros. Mais uma vez a rede de circulação
macro impõem-se sobre as redes à escala micro, as quais ficam por resolver, enfaixadas entre a multiplicação das infra-estruturas e equipamentos
pesados.
No entanto, no que toca a “micro-fronteiras”, os exemplos mais preponderantes no tecido urbano oriental encontram-se nos aglomerados de
edifícios de habitação colectiva camarários e nas “ilhas” do Porto. Na
verdade, Campanhã é a freguesia do município do Porto que contém o
maior número de bairros sociais e “ilhas”, devido à sua antiga índole fortemente industrial. Assim, ao longo dos séculos XIX e XX, grande parte
da classe operária instalou-se ao longo deste território, quer nas “ilhas”
que se desenvolviam nas redondezas dos edifícios fabris quer nos bairros
sociais criados pelas políticas urbanas sobre a ditadura do Estado Novo.
Apesar destas tipologias habitacionais serem bastante diferentes, ambas
partilham de um isolamento em relação à malha urbana que as rodeia,
Fig. 143 | Fotografia da maior fonte de proliferação de bolsas de segregação: os bairros sociais, neste caso, o Bairro do Cerco

pois estas são tipologias que não foram construídas à priori em sintonia
com a estrutura da cidade – “A maior fragilidade da integração urbana e,
consequentemente, a qualidade da comunicação, pode bem ser o relativo
isolamento dos bairros periféricos (monoclassistas desde a sua criação).
Na maioria dos casos faltou uma rede periférica que ligasse zonas residenciais de diferentes níveis económicos e possuidoras dos melhores
equipamentos culturais e de lazer.”108. Assim, por um lado, as “ilhas”
desenvolveram-se em quarteirões interiores de grande exiguidade e precariedade, segundo um formato que as priva da própria vida da rua e
do contacto directo com essa infra-estrutura essencial do tecido urbano.
Deste modo, os residentes parecem viver quase à parte da sociedade. Por
outro lado, também os bairros sociais, que já são edifícios “modernos”
construídos em altura, muitos deles ainda em funcionamento na actuali-

Fig. 144 | Fotografia das barreiras no encontro da Estrada da Circunvalação com o
bairro de Pego Negro
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dade, sofrem tanto da precariedade como da introspecção associada às
“ilhas” do Porto (fig.143-144), todavia raramente beneficiam das relações sociais de vizinhança e proximidade estabelecidas nas “ilhas”.

108. PORTAS, Nuno. Os tempos das formas – vol II: A cidade imperfeita e a fazer. Guimarães: DAAUM, 2012, pg. 153
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No caso da Estrada da Circunvalação, o aparecimento destes “arquipéla-
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gos de bairros sociais”109 ao longo das suas margens provém da política
de “limpeza” do centro histórico, que se incrementou pela ditadura do
século XX, e que resultou, acima de tudo, num planeamento urbanístico
repressor e socialmente violento (fig.145). Este processo incidiu, sobretudo, sobre a transladação da população mais empobrecida que habitava em situações de precariedade no centro da cidade, principalmente,
os habitantes das “ilhas” do centro histórico. Nesse sentido, estes novos
bairros foram construídos com a intenção de albergar uma classe operária
vinculada à baixa do Porto, procurando assim resolver as problemáticas
da habitação e insalubridade experienciadas no centro da cidade desde a
sua industrialização.
Este processo foi concretizado em duas fases, uma primeira fase de baixa
densidade, composta por projectos de “casas económicas”110 ao longo de
um primeiro anel periférico de menor amplitude que a Estrada da Circunvalação. Quando esse esforço se mostrou insuficiente para alojar toda a
população que seria despejada, elaborou-se o “Plano de Melhoramentos
da Cidade do Porto”111, em 1956, que veio delinear a segunda fase da
estratégia. Esta foi marcada pela construção de grandes blocos de alta
densidade, que se afastaram ainda mais da zona central da cidade. Esses
bairros construídos já numa linha bastante próxima do limite administrativo da cidade, vieram pontuar um território muito pouco desenvolvido e
densificado na época.
Esses bairros aterraram, assim como os seus residentes, no território
oriental como pequenas constelações desligadas da sua nova envolvente, uma vez que não tendo sido considerado o impacto emocional que o
desenraizamento do Porto Central teria sobre as relações de vizinhança e
os próprios espaços do quotidiano desta população, os residentes foram
simplesmente transferidos sem qualquer preparação. Além disso, os bairBairros da CMP

ros sociais, sendo dos primeiros equipamentos “modernos” a colonizar

Bairros do Estado

o limite oriental da cidade, sofreram, como ainda hoje sofrem, de um

Cooperativas e Associações
de moradores
Fig. 145 | Mapa dos bairros sociais no
contexto da freguesia de Campanhã
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grande défice infra-estrutural, especialmente, no que concerne às acessibilidades, isto é, redes viárias e redes de transporte público - “Na altura
ir do centro para um bairro a quatro ou cinco quilómetros não significa o
mesmo que hoje (...) Foram-se rasgando vias, foram-se construindo edi-

109. PEREIRA, Ana. Como é que o Porto se tornou num arquipélago de bairros
sociais? (artigo) In: Jornal Público, 2010.
(consult. 2018-11-19). Disponível em: https://www.publico.pt/2010/07/18/jornal/
como-e-que-o-porto-se-tornou-num-arquipelago-de-bairros-sociais-19814756
110. “O Estado Novo lançou o chamado
“Programa de Casas Económicas”, que
entre 1933 e 1950 construiu nove bairros
em áreas ainda pouco urbanizadas da cidade (...) eram moradias unifamiliares com
quintal, edificadas pelo Estado...” - PEREIRA, Ana. Como é que o Porto se tornou num arquipélago de bairros sociais?
(artigo) In: Jornal Público. 2010. (consult.
2018-11-19). Disponível em: https://www.
publico.pt/2010/07/18/jornal/como-e-que-o-porto-se-tornou-num-arquipelago-de-bairros-sociais-19814756
111. “... o Plano de Melhoramentos da Cidade do Porto, que responde pela construção
dos grandes bairros. Em dez anos, existiam
mais de seis mil fogos na periferia da cidade.” - PEREIRA, Ana. Como é que o Porto se tornou num arquipélago de bairros
sociais? (artigo) In: Jornal Público. 2010.
(consult. 2018-11-19). Disponível em: https://www.publico.pt/2010/07/18/jornal/
como-e-que-o-porto-se-tornou-num-arquipelago-de-bairros-sociais-19814756
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fícios nos espaços libertos, foi-se amarrando cidade à volta.”112. Portanto,
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esta transladação do centro para uma situação limítrofe, junto da Estrada
da Circunvalação, constituiu um processo quase de despejo nos “arrabaldes” ou melhor nas “traseiras da cidade”, onde tudo ainda se encontrava
por resolver (fig.146-147).
Sendo assim, compreendemos que a solução adoptada para a insalubridade do centro, veio apenas estabelecer uma nova problemática no território, associada à localização limítrofe destes novos bairros – a da segregaFig. 146 | Fotografia aérea do bairro do
Cerco. Revela a inserção rural e o isolamento associado à sua implantação em
situação limítrofe

ção urbana, a qual se prolongou até à actualidade. A extração de parte da
população portuense do centro e a sua recolocação em zonas limítrofes
da cidade, faz deste processo, acima de tudo, um processo agressivo de
“limpeza” da classe mais precária do centro da cidade – “... não se queria
expor ao visitante aquilo que eram as “chagas” da sociedade. Havia uma
ideia de apresentar uma cidade decente ao exterior...”113. Assiste-se, portanto, a um desprezo pela vertente social no ordenamento do território, ao
extrair e segregar uma parte da população do seu meio e espaço social, ao
mesmo tempo que se reduz a sua mobilidade pela falta de infra-estruturação. O entorno social de uma pessoa faz parte da sua vida e o facto de lhe
ser retirado, assim, de forma tão decisiva é uma agressão no sentido em
que acaba por mudar todas as suas dinâmicas na sociedade e no território.

Fig. 147 | Fotografia do bairro de S. Roque
da Lameira. O mesmo isolamento está presente, ainda que tenha menor impacto pela
proximidade de um grande eixo expansivo,
a Rua S. Roque da Lameira

Desta forma, a procura de uma higienização e melhoramento da qualidade de vida de um grupo social, causou um impacto contrário. Conduziu
sim a uma “limpeza” de um tecido social importantíssimo da cidade e à
extracção de parte integrante do miolo, o que nos leva a ponderar, como
o fez Portas, que “de pouco serve salvar as pedras se perdermos as pessoas”114. Afastados das suas ligações à cidade, intensifica-se o sentido
de isolamento e segregação social, transformando estes novos bairros
em símbolos urbanos de insatisfação e reivindicação. Por outro lado, a
segregação é ainda instituída nestes bairros sociais pela sua própria implantação sob uma disposição hiperconcentrada de blocos habitacionais,
que encerra o ambiente do bairro, em vez de abri-lo à sua envolvente ou
diluí-lo na malha urbana. Assim, o bairro sempre foi um lugar à margem

Fig. 148 | Fotografia do bairro do Lagarteiro. Compreende-se a escala monumental
que caracterizava estes projectos e que em
muito se destacava do seu entorno rural
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da urbanidade, que se desenvolveu em núcleo sem um sentido de continuidade urbana, continuando a surgir na actualidade como aglomerados
habitacionais enclausurados por uma espécie de linha invisível. Este tipo

112. PEREIRA, Ana. Como é que o Porto se tornou num arquipélago de bairros
sociais? (artigo) In: Jornal Público. 2010.
(consult. 2018-11-19). Disponível em: https://www.publico.pt/2010/07/18/jornal/
como-e-que-o-porto-se-tornou-num-arquipelago-de-bairros-sociais-19814756
113. PEREIRA, Ana. Como é que o Porto se tornou num arquipélago de bairros
sociais? (artigo) In: Jornal Público. 2010.
(consult. 2018-11-19). Disponível em: https://www.publico.pt/2010/07/18/jornal/
como-e-que-o-porto-se-tornou-num-arquipelago-de-bairros-sociais-19814756
114. PORTAS, Nuno. Os tempos das formas
– vol II: A cidade imperfeita e a fazer. Guimarães: DAAUM, 2012, pg.159
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de estrutura impede tanto a relação de vizinhança entre os lugares de
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proximidade como acaba por criar um espírito de reclusão interior e conflitualidade e desconfiança em relação a tudo o que provém do “exterior”.
Um exemplo desta tipologia, que determinámos como “micro-fronteiras”, é o Bairro do Lagarteiro, que se situa na posição mais limítrofe
Fig. 149 | Esquema da recente intervenção
urbana sobre o bairro do Lagarteiro, onde
se pretende criar uma série de ligações
estradais de forma a tornar o bairro mais
permeável

dentro do espectro dos bairros sociais do Porto – “Chegando ao fim da
linha em Azevedo de Campanhã, entra-se num mundo à parte. À medida
que se avança pelo bairro do Lagarteiro, os prédios remodelados e luminosos dão lugar a outros degradados e sombrios. Ainda que o silêncio
dominasse o início da caminhada, a realidade espreitava das janelas com
vozes estrondosas e insultos pesados”115. Se analisarmos rapidamente o
projecto original do bairro, apercebemo-nos de que este vivia ainda mais
isolado da mancha urbana em seu redor, antes da recente intervenção
urbana (fig.149-150). Anteriormente, o bairro era completamente desconectado da rede viária em seu redor, as suas ruas de distribuição interior
ao longo dos blocos de apartamentos terminavam maioritariamente em
becos sem saída ou transformavam-se em caminhos abandonados por
terrenos baldios. Actualmente, foram reforçados os fluxos de atravessamento e o arranjo do espaço público em geral. No entanto, ainda se faz
sentir a segregação criada não só pela disposição dos edifícios que, em
parte, formam um muro em torno de um miolo isolado, mas também pela

Fig. 150 | Implantação do bairro do Lagarteiro, destaca-se a linha viária que delimita
todo o bairro

estagnação de algumas ruas principais, por exemplo, a Rua do Lagarteiro
(mencionada no tema da impermeabilidade do território) termina abruptamente no encontro com o bairro.
Podemos ainda mencionar a estrutura do Bairro do Cerco, igualmente,
baseada num formato de segregação e “vida interior”. Este trata-se de
outro exemplo que mostra descontinuidade em relação à malha envolvente, destacando-se e afastando-se dela pela forma da sua implantação.
Isto é, o bairro do Cerco funciona quase como uma grande “ilha” dentro do tecido urbano, escondida da urbanidade e mantida longe da face
das ruas principais. Na realidade, este bairro pode mesmo ser percorrido
em todo o seu redor por um anel viário, assim, da mesma forma que a

Fig. 151 | Implantação do bairro do Cerco,
destacam-se as linhas viárias que delimitam e isolam todo o bairro da sua involvente
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Circunvalação delimita a “cidade do Porto”, esta rua circunda o terreno
de implantação do bairro constituindo uma barreira invisível (fig.151).
Nesse sentido, torna-se fácil sentirmo-nos observados ou à parte quando

115. PINHO, Liliana. “Não é o bairro que
me define”: o Lagarteiro. (artigo) In:
Jornalismo Porto Net. 2014. (consult.
2019-08-06). Disponível em: https://jpn.
up.pt/2014/09/10/nao-e-o-bairro-que-me-define-o-lagarteiro/
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passamos para o lado de “dentro” dessa linha divisória, porque esse espa-
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ço público entre edifícios habitacionais tornou-se propriedade do bairro,
como parte integrante dessa vida interior que foi incitada pela própria
implantação do edificado. Esta forma de segregação através do desenho
dos limites e fronteiras urbanísticas no espaço residencial transforma a
própria mentalidade dos habitantes que acabam por se isolar a si mesmos
naquele espaço protegido do exterior.
Portanto, estas reproduções de barreiras invisíveis, em menor escala, junFig. 152 | Fotografia na freguesia de Campanhã. Os muros falam e fazem pedidos,
exprimem sonhos, neste caso, o sonho da
“cidade sem muros”

to ao limite já instituído pela Circunvalação, vêm fazer sobressair ainda
mais o seu carácter fronteiriço, contribuindo para uma maior impermeabilidade do território. Efectivamente, por a estrada representar um “fim”
dentro do território, foram para ela descartados os projectos de maior
introversão e de menor “qualidade”, ou seja, aqueles projectos que não se
querem num centro histórico, aqueles que não “ficam bem”. Considerando que este é um sistema que se reproduz pelas margens da estrada, não
exclusivamente sobre a zona oriental, compreende-se que a estrada foi
utilizada durante muito tempo como “lixeira” ou “traseiras” da cidade.
Infelizmente, a multiplicação destas “micro-fronteiras” teve um impacto
muito negativo sobre o território, acelerando a sua morte precoce. Ao
criar uma série de bolhas urbanizadas num território linear, sem construir
as sua conexões urbanas, quer em relação à Estrada da Circunvalação
quer em relação à malha urbana principal, pontuou-se o limite com pequenas fortalezas em contexto urbano. É, portanto, neste tipo de sistemas
que residem grandes problemáticas de fragmentação e de segregação,
uma vez que a estes projectos de arquitectura lhes falta o sentido de “urbanidade”. Falta a inserção, falta o sentimento de pertença e de forma
geral faltam as relações de vizinhança e de vivência urbana. Tal como
afirma Ronald Rael sobre o efeito da sua instalação “Teetertotter Wall”116
na fronteira entre o México e os EUA, “acções que acontecem de um
lado têm sempre uma consequência directa sobre o outro lado”117, com
isto queremos dizer que é impossível um lugar viver em total isolamento,
pois essa segregação leva à sua morte. Estamos hoje em dia dependen-

Fig. 153 | Fotografia na freguesia de Campanhã. “Em cada esquina um amigo” deveria ser verdadeiramente a experiência
urbana de proximidade, no entanto, muitas
vezes essas esquinas foram eleminadas
pela passagem de mais uma auto-estrada
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tes da interconectividade e, por isso, vivemos intimamente ligados por
redes, a “sociedade em rede”118 da qual fala Álvaro Domingues. É, por
isso, importante cuidar dessas redes e abolir os muros, mesmo os que são
imperceptíveis (fig.152-153).

116. BARNES, Sara. Seesaws Installed on
U.S.-Mexico Border Wall Allow People on
Both Sides to Play Together. (artigo) In:
My Modern Met, 2019 Disponível em: https://mymodernmet.com/teetertotter-wall-new-mexico-border-wall/
117. GIBSON, Eleanor. Rael San Fratello
slots pink seesaws into US-Mexico border wall (artigo) In: Dezeen, 2019. (consult.12-09-2019) Disponível em: https://
www.dezeen.com/2019/07/30/rael-san-fratello-us-mexico-border-wall-seesaw/
118. DOMINGUES, Álvaro. Sociedade em
rede. (ensaio) In: Jornal Público, 2019.
Disponível em: https://www.publico.
pt/2019/02/10/opiniao/ensaio/sociedade-rede-1860970
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A
P A T O L O G I A
N A P E R M A N Ê N C I A
Tendo em conta todas as problemáticas analisadas ao longo do desenvolvimento da ruína da Estrada da Circunvalação, a diferentes escalas,
conseguimos compreender que esta infra-estrutura centenária representa um dos catalisadores dos conflitos encontrados nas zonas limítrofes
do território portuense. Isto tornou-se, especialmente, óbvio ao longo da
análise das problemáticas à escala micro, pois a constatação de várias
formas de segregação e introversão vieram apoiar o argumento de que a
estrada representa, efectivamente, uma infra-estrutura opressiva na malha urbana actual e consequentemente obsoleta nas suas funções no território. Assim, como forma de finalizar esta análise pretendemos, após a
constatação do seu impacto no território, fazer uma reflexão crítica sobre
a simbologia da estrada como um elemento vinculativo de políticas, ideologias e realidades urbanas ultrapassadas.
De facto, na sua permanência, a Estrada da Circunvalação veio prolongar
visões anacrónicas da urbanidade e, por vezes, veio mesmo instituir falsas visões sobre a realidade urbana contemporânea. Por exemplo, ainda
hoje, é desconhecido por muita gente que os terrenos além da Circunvalação, nomeadamente, a zona do Vale de Campanhã, integram o município do Porto. Este facto é algo, não tão dependente do desinteresse da
população, mas sim, da imagem que foi instituída ao longo da história da
cidade do Porto, como uma cidade bem definida e delimitada por uma estrada periférica. Assim, essa visão da Circunvalação como limite físico e
administrativo mostra-se tão enraizada no território portuense que, levou
à construção de perspectivas da estrada como limite único do município, o que não corresponde à realidade, nem nunca correspondeu, visto
que, no território oriental a Circunvalação nunca foi limite administrativo. Contudo, apesar de burocraticamente não representar uma fronteira,
podemos constatar que se comporta como tal, tendo em conta o nível de
segregação e abandono que encontrámos no território além da infra-estrutura.
Na verdade, não é uma concepção assim tão errada, pensar que a cidade
Fig. 154| Fotografia da sobreposição dos
muros construídos ao longo do tempo na
Estrada da Circunvalação. Percebe-se o
prolongamento desta linha limitrofe, desta
barreira urbana
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parou no contacto com a Circunvalação, visto que o que encontramos do
lado de lá é um exemplo de “arrabaldes” e de um espaço marginalizado, à margem da “urbanidade” – “... no lado de fora da Circunvalação,
permanecem sinais preocupantes de exclusão. Uma população envelhe169

cida, com escolaridade, rendimentos e pensões baixos, altas taxas de de-
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semprego, habitação de precariedade extrema, números preocupantes de
toxicodependência, equipamentos sociais quase inexistentes. Ali passa
apenas um autocarro da Resende e o 400.”119. Todas estas limitações, fazem-nos compreender que a promessa da vivência urbana não se estende
a todos de forma igual, nem é garantida pela proximidade ao centro, visto
que estes espaços no e do limite, podem viver de uma maior estagnação do que certos territórios mais interiores. Uma reportagem do público publicada este ano, descreve a realidade vivida no lugar de Azevedo
Fig. 156 | Fotografia de um corte, uma
abertura no muro da Estrada da Circunvalação, vista sobre a ruralidade e sobre os
subúrbios

de forma bastante impactante, ao colocar em evidência a negligência do
planeamento urbano em relação a este lugar e a esta população portuense
– “Pés na Travessa da Levada, o paralelo a desaparecer entre a erva, a
plantação alta a crescer nos muros mais altos ainda. Canos de saneamento saídos do betão, a deixar cair dejectos directamente para a rua.
Uns metros à frente, um carro de vidros partidos, abandonado. Atrás, um
quadro a confundir: ainda estamos no Porto?”120.
Desta forma, podemos considerar que a Estrada da Circunvalação vincula no território uma divisão bem definida dos lugares que têm direito
ao planeamento urbano e dos que não têm direito ou que por ele são
mal servidos. A negligência em relação aos lugares que se encontram
além da estrada, parece justificar-se, assim, pelo esquecimento e pelo
desconhecimento de grande parte da população do nível de decadência
ali vivido. Vemos hoje em dia tantas gruas pela cidade, tantas obras, tanta
reabilitação e do “lado de fora” o que vemos? Na verdade, vemos somente as obras do Parque Oriental do Porto, também um desconhecido para
grande parte da população, possivelmente, pelo facto de a zona oriental
não ser mais associada ao bucolismo de outrora. Estas obras vêm levar
a termo um projecto de 2002, o qual traçava na zona oriental um parque
que se estendia desde a zona de Pego Negro até ao Freixo, com a intensão de criar um grande “pulmão verde” para a zona oriental da cidade.
No entanto, deste projecto realizou-se apenas um quinto, limitado aos
terrenos em frente ao bairro do Lagarteiro. Assim, apesar deste recen-

Fig. 155 | Fotografia a partir da zona rural
de Pego Negro, onde podemos ver o muro
da Circunvalação e um cartaz com a mensagem “Por um Porto ainda mais social” na
fachada de um edifício do bairro do Cerco,
do “lado de interior” da estrada
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te avanço sobre a conclusão do projecto original, percebemos que estas
obras são tardias e que, por outro lado, chegaram de forma incompleta.
Isto porque, o projecto original tinha em vista a integração e regeneração dos aglomerados urbanos caídos em ruína ao longo da Estrada da

119. PINTO, Mariana. Viagem ao Porto
onde “Cristo não passou”. (reportagem)
In: Jornal Público, 2019. Disponível em:
https://www.publico.pt/2019/01/14/local/
reportagem/viagem-porto-onde-cristo-nao-passou-1857583
120. PINTO, Mariana. Viagem ao Porto onde
“Cristo não passou”. (reportagem) In: Jornal Público, 2019. Disponível em: https://
www.publico.pt/2019/01/14/local/reportagem/viagem-porto-onde-cristo-nao-passou-1857583
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Circunvalação, como forma de corrigir a precariedade que ali se instalou

A PATOLOGIA NA PERMANÊNCIA

– “... o projecto para o Parque Oriental (...) previa um corredor verde de
53 hectares, acompanhando o leito do Rio Tinto, a requalificação de núcleos habitacionais (como Tirares e o Pego Negro) e assumia a necessidade da construção de um equipamento âncora no parque para reforçar a
sua atratividade.”121. Assim, apenas se poderá esperar que as obras sejam
concluídas para perceber o verdadeiro impacto sobre o território desta
intervenção.
Por enquanto, podemos concluir que continuamos a viver sobre um sistema de contrastes entre a cidade e os seus arredores, entre os lugares e os
não-lugares. Nesse sentido, podemos considerar que a Estrada da Circunvalação, segundo o seu carácter de barreira urbana física e burocrática,
constitui, no contexto do Grande Porto, uma permanência patológica,
isto porque, prolonga no território uma visão antiquada de circunscrição
territorial sobre uma mancha que não já não é possível delimitar – “Hoje
vivemos cada vez mais em cidades sem confins, palimpsestos complexos
onde cascos históricos, subúrbios massificados (...), interstícios rurais
(...) se articulam entre si no quadro de dinâmicas urbanas de extensão
geográfica muito diversificada.”122. Consequentemente, esta infra-estrutura prolonga, igualmente, uma forma de actuar sobre o território baseada
na intransigência dos limites urbanos e na instituição de contrastes que
já deveriam ter sido erradicados, desde o levantamento da sua função
aduaneira.
A realidade é que a Estrada da Circunvalação é um símbolo, não só do
modelo canónico de cidade, mas também um símbolo dos contrastes
vividos nessa época e sobre esse sistema circunscritivo, referimo-nos à
clara divisão entre interior (cidade) e exterior (arrabaldes) e, consequentemente, à conotação negativa associada aos espaços do “lado de fora”,
que resultaram em diferentes modos de segregação ainda presentes na
actualidade – “A cidade de que nos ocupámos (...) é, sobretudo, incómoFig. 157 | Caricatura da autoria de Carlos
Dias sobre a vida urbana. A desproporção
e desadequação da cidade à vivência urbana da população. Os negativos da cidade
tornam-se tão proeminentes e de escalas
tão exacerbantes que se torna necessária a
re-humanização da “cidade”
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da. (...) Incómoda (...) pelo esforço quotidiano a que obriga os citadinos
em resultado das múltiplas disfunções que foi acumulando, desde as mais
materiais às mais imateriais, traduzidas em desnecessárias deseconomias,
défices de sustentabilidade ou novas barreiras de exclusão social ou cultural ...”123. Sendo assim, podemos compreender que são permanências

121. PCP Cidade do Porto. Parque Oriental
do Porto continua num impasse. (artigo)
Disponível em: http://www.cidadedoporto.
pcp.pt/2011/06/23/parque-oriental-do-porto-continua-num-impasse/
122. FERRÃO, João. Intervir na Cidade:
Complexidade, Visão e Rumo. In: PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João. Políticas Urbanas: Tendências, estratégias e oportunidades. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 2003,
pg.220
123. PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João. Políticas Urbanas:
Tendências, estratégias e oportunidades.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2003, pg.213
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como a da Circunvalação, que fazem persistir este tipo de visão redutora

cunvalação a solução não se assoma tão simples. Assim, além de um ou

do território, dividido entre as cidades como aglomerados de qualidade e

outro elemento conservado por razões patrimoniais as muralhas desapa-

a periferia e tudo o resto como lugares inferiores de menor qualidade. É

receram, derrubadas pela própria cidade. No entanto, a questão inverte-

renegado, então, o facto de que o “urbano” é uma realidade muito mais

-se agora: o que acontece quando falamos de uma estrada circular? Efec-

complexa que a retratada por tais dicotomias. O facto de a periferia se ter

tivamente, os limites da actualidade já não correspondem a muros físicos

tornado no lugar onde a indústria morreu, onde a precariedade cresceu e

impenetráveis, mas sim em delineamentos planimétricos, uma espécie de

onde a ruína se instalou, isso não se deve ao seu carácter periférico, mas

“muralhas negativas” do território (fig.158). Assim, enquanto que as mu-

sim às políticas urbanas segregadoras que orientaram o desenvolvimento

ralhas antigas puderam tornar-se imperceptíveis após a sua destruição, o

destes lugares sobre preconceitos definidos pelo passado.

mesmo não se pode dizer sobre as barreiras contemporâneas, pois estas
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não podem ser simplesmente deitadas a baixo. De facto, a questão é que
Nesse sentido, tal como é citado por Jacinto Rodrigues no seu livro “Ur-

estas “muralhas negativas” não são tão fáceis de derrubar, uma vez que

banismo e Revolução” – “A libertação total da humanidade das cadeias

nada existe para fazer “cair”. A opressão destas barreiras contemporâneas

forjadas pelo passado histórico só se pode realizar com a supressão da

tornou-se simbólica e abstracta e por isso ainda mais difícil de ser apaga-

oposição entre a cidade e o campo”124, pois, são essas dicotomias, instau-

da ou sarada. Assim, ainda se procuram as melhores formas de “coser”

radas pelo modelo canónico e suas divisões territoriais, que mantém viva

essas feridas urbanas e assim, finalmente, levantar as ataduras que pren-

a fragmentação e descontinuidade dos lugares limítrofes, culminando nas

dem os movimentos e a vida dos habitantes.

ruínas urbanas que hoje observamos, de entre as quais a Circunvalação

124. ENGLES. Capa do nº3 de “Sovrmenaia
Arkitectura”. 1930. In: RODRIGUES, A.
Jacinto. Urbanismo e Revolução. Porto:
Edições Afrontamento, 1984
125. DE SETA, Cesare; LE GOFF, Jacques.
La Ciudad y las Murallas. Madrid: Catedra, 1991, pg. 20 (traduzido pela autora)
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é um exemplo. Em jeito de conclusão, pretendemos manifestar a ideia

Assim, apesar de os limites/fronteiras servirem, efectivamente, propósi-

de que apesar de, no caso do Porto, a ruína estar directamente associada

tos práticos na administração do território, isso não quer dizer que não

à indústria e à ruralidade, a verdade é que se relaciona, de igual modo,

seja necessário pôr em causa este sistema na contemporaneidade – “...

às próprias políticas e métodos de ordenamento praticados na contem-

para os profissionais do espaço, os limites são mais do que um facto

poraneidade. E apesar de a “ruína física” começar no muro/muralha da

mundano do quotidiano: são algo para explorar e desafiar.”126. Visto que,

Estrada da Circunvalação, ela estende-se muito além desta estrutura de-

infra-estruturas como a Estrada da Circunvalação, prolongam uma visão

cadente, impregnando-se na simbologia da estrada e no próprio território

individualista, egoísta e introvertida sobre o território, que no contexto

envolvente. De tal forma que os estigmas e as dicotomias em vez de se

do planeamento urbano se torna um impedimento a uma intervenção co-

diluírem com o tempo, continuaram a crescer e tornaram-se mais fortes

esa e cooperativa entre as várias entidades envolvidas. Por isso, torna-se

a par da permanência da estrada. Nesse sentido, as questões que Le Goff

necessário questionar este sistema como formar de tentar o inverter ou

deixa sobre os limites – “Não estamos a presenciar, talvez, o nascimento

actualizar, visto que o seu prolongamento apenas resultou em desavenças

e construção de novas muralhas simbólicas? Uma estrada de circunva-

e desentendimentos entre municípios, governo geral e outras entidades,

lação não constitui, pela natureza (...), uma fronteira tão difícil de ultra-

durante o século XXI. Talvez, seja uma utopia imaginar que pode existir

passar como antigamente eram as muralhas? Não define (...) um dentro e

um trabalho cooperativo em rede ou em mancha que possa administrar o

fora?”125 – parecem agora fazer todo o sentido.

território, contudo, esse provavelmente deverá ser o ideal para o qual se
deve trabalhar, uma organização que consiga ver “além-fronteiras” e que

No passado, as muralhas medievais obsoletas foram destruídas ou des-

se preocupe de forma solidária com o todo, consolidando a ideia de que

manteladas, servindo, muitas vezes, de matéria para a construção do

uma barreira pode se tornar com a devida atenção e trabalho cooperativo

edificado por cima do antigo limite, como aconteceu com a muralha

num ponto ou numa linha de comunhão – “a thershold”.

Fernandina. No entanto, no que toca às muralhas modernas como a cir-

126. Thresholds or barriers? Perspectives
on boundaries and architecture. London
Festival of Architecture symposium, 2019.
(consult. 2019-08-18). Disponível em:
https://www.royalacademy.org.uk/event/
thresholds-barriers-perspectives-boundaries-london-festival-architecture-symposium (traduzido pela autora)
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Fig. 158 | Esquema representativo da dicotomia entre as muralhas canónicas e as
“muralhas negativas”. Como solução só se
poderá pensar numa intervenção que permita coser o vazio (a ferida) deixada por
estas infra-estruturas
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C O N S I D E R A Ç Õ E S F I N A I S E
N O TAS PARA I N V E S T I GAÇ Õ E S F U T U RAS
Nesta dissertação comprometemo-nos a trabalhar a temática dos limites como algo

No entanto, este não se trata de um trabalho com um fim em si mesmo. Trata-se

“em ruína” na actualidade, através do caso de estudo da Estrada da Circunvalação,

sim de uma investigação sobre um caso específico e sobre o seu impacto no desen-

a qual impõe diferentes tipos de “fronteiras” no contexto do Grande Porto. Rapi-

volvimento ou, pelo contrário, na estagnação do território em causa. Nesse sentido,

damente compreendemos que o tema poderia divergir sobre diversas sub-temáticas

procurou-se, acima de tudo, criar uma compilação de factores relacionados com

e organizações estruturais. Nesse sentido, residiu nessa estruturação do trabalho,

os limites e suas representações e simbologias sobre o território, tentando que este

umas das maiores dificuldades na conclusão desta dissertação. Efectivamente, tor-

estudo sirva de ponto de comparação com outros casos de estudo como forma de

nou-se, em determinadas alturas exacerbante, manter uma linha de raciocínio coesa

construir uma melhor visão e análise sobre o impacto de fronteiras ao longo do

e contínua, visto que as diversas temáticas referidas poderiam facilmente entrecru-

tempo e do espaço. Poderá, assim, servir esta dissertação como ponto de partida a

zar-se e construir longos diálogos relacionados com outras temáticas. Sendo assim,

outras análises sobre elementos repressivos do tecido urbano expansivo ou mesmo

procurou-se constranger o tema a observações concretas e delinear uma análise

a possíveis experiências e propostas de novos formatos de vencer estes limites. As-

baseada em pontos de vista pessoais. Isto permitiu-nos construir uma análise focada

sim, continuam por responder perguntas como: como tornar uma barreira em algo

nos principais argumentos que apoiam a ideia de obsolescência associada ao caso

dinâmico e atractivo? Ou como podemos vencer as “muralhas em negativo”, que

de estudo – a Estrada da Circunvalação do Porto. Além do mais, a análise teórica

não podem ser simplesmente derrubadas como as muralhas históricas? Será que

foi equilibrada pelas visitas de campo, que foram extremamente importantes na

existe sequer uma solução que suporte uma boa função administrativa?

construção de uma visão mais consolidada e particular do território em questão.
Por fim, tendo em conta as temáticas analisadas nesta dissertação acredito que posAcima de tudo, esta dissertação permitiu-me explorar um tema que ainda não tinha

sam surgir novas perspectivas e discussões complementares, no sentido de explorar

desenvolvido no meu percurso académico, devido à concretização do 5ºano de Pro-

de forma mais aprofundada alguns dos problemas mencionados. Entre os muitos

jecto em Erasmus. Nesse sentido, este estudo obrigou-me a olhar para os problemas

temas que podem ser explorados podemos destacar, por exemplo, a análise mais

da cidade e do território compreender que o trabalho do arquitecto passa também

aprofundada dos métodos de planeamento urbano através do cruzamento entre os

por questionar a realidade urbana actual e pôr em causa os processos que a tornam

diferentes tipos de planos de ordenamento do território, como forma de questionar

mais “desconfortável” à vivência quotidiana. Deste trabalho retiro, portanto, uma

as suas compatibilidades e a sua utilidade no panorama urbano, onde os limites

nova visão sobre a “cidade” do Porto e, especialmente, sobre a sua expansão em for-

são meramente formais. Por outro lado, também se revelaria interessante abrir a

ma de mancha para lá dos seus limites administrativos, considerando fluxos, mobi-

investigação a uma escala mais alargada, ou seja, sobre os territórios de ruína que

lidades, urbanidade e, sobretudo, o tempo e o modo como as populações se fixam e

se encontram em torno dos limites do Grande Porto, quase de forma a criar um ca-

se movem no espaço urbano. Como alguém que os atravessou recorrentemente para

tálogo de patologias, como faríamos na reabilitação de um edifício. Este poderia ser

vir estudar ao Porto, a realidade é que a minha imagem do território intersticial era

um trabalho extremamente positivo, na medida em que poderia constituir uma base

difusa para mim, em consequência da velocidade e do carácter transicional com que

para uma reestruturação e requalificação urbana profunda dos espaços em estag-

atravessava esses lugares. Devido à “não-experiência” desses espaços nunca tive

nação. Por fim, a partir de um ponto de vista mais antropológico, poderia também

noção dos limites que ia ultrapassando nas minhas viagens pendulares, pois eram

abrir-se o tema a inquéritos sobre o impacto que estruturas circunscritivas, micro ou

demasiado invisíveis para serem reconhecíveis aos meus olhos. Nesse sentido, esta

macro, podem ter sobre os habitantes dos lugares de fronteira. Serão, efectivamen-

dissertação abriu-me, literalmente, os olhos para esses elementos mais recônditos

te, tão invisíveis estas barreiras quando vivemos por elas “enclausurados”?

do ordenamento urbano, isto é, para a existência destas muralhas contemporâneas e
para as implicações e influências que esses limites, ainda que invisíveis, têm sobre
os territórios limítrofes.

178

179

F O N T E S D E
I N F O R M A Ç Ã O
GERAL:

2. FONTES SECUNDÁRIAS:

1. FONTES PRINCIPAIS:

ECO, Humberto. Como se faz uma tese em ciências humanas. Lisboa: Presença, 3ª
edição, 1984

ASCHER, François. Metapolis: acerca do futuro da cidade. Oeiras: Celta, 1996
DE SETA, Cesare; LE GOFF, Jacques. La Ciudad y las Murallas. Madrid: Catedra,
1991
DOMINGUES, Álvaro. A rua da estrada. Porto: Dafne, 2009
DOMINGUES, Álvaro. Sociedade em rede. (ensaio) In: Jornal Público, 2019. Disponível em: https://www.publico.pt/2019/02/10/opiniao/ensaio/sociedade-rede-1860970#gs.QruNF5MS
DOMINGUES, Álvaro; PORTAS, Nuno. Cidade e democracia: 30 anos de transformação urbana em Portugal. Lisboa: Argumentum, 2006
FERRÃO, João. O ordenamento do território como política pública. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011
FERREIRA, Carlos Jorge Henriques. O projecto nas periferias: dos limites da cidade à intermunicipalidade. 2009. Disponível em: https://www.repository.utl.pt/
bitstream/10400.5/1484/1/Carlos%20Henriques%20Ferreira.pdf
FORTUNA, Carlos. Georg Simmel: as cidades, a ruína e as novíssimas metrópoles. (artigo) In: Revista Philosifica. Lisboa: Edições Colibri, 2013. Disponível
em: https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/43836/1/Georg%20Simmel_as%20
cidades%2C%20a%20ru%C3%ADna%20e%20as%20nov%C3%ADssimas%20
metrópoles.pdf
MAGNAGHI, Alberto. A Biorregião Urbana: Pequeno Tratado sobre o Território,
Bem Comum. Matosinhos: ESAD, 2017
PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João. Políticas Urbanas: Tendências, estratégias e oportunidades. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003
PORTAS, Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João. Políticas Urbanas II:
Transformações, regulação e projectos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2011
PORTAS, Nuno. Os tempos das formas – vol II: A cidade imperfeita e a fazer. Guimarães: DAAUM, 2012
RODRIGUES, A. Jacinto. Urbanismo e Revolução. Porto: Edições Afrontamento,
1984
SALGUEIRO, Teresa. A cidade em Portugal: uma geografia urbana. Porto: Edições
Afrontamento, 1984
Thresholds or barriers? Perspectives on boundaries and architecture. (página
web) In: London Festival of Architecture symposium, 2019. Disponível em: https://
www.royalacademy.org.uk/event/thresholds-barriers-perspectives-boundaries-london-festival-architecture-symposium

180

GIBSON, Eleanor. Rael San Fratello slots pink seesaws into US-Mexico border wall.
(artigo) In: Dezeen, 2019. Disponível em: https://www.dezeen.com/2019/07/30/rael-san-fratello-us-mexico-border-wall-seesaw/
MINKJAN, Mark. The Poetry of Decay. (artigo) In: Failed Architecture. 2013
(consult. 2018-09-29). Disponível em: http://failedarchitecture.com/the-poetry-of-decay/
SILVESTRE, Paulo. Redes de caminhos: uma proposta de sistematização.(artigo)
In: Atas do XVI Congresso Iberoamericano de Urbanismo, sociedade e território:
novos desafios. Associação dos Urbanistas Portugueses, 2016. Disponível em: https://dadospdf.com/download/redes-de-caminhos-uma-proposta-de-sistematizaao-_5abd8058b7d7bc0142fa3d6f_pdf
SIMMEL, Georg. Two Essays: The Ruin. (artigo) In: The Hudson Review, vol.11,
nº3, 1958, pg. 371-385. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/3848614?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents
PORTO:
1. FONTES PRINCIPAIS:
Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Área
Metropolitana do Porto: estrutura territorial, o presente e o futuro. Porto: Junta
Metropolitana do Porto, 2000
DE CAMPOS, Ezequiel. Prólogo ao Plano da Cidade do Porto. Porto: Empresa
Industrial Gráfica, 1932
DE OLIVEIRA, J.M. Pereira. O espaço urbano do Porto: condições naturais e
desenvolvimento. Porto: Edições Afrontamento, 1984
DIONÍSIO, Sant’Anna. Da urbe e do burgo. Porto: Lello & Irmão, 1983
FERREIRA, Nuno; ROCHA, Manuel. Etapas de Consolidação da Paisagem Urbana do Porto Contemporâneo: Da Programação dos Almadas ao Plano de 1952.
(artigo) In: Revista Científica Nacional, 2013. Disponível em: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/78025/2/93546.pdf
MARMELO, Jorge. Limites do concelho: Fronteiras do Porto podem mudar com
revisão do PDM. (artigo) In: Jornal Público. 2010. Disponível em: https://www.
publico.pt/2010/11/13/local/noticia/fronteiras-do-porto-podem-mudar-com-revisao-do-pdm-1465948
MEIRELES, Miguel; RODRIGUES, Agostinho. Campanhã: estudos monográficos. Porto: Junta de Freguesia de Campanhã, Câmara Municipal do Porto, 1991
MONTEIRO, Ana. O Clima Urbano do Porto: contribuição para a definição das
estratégias de planeamento e ordenamento do território. Lisboa: Fundação Calous181

PACHECO, Hélder. Porto: da outra cidade. Porto: Campo de Letras, 1ª edição,
1997

Grupo de Trabalho Estrada Nacional 12. Programa Metropolitano para a Qualificação Urbana da Circunvalação. Relatório de Lançamento. Porto: 2015. Disponível em: http://portal.amp.pt/media/documents/2015/06/19/GT_N12_REL-LAN_
v05_1_final.pdf

PEREIRA, Ana. Como é que o Porto se tornou num arquipélago de bairros sociais? (artigo) In: Jornal Público, 2010. Disponível em: https://www.publico.
pt/2010/07/18/jornal/como-e-que-o-porto-se-tornou-num-arquipelago-de-bairros-sociais-19814756

MARÇAL, Horácio. Estrada da Circunvalação: antiga linha de fiscalização e cobrança do denominado imposto do “real de água”. (artigo) In: O Tripeiro. Porto:
6ªsérie, ano 11, nº7, 1971, pg. 193-195. Disponível em: https://viverramalde.wordpress.com/2015/02/07/historia-e-origem-da-estrada-da-circunvalacao/

RAMOS, Luís A. de Oliveira. História do Porto. Porto: Porto Editora, 3ªed, 2000

MIRANDA, João Miguel. Quantas circunvalações existem na Circunvalação. (dissertação de mestrado integrado) Porto: FAUP, 2012

te Gulbenkian, Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1997

Masterplan Estratégico da Zona Oriental do Porto: Relatório Final – Versão Preliminar. Março, 2019. Disponível em: http://www.cm-porto.pt/assets/misc/documentos/MPE%20Porto%20Oriental_RF%20preliminar.pdf
PDM Porto: http://www.cm-porto.pt/pdm/o-pdm_5
Documentação do Arquivo Digital do Porto: http://gisaweb.cm-porto.pt
Documentação do Arquivo das Águas do Porto, E.M
2. FONTES SECUNDÁRIAS:
CASTELO BRANCO, Camilo. Aventuras de Basílio Fernandes Enxertado. Lisboa: Parceria António Maria Pereira, 5ª edição, 1974
PINTO, Mariana. Viagem ao Porto onde “Cristo não passou”. (reportagem) In:
Jornal Público, 2019. Disponível em: https://www.publico.pt/2019/01/14/local/reportagem/viagem-porto-onde-cristo-nao-passou-1857583?fbclid=IwAR33rvNzlcpgfi_4vlEskzpCLqkTlM7RQkk4hW_JQVX2Fa-t-PY3eOgCUhk
Mapa “Temporal” da Cidade do Porto: http://mipweb.cm-porto.pt/MuniSIG/MuniSIGViewer/Index.html?configBase=http://mipweb.cm-porto.pt/MuniSIG/REST/
sites/Urbanismo/viewers/Mipweb_-_Mobile/virtualdirectory/Resources/Config/
Default?layerTheme=0
CIRCUNVALAÇÃO:
1. FONTES PRINCIPAIS:
CARVALHO, Patrícia. Autarcas redesenham Circunvalação, mas Estado ainda é o
dono da via. (artigo) In: Jornal Público, 2017. Disponível em: https://www.publico.
pt/2017/03/02/local/noticia/autarcas-redesenham-circunvalacao-mas-estado-ainda-e-o-dono-da-via-1763799
DOMINGUES, Álvaro. Rua da Estrada da Circunvalação. (artigo) In: Correio do
Porto, 2017. Disponível em: https://www.correiodoporto.pt/rua-da-estrada/rua-da-estrada-da-circunvalacao
GARCIA, Paulo Emílio de Figueiredo. As barreiras da cidade do Porto. Porto:
C.M. Gabinete de História da Cidade, 1946

182

PESTANA DA SILVA, Manuel. Estrada de circunvalação à cidade do Porto. Porto: Direcção das Obras Públcas do Porto, 1877. Disponível em: Arquivo Histórico
Municipal do Porto
PINTO, Basílio Sousa. Projecto da nova Estrada de Circunvalação do Município
do Porto. Lisboa: Direcção da Estrada de Circunvalação do Novo Município de
Lisboa, 1889. Disponível em: Arquivo Histórico Municipal do Porto
SANTOS, Rafael. Vida e Movimento:hipóteses de regeneração urbana a propósito
da estrada da circunvalação do Porto. (dissertação de mestrado integrado) Porto:
FAUP, 2016
Porto: Projecto para requalificar Circunvalação mostra articulação e consenso.
(artigo) In: Sapo 24, 2017. Disponível em: https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/area-metropolitano-do-porto-projeto-para-requalificar-circunvalacao-mostra-articulacao-e-consenso
Veja como vai ficar a Estrada da Circunvalação. (artigo) In: Jornal de Notícias,
2018. Disponível em: https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/reabilitar-a-circunvalacao-vai-custar-58-milhoes-de-euros-5700611.html
2.FONTES SECUNDÁRIAS:
BATISTA, Rita; SILVA, Cláudia. Circunvalação: “os cidadãos vão acreditar quando virem as máquinas”. (artigo) In: Jornalismo Porto Net, 2017. Disponível em:
https://jpn.up.pt/2017/03/02/obras-circunvalacao-as-promessas-estao-feitas-so-falta-montar-o-lego/
MARMELO, Jorge. Requalificação da Estrada da Circunvalação vai custar sessenta milhões de euros. (artigo) In: Jornal Público, 2018. Disponível em: https://
www.publico.pt/2008/11/22/jornal/requalificacao-da-estrada-da-circunvalacao-vai-custar-sessenta-milhoes-de-euros-285128
PINHO, Liliana. “Não é o bairro que me define”: o Lagarteiro. (artigo) In: Jornalismo Porto Net, 2014. Disponível em: https://jpn.up.pt/2014/09/10/nao-e-o-bairro-que-me-define-o-lagarteiro/
PEIXOTO, Isabel. Campanhã: uma freguesia de contrastes. (artigo) In: Jornal de
Notícias, 2019 Disponível em: https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/
campanha-uma-freguesia-de-contrastes-10651213.html

183

S U G E S T Õ E S
D E
L E I T U R A
Circunvalação vai entrar em obras. (artigo) In: Jornal de Notícias, 2007. Disponível em: https://www.jn.pt/arquivo/2007/interior/circunvalacao-vai-entrar-em-obras-682468.html?id=682468
Documento base define requalificação da Circunvalação. (artigo) In: Jornal de Notícias, 2014. Disponível em: https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/
documento-base-define-requalificacao-da-circunvalacao-4173037.html
Plano Rodoviário Nacional. Lisboa: Ministério das Obras Públicas, 1945
Projecto Memória do Trabalho: testemunhos do Porto laboral no século XX. (página web) Disponível em: http://cdi.upp.pt/cgi-bin/entrevistas.py
OUTROS TEMAS:
DE CASTRO, Carlos Maria. Memoria descriptiva del ante-proyecto de ensanche
del Madrid. Madrid: 1860. Disponível em: http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001490.html
BORJA, Carballo. A Las puertas de la modernidade: el despegue de Madrid Capital. In: BORJA, Carballo. El Ensanche de Madrid: historia de una capital. Madrid:
Complutense, 2008.
VERHNES, Eric. Au Bord de Paris. França: Ministère de l’Equipement des Transports et du Tourisme et du Centre National de la Cinématographie, 1996, 20min
(documentário) Disponível em: https://www.dailymotion.com/video/x1gnaxf

184

BALCELLS, Conxita; BRU, Josepa. Al lado de: límites, bordes y fronteras. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002
BORGES, António. Os limites da cidade. (tese de doutoramento) Évora: Universidade de Évora, 2008
CABRAL, Afonso Reis. Leva-me Contigo: Portugal a pé pela Estrada Nacional 2.
Dom Quixote, 2019
CARDOSO, Inês. Lisboa, a cidade e as muralhas: limites e articulações. (dissertação de mestrado integrado) Lisboa: ULL-FAA, 2012
GRAZIANO, Manlio. What is a border? California: Standford University Press,
2018
MENDONÇA, Maria Isabel. Viver num espaço de fronteira: o território e o povoamento no Alto Côa. (dissertação de metrado integrado) Porto: FAUP, 2017
PAIVA, Ana Sofia. As barreiras urbanas no tecido da cidade: o processo de crescimento da cidade do Porto. (dissertação de mestrado integrado) Porto: Universidade
Fernando Pessoa, 2015
RAEL, Ronald. Borderwall Architecture: A manifesto for the U.S.-Mexico Boundary. California: University of California Press, 2017

185

L I S T A D E
I M A G E N S
Fig. 1 | “Mask XVII” de John Stezaker (2006) Disponível em: https://www.tate.org.
uk/art/artworks/stezaker-mask-xiii-t12346

Fig. 15 | “Planta da Cidade de Lisboa e seus arredores” (~1885) Disponível em:
biblioteca nacional de portugal http://purl.pt/3647/3/

Fig. 2 | Fotografia compósita de Dresden de autor desconhecido (2015) Disponível em:
https://www.huffpost.com/entry/dresden-bombing-70th-anniversary_n_6678676?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAANyN8JgGFtqZoffAobdRs9LHDnJEpiu0j756_sxhwPClW3Kb3D7cpTGGiklGRQkHisZpZr-sFzDnm0wuCX2ZKUW7-sDnbaOhYRYtz7LFGXVTHR8cTmFE2QN6PnVgVkM_j7FPZmH_hnnrQElM-ZIgLGiovv4R5ouMUqMageYpca9B&guccounter=2

Fig. 16 | Postal “Derribo de la muralla de Cadiz” (1906) Disponível em: https://www.
diariodecadiz.es/150aniversario/Comienza-derribo-muralla-cadiz_0_1142586411.
html

Fig. 3 | “La crisi della postmodernità” de Fabio Alessandro Fusco (2008) Disponível
em: http://www.fabioalessandrofusco.com

Fig. 18 | “Ante-projecto da Ensanche de Madrid” (1857) Disponível em: https://
www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001490.html

Fig. 4 | “Interferenze” de Fabio Alessandro Fusco (2004) Disponível em: http://
www.fabioalessandrofusco.com

Fig. 19 | “Tipos de Perfil Transversal da Estrada” In: Projecto da nova Estrada de
Circunvalação do Município do Porto. Lisboa: Direcção da Estrada de Circunvalação do Novo Município de Lisboa, 1889, pg.10
| Perfil do “Paseo de Ronda de Madrid” Disponível em: https://www.madrid.
es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaUrbanismo/PlanCastro/plancastrocorr.pdf

Fig. 5 | Gravura relativa ao Cerco do Porto (~1910) Disponível em: http://gisaweb.
cm-porto.pt/
Fig. 6 | “Carte générale de l’adduction des eaux du Rio Souza a Porto” (1889) (documento cedido pelo Arquivo das Águas do Porto)
| “Carta da evolução do tecido urbano” In: DE OLIVEIRA, J.M. Pereira. O
espaço urbano do Porto: condições naturais e desenvolvimento. Porto: Edições
Afrontamento, 1984
Fig. 7 | Postal “Costumes Portuguezes: Lavadeiras de Pego Negro, Campanhã”
(1910) Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/48476/?q=costumes
Fig. 8 | Postal “Costumes Portugezes: Ermezinde - pastando” (1910) Disponível
em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/48878/?q=costumes+ermesinde
Fig. 9 | Postal “Costumes Portuguezes: Leça do Balio - cabana para utensílios de
lavoura” (1910) Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/
documents/53792/?q=costumes+leça
Fig. 10 | “Gravura da Fábrica de Salgueiros” (finais do séc. XIX) In: RAMOS, Luís
A. de Oliveira. História do Porto. Porto: Porto Editora, 3ªed, 2000, pg. 440
Fig. 11 | Fotografia da Fábrica de Vidros Barbosa e Almeida (1930) Disponível em:
https://www.bavidro.com/pt/historia.php
Fig. 12 | Carta “Canalisation en ville” (1889) (documento cedido pelo Arquivo das
Águas do Porto)
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Fig. 17 | Fotografia das demolições da muralha de Valença (1901) Disponível em:
https://valenciaplaza.com/los-paisajes-culturales-de-valencia-de-la-muralla-islamica-a-la-arquitectura-prefabricada

Fig. 20 | Mapa da Muralha de Thiers (1859) Disponível em: https://paris1850.fr/
enceinte-de-1840/
| Mapa da linha do tram periférico de Paris Disponível em: https://planparis360.fr/plan-tramway-paris#.XY6mvi2b5N0
Fig. 21 | Fotografia da Muralha de Thiers (1913) Disponível em: https://paris1850.
fr/enceinte-de-1840/
Fig. 22 | Fotografia do desmantelamento da Muralha de Thiers (1929) Disponível
em: https://paris1850.fr/enceinte-de-1840/
Fig. 23 | Fotografia da Estrada da Circunvalação do Porto (século XIX) Disponível
em: https://digitarq.cpf.arquivos.pt
Fig. 24 | “Reconstituições tridimensionais de uma “casa de portagem” da Estrada da
Circunvalação”. In: SANTOS, Rafael. Vida e Movimento:hipóteses de regeneração
urbana a propósito da estrada da circunvalação do Porto. (dissertação de mestrado
integrado) Porto: FAUP, 2016, pg.76
Fig. 25 | “Planta do Porto e suas Vizinhanças” (reprodução de 1892 e original de
1833). Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/611057/?q=planta+do+porto+e+suas+vizinhanças
| Marcação de barreiras baseada In: “Regulamento das Barreiras da Cidade
do Porto e de Vila-Nova-de-Gaia” (1836)
Fig. 26 | “Muralha e portas da cidade” de Luís de Pina In: RAMOS, Luís A. de
Oliveira. História do Porto. Porto: Porto Editora, 3ªed, 2000, pg.139

Fig. 13 | “Carte générale de l’adduction des eaux du Rio Souza a Porto” (1889)
(documento cedido pelo Arquivo das Águas do Porto)
| “Carta da evolução do tecido urbano” In: DE OLIVEIRA, J.M. Pereira.
O espaço urbano do Porto: condições naturais e desenvolvimento. Porto: Edições
Afrontamento, 1984

Fig. 27 | Perfil Transversal da Estrada da Circunvalação. In: PESTANA DA SILVA,
Manuel. Estrada de circunvalação à cidade do Porto. Porto: Direcção das Obras
Públcas do Porto, 1877

Fig. 14 | “Despedida do Comboio a Vapor via Larga” (1977) Disponível em: https://
retratosdeportugal.blogspot.com/2009/03/porto-despedida-do-comboio-vapor-via.
html

Fig. 28 | “Carta do Districto do Porto: com a indicação das novas estradas até 1885”
(1885) Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/535294/?q=mapa+do+distrito+do+porto
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Fig. 29 | “Carta do Districto do Porto: com a indicação das novas estradas até 1885”
(1885) Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/535294/?q=mapa+do+distrito+do+porto
Fig. 30 | “Plano da Evolução da Cidade do Porto”. In: DE CAMPOS, Ezequiel.
Prólogo ao Plano da Cidade do Porto. Porto: Empresa Industrial Gráfica, 1932.
Fig. 31 | Planta da “Nova Circunvalação do Município do Porto”. In: PINTO, Basílio Sousa. Projecto da nova Estrada de Circunvalação do Município do Porto.
Lisboa: Direcção da Estrada de Circunvalação do Novo Município de Lisboa, 1889.
Disponível em: Arquivo Histórico Municipal do Porto
Fig. 32 | “Tipos de perfil transversal da Estrada da Circunvalação”. In: PINTO,
Basílio Sousa. Projecto da nova Estrada de Circunvalação do Município do Porto.
Lisboa: Direcção da Estrada de Circunvalação do Novo Município de Lisboa, 1889.
Disponível em: Arquivo Histórico Municipal do Porto
Fig. 33 | “Planta da Cidade do Porto” (1903). (documento cedido pelas Arquivo das
Águas do Porto)
Fig. 34 | Secção da “Carta Topográfica da Cidade do Porto” de Telles Ferreira
(1892). Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/380170/documents/

Fig. 45 | “The city as an egg” de Cedric Price. Disponível em: https://brandondonnelly.com/2016/02/12/the-city-as-an-egg/
Fig. 46 | Ilustração de Eva Le Roi, parte da exposição do Pavilhão de Luxemburgo
na Bienal de Veneza de 2012. Disponível em: https://www.archdaily.com/271782/
venice-biennale-2012-future-bold-post-city-considering-the-luxembourg-case
Fig. 47 | Fotografia da intersecção entre a Muralha de Beijing e a linha ferroviária.
(1900) Disponível em: https://www.tour-beijing.com/blog/beijing-travel/beijings-vanished-city-wall
Fig. 48 | Fotografia do troleicarro da linha 11 na Circunvalação (196795). Disponível em: https://www.facebook.com/PortoDesaparecido/photos
/a.332276216827587/1556112874443909/?type=3&theater
Fig. 49 | Fotografia da Via Rápida (1966-67). Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/289820/?q=via+rápida

Fig. 35 | Secção da “Carta Topográfica da Cidade do Porto” de Telles Ferreira
(1892). Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/380170/documents/

Fig. 50 | Mapa de “Tipos de Povoamento na AMP”. In: Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Área Metropolitana do Porto:
estrutura territorial, o presente e o futuro. Porto: Junta Metropolitana do Porto,
2000, pg. 22

Fig. 36 | Fotografia da Estrada da Circunvalação e da Fábrica de Fiação e Tecidos
da Areosa (1920). Disponível em: http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/
PortugalColonial/N16-17/N16-17_item1/P72.html

Fig. 51 | “AMP: Simplificação da cartografia da mancha urbanizada”. In: PORTAS,
Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João. Políticas Urbanas II: Transformações, regulação e projectos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, pg.113

Fig. 37 | Fotografia da Estrada da Circunvalação e do Hospital de S. João (1962). Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/276562/?q=hospital+são+joão

Fig. 52 | “Plano Regulador da Cidade do Porto” de Antão Almeida Garrett (19471952) Disponível em: http://www.cm-porto.pt/os_planos_do_porto/plano-regulador-da-cidade-do-porto-1947-1952

Fig. 38 | Fotografia da Estrada da Circunvalação na freguesia de Paranhos (195070). Disponível em: https://www.museudocarroelectrico.pt/galeria-fotografias-electricos/GaleriaImagem.aspx?e=TREG.115.25

Fig. 53 | “Plano Director da Cidade do Porto de Robert Auzelle (1962) Disponível
em: http://www.cm-porto.pt/os_planos_do_porto/plano-diretor-da-cidade-do-porto-1962

Fig. 39 | Cartografia do Porto (1939). (documentação cedida pelo Arquivo das
Águas do Porto)

Fig. 54 | Mapa dos Tipos de Planos de Ordenamento do Território (PMOTs). In:
Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Área
Metropolitana do Porto: estrutura territorial, o presente e o futuro. Porto: Junta
Metropolitana do Porto, 2000, pg. 55

Fig. 40 | Fotografia da Farmácia na Estrada da Circunvalação. Diponível em: https://
aviagemdosargonautas.net/2015/04/30/uma-carta-do-porto-por-jose-magalhaes-85/
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Fig. 44 | Vista aérea actual da zona da Senhora da Hora (google maps)
Vista aérea da zona da Senhora da Hora (1940). Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/?creator=&order_by=TITLE&q=estrada+da+circunvalação+vista

Fig. 41 | Fotografia Estrada da Circunvalação no Amial e no Viso (autoria própria)

Fig. 55 | Fotografia de uma secção da zona industrial a partir da Estrada da Circunvalação (autoria própria)

Fig. 42 | “Interferenze” de Fabio Alessandro Fusco (2004) Disponível em: http://
www.fabioalessandrofusco.com

Fig. 56 | Fotografia do Hospital de S. João a partir da Estrada da Circunvalação
(autoria própria)

Fig. 43 | Vista aérea actual da zona do Amial (google maps)
Vista aérea da zona do Amial (1940). Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/?creator=&order_by=TITLE&q=estrada+da+circunvalação+vista

Fig. 57 | Fotografia do centro comercial Parque Nascente a partir da Estrada da Circunvalação (autoria própria)
Fig. 58 | Mapa dos grandes equipamentos acoplados à Estrada da Circunvalação
(autoria própria e base retirada do google maps)
189

Fig. 59 | Vista aérea do Hospital de São João e do Bairro da Fábrica da Areosa e a
sua relação com a Estrada da Circunvalação (1963). Disponível em: http://gisaweb.
cm-porto.pt/units-of-description/documents/296454/?q=hospital+são+joão
Fig. 60 | Vista aérea cruzamento entre a Circunvalação e a Via Rápida na Zona
Industrial de Ramalde (1962-63). Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/296376/?q=Via+Rápida
Fig. 61 | Ilustração integrante do projecto “Voie Urbaine” de Eva Le Roi (2017).
Disponível em: http://eva-le-roi.com/project/voie-urbaine
Fig. 62 | Projecto “Circunvalação: Espiral de vida” do atelier Balonas (2006) (documento cedido)
Fig. 63 | Fotografia da Circunvalação durante as provas do Circuito Urbano da Boavista (1958). Disponível em: http://oestadodasartes.blogspot.com/2015/09/grande-premio-de-portugal-1958.html
Fig. 64 | Fotografia da circunvalação durante as provas do Circuito Urbano da Boavista (2008) Disponível em: https://porto.taf.net/dp/htmlnode/5517.html
Fig. 65 | Ilustração integrante do projecto “Architecture of fulfilment” de Eva Le
Roi. Disponível em: https://www.methos.fr/fr/digression/50/Big-data
Fig. 66 | Gravuras da Fortaleza da cidade de Bragança. In: ARMAS, Duarte de.
Livro das Fortalezas. Lisboa: Inapa, 1990.
Fig. 67 | “Plano da Evolução da Cidade do Porto”. In: DE CAMPOS, Ezequiel.
Prólogo ao Plano da Cidade do Porto. Porto: Empresa Industrial Gráfica, 1932.
Fig. 68 | Mapa das “muralhas” da cidade do Porto (autoria própria e base retirada
do google maps)

Fig. 77 | Mapa corográfico do “Grande Porto”. In: MONTEIRO, Ana. O Clima
Urbano do Porto: contribuição para a definição das estratégias de planeamento e
ordenamento do território. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Junta Nacional
de Investigação Científica e Tecnológica, 1997, pg.41
Fig. 76 | Mapa da rede hidrográfica do “Grande Porto”. In: MONTEIRO, Ana. O
Clima Urbano do Porto: contribuição para a definição das estratégias de planeamento e ordenamento do território. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Junta
Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1997, pg.43
Fig. 78 | Fotografia da inauguração de um fontenário na Estrada da Circunvalação,
na zona de Pego Negro. In: PACHECO, Hélder. O Vale de Campanhã na memória
da gente. Porto: Fundação para o desenvolvimento do Vale de Campanhã, 1999,
pg.106
Fig. 79 | Fotografia da zona alta do Porto Oriental (autoria própria)
Fig. 80 | Fotografia da zona baixa do Porto Oriental (autoria própria)
Fig. 81 | Mapa dos limites administrativos na zona oriental (autoria própria e base
retirada do google maps)
Fig. 82 | Fotografia dos vestígios deixados pela desindustrialização na zona oriental
(autoria própria)
Fig. 83 | Fotografia do portão de uma antiga quinta com acesso directo a partir da
Estrada da Circunvalação exterior (autoria própria)
Fig. 84 | Fotografia de uma “ilha” na zona oriental (autoria própria)

Fig. 69 | “AMP: Simplificação da cartografia da mancha urbanizada”. In: PORTAS,
Nuno; DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João. Políticas Urbanas II: Transformações, regulação e projectos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, pg.113

Fig. 85 | Fotografia da zona de Azevedo junto ao Rio Tinto (autoria própria)

Fig. 70 | Secção da “Carta Topográfica da Cidade do Porto” de Telles Ferreira
(1892). Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/380170/documents/

Fig. 87 | Fotografia das fábricas abandonadas na zona do Freixo (autoria própria)

Fig. 71 | Fotografia compósita de duas vistas aéreas da zona da Areosa (19391940). Disponíveis em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/589759/?q=areosa e http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/589735/?q=areosa
Fig. 72 | Vista aérea actual da zona da Areosa (autoria própria e base retirada do
google maps)
Fig. 73 | Novo Mapa de zonamento AMP (2019). Disponível em: https://www.metrodoporto.pt/uploads/document/file/466/Zonamento_andante_vc.pdf
Fig. 74 | Mapa do zonamento dos transportes públicos no “Grande Porto”. Disponível em: https://www.metrodoporto.pt/frontoffice/pages/337
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Fig. 75 | Ilustração integrante do projecto “Blue Lines” de Kevin Lucbert. Disponível em: http://www.kevinlucbert.com/index.php?/news/blue-lines/

Fig. 86 | Fotografia da zona de Nôeda (autoria própria)

Fig. 88 | Mapa do percurso pela Estrada da Circunvalação na zona oriental (autoria
própria e base retirada do google maps)
Fig. 89 | Troço inicial (km 0 ou 16 dependendo do ponto de vista) da Estrada da
Circunvalação (autoria própria)
Fig. 90 | Fotografia do troço inicial da Estrada da Circunvalação (autoria própria)
Fig. 91 | Fotografia da capela e da fonte junto à Estrada da Circunvalação no cruzamento com a Rua de Azevedo (autoria própria)
Fig. 92 | Fotografia do encontro entre o muro antigo e o “novo” e um dos postos de
vigia (autoria própria)
Fig. 93 | Fotografia da extensão do muro original junto à Estrada da Circunvalação
(autoria própria)
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Fig. 94 | Fotografia das ruínas junto ao antigo cruzamento entre a Rua do Lagarteiro
e a Estrada da Circunvalação (autoria própria)

Fig. 114 | Fotografia da Estrada da Circunvalação (Interior) na zona da Igreja de
Campanhã (autoria própria)

Fig. 95 | Fotografia do muro (autoria própria)

Fig. 115 | Fotografia da Estrada da Circunvalação na zona do Parque Nascente (autoria própria)

Fig. 96 | Fotografia da Rua de Tirares e do pequeno aglomerado urbano que se desenvolve em torno da perpendicular à Estrada da Circunvalação (autoria própria)
Fig. 97 | Fotografia do muro, cada vez mais pequeno e dissimulado pela natureza,
na subida para Pego Negro (autoria própria)

Fig. 117 | Fotografia na zona de Azevedo, a casa e a Estrada da Circunvalação (Exterior) convivem em continuidade (autoria própria)

Fig. 98 | Fotografia da reentrância no muro (autoria própria)

Fig. 118 | Fotografia na zona de Rio Tinto, junto à Estrada da Circunvalação (autoria
própria)

Fig. 99 | Fotografias de um fragmento do muro no cruzamento com a Rua de Pego
Negro e de um pormenor dos remendos (autoria própria)

Fig. 119 | Fotografia a partir do separador central (autoria própria)

Fig. 100 | Fotografia da aproximação da Estrada da Circunvalação interior da exterior e pormenor de um fragmento do muro (autoria própria)

Fig. 120 | Fotografia do conflito entre peões transportes públicos e automóveis na
Estrada da Circunvalação (autoria própria)

Fig. 101 | Fotografia do troço da Estrada da Circunvalação mais semelhante a um
“boulevar” na zona de S. Roque (autoria própria)

Fig. 121 | Fotografia do letreiro das Estradas de Portugal “grafitado” com vista sobre
um troço da Estrada da Circunvalação e do seu muro (autoria própria)

Fig. 102 | Fotografia da Rua de S. Roque da Lameira, no atravessamento da Circunvalação e pormenor da casa de portagens (autoria própria)

Fig. 122 | Fotografia exemplificativa das “impossibilidades” com as quais nos deparámos no território oriental, especificamente, na zona de Azevedo (autoria própria)

Fig, 103 | Fotografia do troço junto ao Parque Nascente (autoria própria)

Fig. 123 | Mapa do território oriental em estudo e assinaladas as grandes redes infra-estruturais (autoria própria e base retirada do google maps)

Fig. 104 | Fotografia de vestígios do passado, possivelmente de um muro das antigas
quintas que pontuavam o Porto Oriental (autoria própria)
Fig. 105 | Fotografia de uma das “carcaças” fabris esquecidas no entorno da Estrada
da Circunvalação (autoria própria)
Fig. 106 | Fotografia de um dos postos de vigia da Estrada da Circunvalação na zona
de Rebordãos (autoria própria)
Fig. 107 | Fotografia da destruição do muro da Estrada da Circunvalação na zona de
Rebordões (autoria própria)
Fig. 108 | Fotografia do remate do muro em ruína (autoria própria)
Fig. 109 | Fotografia dos fragmentos empilhados no chão e pormenor do muro (autoria própria)
Fig. 110 | Esquemas dos símbolos de decadência encontrados durante o percurso
(autoria própria)
Fig. 111 | Fotografia da Estrada da Circunvalação Interior (à direita) e da Exterior (à
esquerda) divididas pelo muro original (no centro da foto) (autoria própria)
Fig. 112 | Fotografia da Estrada da Circunvalação Exterior na zona de Pego Negro
(autoria própria)
Fig. 113 | Fotografia do perfil da Estrada da Circunvalação com separador vegetal
central na zona de S. Roque da Lameira (autoria própria)
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Fig. 116 | Fotografia na zona de S. Roque da Lameira (autoria própria)

Fig. 124 | Comparação entre as linhas de atravessamento da VCI e da Estrada da
Circunvalação (autoria própria e base retirada do google maps)
Fig. 125 | Mapas das tranversalidades na zona baixa do Porto Oriental (Roteiro da
Cidade do Porto cedido pelo Arquivo das Águas do Porto)
Fig. 126 | Mapas das tranversalidades na zona alta do Porto Oriental (Roteiro da
Cidade do Porto cedido pelo Arquivo das Águas do Porto)
Fig. 127 | Fotografia da interrupção da Rua do Lagarteiro (autoria própria)
Fig. 128 | Mapa do bairro do Lagarteiro e sua envolvente (autoria própria e base
retirada do google maps)
Fig. 129 | Fotografia do conflito entre a malha da cidade e a infra-estruturação pesada (autoria própria)
Fig. 130 | Fotografia do conflito entre a malha da cidade e a infra-estruturação pesada (autoria própria)
Fig.131 | Mapa do território oriental em estudo e assinaladas as grandes redes infra-estruturais (autoria própria e base retirada do google maps)
Fig. 132 | “Avatar” de Juan Genovés (2016). Disponível em: https://www.art-madrid.com/es/obra/juan-genoves/avatar
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Fig. 133 | Mapa dos grandes eixos transversais (e também expansivos) que se estendem “além” da Circunvalação (autoria própria e base retirada do google maps)
Fig. 134 | Mapa do território oriental em estudo e assinaladas as redes de comunicação macro (autoria própria e base retirada do google maps)
Fig. 135 | Imagem satírica do jornal “Comércio do Porto” sobre os transportes colectivos em Campanhã (1966-73). Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/501183/?q=comércio+do+porto+1966
Fig. 136 | Imagem da intervenção proposta pelo PMQUC na zona de S. Roque. In:
Grupo de Trabalho Estrada Nacional 12. Programa Metropolitano para a Qualificação Urbana da Circunvalação. Relatório de Lançamento. Porto: 2015. Disponível em: http://portal.amp.pt/media/documents/2015/06/19/GT_N12_REL-LAN_
v05_1_final.pdf
Fig. 137 | Fotografia da “Boulevard Lefebvre” em Paris. http://www.cyberarchi.
com/article/tramways-au-dela-des-lignes-une-ecole-francaise-24-04-2014-15100/
image-other-15100-02
Fig. 138 | Fotografia da “Ringstrasse” de Vienna. Disponível em: https://www.
wien.info/media/images/40645-blick-auf-die-ringstrasse-strassenbahn-universitaet-19to1.jpeg
Fig. 139 | Fotografia de uma paragem de autocarro na zona de Pego Negro (autoria
própria)
Fig. 140 | Fotografias na zona de S. Roque, onde se denota a deficiência do atravessamento e da intermodalidade (autoria própria)
Fig. 141 | Fotografia da multiplicação de barreiras em torno da Estrada da Circunvalação (autoria própria)

Fig. 149 | Esquema da intervenção no bairro do Lagarteiro. Disponível em: http://
www.habitarportugal.org/PT/projecto/bairro-do-lagarteiro-reabilitacao-do-espaco-publico/
Fig. 150 | Implantação do bairro do Lagarteiro (autoria própria e base retirada do
google maps)
Fig. 151 | Implantação do bairro do Cerco (autoria própria e base retirada do google
maps)
Fig. 152 | Fotografia na freguesia de Campanhã (autoria própria)
Fig. 153 | Fotografia na freguesia de Campanhã (autoria própria)
Fig. 154 | Fotografia da sobreposição dos muros construídos ao longo do tempo na
Estrada da Circunvalação (autoria própria)
Fig. 155 | Fotografia a partir da zona rural de Pego Negro (autoria própria)
Fig. 156 | Fotografia de um corte, uma abertura no muro da Estrada da Circunvalação (autoria própria)
Fig. 157 | Caricatura da autoria de Carlos Dias sobre a vida urbana. In: Câmara
Municipal do Porto. Porto: Projecto Cidade Nova. Porto: Gabinete do Planeamento
Urbanístico, 1985, pg.26
Fig. 158 | Esquema representativo da dicotomia entre as muralhas canónicas e as
“muralhas negativas” (autoria própria)
(Todos os links foram consiultados no dia 29-09-2019)

Fig. 142 | Fotografia do Parque Nascente a partir da Estrada da Circunvalação (autoria própria)
Fig. 143 | Fotografia da maior fonte de proliferação de bolsas de segregação: os
bairros sociais (autoria própria)
Fig. 144 | Fotografia das barreiras no encontro da Estrada da Circunvalação com o
bairro de Pego Negro (autoria própria)
Fig. 145 | Mapa dos bairros sociais no contexto da freguesia de Campanhã. In: MEIRELES, Miguel; RODRIGUES, Agostinho. Campanhã: estudos monográficos.
Porto: Junta de Freguesia de Campanhã, Câmara Municipal do Porto, 1991, pg.191
Fig. 146 | Fotografia do bairro do Cerco. Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.
pt/units-of-description/documents/614685/?q=bairro+cerco
Fig. 147 | Fotografia do bairro de S. Roque da Lameira. Disponível em: http://
gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/615123/?q=bairro+são+roque+lameira
Fig. 148 | Fotografia do bairro do Lagarteiro. Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/291872/?q=bairro+lagarteiro
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