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RESUMO 

Este relatório propõe uma rede de projetos estratégicos que reforça a estrutura verde 

da freguesia de Campanhã, com a finalidade de complementar o processo de 

regeneração urbana em curso neste território. Um território com problemas profundos 

de fragmentação urbana e segregação social, relativamente ao resto do concelho do 

Porto, e no qual se pretende alcançar uma futura coesão territorial e social que garanta, 

simultaneamente, a proteção dos valores naturais, ecológicos, patrimoniais e 

paisagísticos. O trabalho tem início com o estudo e análise da freguesia que permitiu 

sintetizar os problemas a resolver e as oportunidades a aproveitar. A etapa seguinte 

explora as principais oportunidades e desenvolve-se pela seleção específica dos 

elementos do território complementares à estrutura verde com maior potencial de 

transformação e dinamização como são exemplo os serviços, os equipamentos, as 

habitações sociais e a rede de circulação. Simultaneamente, são considerados os 

projetos futuros com maior potencial gerador de mudança, como são exemplo a 

expansão do Parque Oriental, a reconversão do Matadouro Municipal e a construção do 

Terminal Intermodal. A ligação entre todos os elementos é planeada tendo em conta 

ligações existentes e ligações estratégicas identificadas. Os projetos estratégicos são 

resultado da filtragem das ligações relativamente à maior presença de terrenos 

expectantes na sua envolvente, à localização mais aproximada aos projetos futuros e à 

maior eficiência nas ligações destes. A sua função será, a longo prazo, complementar 

os projetos futuros e os instrumentos de política urbana na alteração da realidade 

vigente na freguesia. Dos quatro projetos estratégicos identificados no território de 

Campanhã, a interface Falcão-Cerco é que apresenta um maior potencial de renovação. 

É, por isso, selecionado como caso adequado para estudo pormenorizado e proposta 

de intervenção projetual, ao nível do estudo prévio, que servirá como exemplo aplicado 

da tradução territorial dos conceitos de projeto estratégico e regeneração urbana através 

do planeamento da estrutura verde. 
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ABSTRACT 

This report proposes a network of strategic projects, integrated in the Campanhã green 

structure, with the purpose to complement the urban regeneration process already 

happening in this territory. A territory with profound problems of urban fragmentation and 

social segregation compared to the rest of Porto's county, in which a future territorial and 

social cohesion is sought, while, at the same time, ensuring the protection of natural, 

ecological, heritage and landscape values. The work begins with the study and analysis 

of the parish that allows synthesizing the problems to be solved and the opportunities to 

be seized. The next stage explores the main opportunities and develops with the specific 

selection of territory elements that complement the green structure with the greatest 

potential for transformation and dynamization, such as services, equipment, social 

housing and circulation network. At the same time, future projects with the greatest 

potential for change are considered, such as the expansion of the Parque Oriental, the 

conversion of the Municipal Slaughterhouse and the construction of the Intermodal 

Terminal. The link between all elements is planned taking into account existing links and 

identified strategic links. Strategic projects are the result of filtering out the links in relation 

to the increased presence of brown fields in its surroundings, the closer location to future 

projects and the greater efficiency in their connections. Its role will be complementary to 

both future projects and urban policy instruments in changing the parish's long-term 

reality. Of the four strategic projects display in the territory of Campanhã, the Falcão-

Cerco interface has the greatest potential for renewal. It is therefore as an adequate case 

for detailed study and project intervention proposal, at the level of previous study, which 

will serve as an applied example of the territorial translation of the concepts of strategic 

project and urban regeneration through green structure planning. 
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Glossário 
 

CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos – é uma 

unidade de pesquisa internacionalmente reconhecida em ciências biológicas que 

conduz pesquisas básicas e aplicadas sobre os três principais componentes da 

biodiversidade: genes, espécies e ecossistemas. Localizado no Campus de Vairão, Vila 

do Conde, esta unidade é gerida pelo ICETA - Instituto de Ciências, Tecnologias e 

Agroambiente da Universidade do Porto, uma instituição privada sem fins lucrativos da 

Universidade do Porto, que beneficia de autonomia administrativa e financeira (CIBIO-

InBIO, 2019). 

Projeto URBiNAT – Cocriação De Corredores Saudáveis Como “Motores” Para A 

Regeneração De Bairros De Habitação Social Através De Soluções Baseadas Na 

Natureza Social, Ambiental E Com Potencial De Mercados – projeto que decorrerá 

ao longo de cinco anos, financiado em 13 milhões de euros pelo Horizonte 2020 – o 

programa-quadro de investigação e inovação da União Europeia – e, que é o resultado 

da candidatura pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, juntamente 

com cerca de 30 parceiros de vários países, aprovada no Concurso para Ações 

Inovadoras (Innovative Actions), na área das Cidades Inteligentes e da Sustentabilidade 

(Smart Cities and Sustainabilty). O projeto, organizado em sete pastas (Gestão de 

Consórcio; Laboratórios Vivos; Participação Pública; Corredores Saudáveis e Soluções 

Baseadas na Natureza; Observatório; Disseminação; Marketing), investigará, 

desenvolverá e implementará um corredor saudável, com base num catálogo de 

Soluções Baseadas na Natureza (NBS - Nature Based Solutions) que os parceiros 

transversais (universidades, instituições públicas, laboratórios e empresas) têm vindo a 

desenvolver nos últimos anos. Os corredores serão planeados e construídos 

primeiramente nas três cidades líder, Porto (Portugal), Nantes (França) e Sofia 

(Bulgária) e, mais tarde, replicados em Bruxelas (Bélgica), Siena (Itália), Høje-Taastrup 

(Copenhaga, Dinamarca) e Nova Gorica (Eslovénia), em parceria com os municípios e 

as universidades locais. São também parceiras entidades iranianas e chinesas, bem 

como observadores do Brasil, Omã, Japão e China, o que garante a partilha alargada 

de boas práticas, assim como a replicação das soluções projetadas noutros contextos. 

Em Portugal as instituições envolvidas são: o CES, enquanto coordenador; a Câmara 

do Porto (através do Pelouro da Inovação e Ambiente), enquanto cidade-líder na 

implementação de soluções baseadas na natureza; o Pelouro da Habitação e Coesão 

Social (através da empresa municipal DomusSocial), enquanto entidade responsável 

pelos bairros sociais do Porto; o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos 
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Genéticos (CIBIO-InBIO), enquanto parceiro local do Porto; a Universidade de Coimbra 

(com o CEIS20 e o Departamento de Arquitetura) para o desenho dos corredores 

saudáveis; e o Give U Design Art (GUDA), como dinamizador dos processos de 

participação (URBiNAT, 2019). 

 Corredor Saudável – é uma articulação verde projetada como um percurso 

pedonal / viaduto no espaço público para integrar zonas periféricas e centrais 

(URBiNAT, 2019). 

Soluções Baseadas na Natureza – são definidas pela IUCN como ações de 

proteção, gestão sustentável e restauro de ecossistemas naturais ou modificados, que 

abordam os desafios da sociedade de maneira efetiva e adaptada, proporcionando 

simultaneamente bem-estar humano e benefícios da biodiversidade (União 

Internacional para a Conservação da Natureza-IUCN, 2019). 

Regeneração Urbana – consiste num procedimento holístico de intervenção no 

território com o objetivo de resolver problemas de carácter físico, ambiental, social, 

cultural e económico, com causa variável (transição económica e alteração no emprego; 

questões sociais e comunitárias; obsolescência física; degradação da qualidade 

ambiental) (Igreja, 2016). 
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Introdução 
 

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do estágio no Projeto URBiNAT – 

Cocriação de Corredores Saudáveis como “Motores” para a Regeneração de Bairros de 

Habitação Social através de Soluções Baseadas na Natureza Social, Ambiental e com 

potencial de Mercados –, formalmente associado ao Centro de Investigação em 

Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO), para obtenção do grau de mestre em 

Arquitetura Paisagista pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP). 

O tema deste relatório está relacionado com os problemas profundos de dinâmica social, 

funcionalidade urbana, isolamento e subdesenvolvimento da freguesia de Campanhã, 

no contexto do concelho do Porto, para a qual se pretende desenvolver um processo de 

regeneração urbana através do planeamento da estrutura verde.  

Pretende-se que tal processo venha a assegurar o aumento da mobilidade suave no 

território, a consolidação da infraestrutura verde, promovendo a sustentabilidade e 

garantindo benefícios ecológicos, a inclusão social, o desenvolvimento urbano e 

económico e, principalmente, a interligação de territórios próximos. Este território 

apresenta quatro tipos de problemas críticos: de caráter físico, pela dificuldade de 

entrada ou saída do mesmo, assim como de circulação e mobilidade interna; de caráter 

ambiental, pela deterioração contínua dos valores naturais e do património vegetal; de 

caráter social, pela grande concentração de bairros sociais e ilhas; e de caráter 

socioeconómico, pela predominância da classe baixa com rendimentos reduzidos, pelo 

elevado índice de desemprego, pelo nível baixo de escolarização e pela presença 

abundante de terrenos expectantes e edificado, devoluto e degradado (Babo, et al., 

2019).  

Nesse sentido, os objetivos específicos do estágio desenvolvido, plasmados neste 

relatório, foram: (i) analisar a evolução histórica e morfológica da paisagem de 

Campanhã, de modo a entender quais as causas dos problemas atuais; (ii) analisar as 

condicionantes intrínsecas do território, as valências funcionais, como a rede de 

circulação, a estrutura verde, os serviços e os equipamentos, mas tendo em conta as 

mudanças futuras da freguesia, com base nos instrumentos de política urbana 

existentes e nos projetos futuros divulgados; (iii) estudar e selecionar ligações e 

respetivas interfaces que, ao serem intervencionadas, poderão incitar o início da 

resolução dos problemas existentes e que, simultaneamente, cumpram as dinâmicas e 

necessidades identificadas, assegurando a regeneração urbana e a conexão da 

estrutura verde e correspondendo a projetos estratégicos; (iv) apresentar uma proposta 
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para uma das interfaces identificadas com o objetivo de representar o conceito 

graficamente. 

Para responder aos objetivos enunciados foi desenvolvida a seguinte metodologia (Figura 

1) dividida em três momentos e com base nas seguintes fontes de informação: 

bibliografia, cartografia, relatórios técnicos das entidades públicas e mapeamentos in 

situ.  

 

Figura 1 - Esquema explicativo da metodologia aplicada. 
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1 | O Território de Campanhã 

A freguesia de Campanhã, localizada na zona mais oriental do concelho do Porto e 

integrada na Área Metropolitana do Porto (NUT III), é uma das sete freguesias do 

mesmo e está delimitada a Sul pelo Rio Douro, de Sudeste a Norte pelo concelho de 

Gondomar e a Oeste pelas freguesias de Bonfim e Paranhos (Figura 2). Corresponde a 

cerca de um quinto do concelho, quer na sua área quer na sua população, com cerca 

de 8,13km2 e 32 659 habitantes (Censos de 2011) respetivamente.  

 
Figura 2 - Enquadramento geográfico da freguesia de Campanhã. 

Para além dos limites administrativos existem em Campanhã, na literatura e na 

toponímia, os lugares - nomes de locais na gíria local. “Muitos destes topónimos falam-

nos de uma história da paisagem local, a partir da qual é possível conhecer e 

compreender a configuração estética e ambiental deste território que tem uma matriz 

0km 300 
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N 
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vincadamente rural ou ruralizante.” (Rodrigues, 2005, p. 236). A sua localização 

geográfica (Figura 2) será importante para a interpretação e entendimento das 

informações fornecidas acerca deste território. 

O estudo e caracterização desta freguesia foi desenvolvido através da realização de 

uma análise territorial que foi para além dos limites administrativos, dada a presença de 

elementos de grande influência nas proximidades. Numa fase avançada perceber-se-á 

que este estudo se concentra a este da linha ferroviária e a sul do Mercado Abastecedor, 

identificando-se aí as zonas de maior importância para a proposta em estudo.  

Neste capítulo apresentar-se-ão os principais resultados do estudo e análise deste 

território, começando pelo enquadramento histórico e de evolução da paisagem, 

apresentando-se os resultados da caracterização biofísica e socioeconómica e, por 

último, os principais resultados da análise da morfologia urbana. O capítulo finda com 

algumas considerações relativas à análise dos instrumentos de política urbana 

existentes e dos projetos futuros referentes à freguesia. 

 

1.1 Evolução da Paisagem 

A análise cartográfica e iconológica realizada permitiu validar as informações 

bibliográficas analisadas e entender como se refletiram os diferentes processos 

históricos de transformação neste território (Apêndice 1), assim como identificar 

permanências e o desaparecimento de elementos caracterizadores desta paisagem.  

A partir da análise das Plantas Topográficas da Cidade do Porto de 1892 (Figura 3), 

desenvolvidas por Augusto Gerardo Teles Ferreira (escala 1/500), percebe-se um 

território marcadamente rural (Figura 4), agrícola e florestal, que seria, à época, ocupado 

principalmente por agricultores e alguns burgueses portuenses, com as suas quintas de 

recreio de qualidade arquitetónica elevada, que, em alguns casos, desenhavam os seus 

próprios acessos aos principais eixos. Aqui eram percetíveis alguns indícios do início do 

período da industrialização, como é o caso da presença da estação ferroviária.  
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Figura 3 - Detalhe da junção das Plantas Topográficas da Cidade do Porto, de 1892, desenvolvidas por Augusto 

Gerardo Teles Ferreira (escala 1/500), relativamente à freguesia de Campanhã: 1. Praça da Corujeira; 2. Praça das 

Flores; 3. Rua São Roque da Lameira; 4. Estação do Caminho de Ferro Minho e Douro – atual estação de Campanhã; 

5. Estação de Pinheiro de Campanhã; 6. Estrada da Circunvalação; 7. Rio Tinto; 8. Rio de Campanhã (atual rio Torto); 

9. Grandes áreas florestais; 10. Quinta (de Vila Meã ou do Mitra); 11. Igreja de Santa Maria de Campanhã e cemitério. 

/ gisaweb.cm-porto 

 

Figura 4 - Costumes Portugueses: 1. Lavadeiras em Pego Negro, Campanhã, em 1910; 2. Descarga de lenha no Esteiro 

de Campanhã, em 1910. Fonte gisaweb.cm-porto 

Já as Fotografias Aéreas da Cidade do Porto (Figura 5), recolhidas entre 1939-1940, 

mostram o avanço do movimento de industrialização, com a multiplicação de vias, 

indústrias e ilhas1, mas ainda sem a instalação dos grandes bairros sociais de 

Campanhã. Nesse período, as novas fábricas e armazéns distribuíam-se, 

estrategicamente, ao longo das principais ruas da freguesia (Figura 6): em torno da 

 
1 Ilhas – tipologia residencial que consiste em filas de casas, em regra, pequenas e térreas, construídas na 
parte traseira de lotes profundos, ligadas ao espaço público por um túnel paralelo a uma fachada lateral.  
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estação, como é o caso da importante fábrica de tecidos e tinturaria ‘A Invencível’, do 
Matadouro Industrial do Porto e da fábrica Moagens Ceres; na zona do Freixo, pela 

proximidade ao porto ribeirinho, como por exemplo a antiga Central Termoelétrica (hoje 

em ruínas mas classificada como património industrial); e, nos principais eixos de 

ligação ocidente–oriente. É aqui que ainda se encontram, em maior concentração, os 

edifícios em ruínas ou devolutos e o património industrial que subsiste. 

 

Figura 5 - Detalhe da junção das Fotografias Aéreas da Cidade do Porto, entre 1939-1940, relativamente à freguesia 

de Campanhã: 1. Praça da Corujeira; 2. Eixos da Praça da Corujeira; 3. Rua São Roque da Lameira; 4. Estação de 

Campanhã; 5. Estação de Pinheiro de Campanhã; 6. Estrada da Circunvalação; 7. Rio Tinto; 8. Rio Torto; 9. Áreas 

florestais em desaparecimento; 10. Quinta (de Bonjóia); 11. Igreja de Santa Maria de Campanhã e cemitério; 12. 

Matadouro Industrial do Porto; 13. Rua do Falcão. Fonte gisaweb.cm-porto 
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Figura 6 - 1. Uma rua em Campanhã, já com algumas chaminés industriais, na década de 1910; 2. Construção da 

Avenida Paiva Couceiro em 1940, com vista para as chaminés industriais do Freixo e para a Central Termoelétrica do 

Freixo. Fonte gisaweb.cm-porto 

Por fim, as Imagens Google Earth (2003-2018) (Figura 7) mostram, principalmente, a 

presença recente das vias de circulação de grande escala, do mais recente edificado 

habitacional, serviços e equipamentos que pontuam este território, como é o caso: da 

reabilitação de diversas escolas; da reabilitação da zona das Antas com a construção 

do Estádio do Dragão entre 2002 e 2004 e a demolição do Estádio das Antas em 2004; 

da construção da estação de metro do Estádio do Dragão também em 2004, 

acompanhada, em 2005, pela construção do shopping – Alameda Shopping – e, em 

2009, do Dragão Caixa. Também é de destacar a demolição de indústrias e do bairro S. 

Vicente de Paulo e a construção da primeira fase do Parque Oriental do Porto (9-10ha), 

entre 2009 e 2010.  

N 
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Figura 7 - Resumo da análise comparativa das Imagens Google Earth (2003-2018) – imagem base de 2003: 1. 

Construção de indústria e habitação, em 2006; 2. Construção da Estação de Metro de Campanhã, serviços e algumas 

habitações, a partir de 2006; 3. Construção de acessos à rua Cerco do Porto, em 2006; 4. Construção da ligação à 

Alameda de Cartes, em 2006, da Avenida Artur de Andrade, Avenida Francisco Xavier Esteves e Avenida da Cidade de 

Léon; 5. Construção da Radial de Gondomar (A43), em 2006; 6. Obras complementares à Estrada da Circunvalação, 

em 2006; 7. Prolongamento da rua da Igreja de Campanhã, em 2006; 8. Construção da rua António Ricca Gonçalves, 

em 2006; 9. Demolição de indústria, em 2007; 10. Presença do bairro São Vicente de Paulo até 2009; 11. Construção 

da primeira fase do Parque Oriental do Porto (9-10ha), entre 2009 e 2010; 12. Construção do Estádio do Dragão e 

demolição do estádio das Antas, em 2010; 13. Expansão da escola básica e secundária do Cerco, em 2010; 14. 

Construção do Pavilhão Municipal do Lagarteiro, em 2011; 15. Construção de habitações na rua de Bouça Ribas, em 

2011. Fonte Google Earth Pro 

Deste modo, é possível perceber que a construção das vias de circulação de grande 

escala ocorreu, maioritariamente, entre o final do século XX e o início do séc. XXI (Figura 

8). Da análise e comparação da cartografia mencionada, a principal conclusão consiste 

na imutabilidade da rede viária, uma vez que esta permaneceu praticamente inalterada 

entre o séc. XIX e meados do séc. XX. 
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Figura 8 - Escala temporal do aparecimento das principais estradas e ferrovia. 

Esta reflexão, relativa à estagnação da rede viária (Figura 9), permite assumir a freguesia 

de Campanhã como um lugar, à época, de passagem, pelo facto de ser atravessada 

pelos grandes eixos horizontais que ligavam a cidade do Porto às regiões vizinhas. Mais 

tarde, com a acumulação da função de receção/envio de mercadoria, garantida pelo 

surgimento da estação de comboios, esta zona foi pontuada por pequenos núcleos 

habitacionais de reduzida expressão e sem uma organização espacial clara. A linha 

ferroviária do Norte e Minho, que atravessa longitudinalmente a freguesia, é percetível 

nas Plantas Topográficas da Cidade do Porto de 1892, acompanhada pela estação do 

Caminho de Ferro Minho e Douro – atual estação de Campanhã – e a estação de 

Pinheiro de Campanhã a oriente da linha ferroviária, que terá sido demolida no início do 

séc. XX (deixando no terreno os traços e a modelação que dão a entender que a mesma 

seria no local onde se instalará o Terminal Intermodal).  

 

Figura 9 - Mapa da evolução das principais vias da rede ferroviária e rodoviária em Campanhã, entre o séc. XIX e o 

séc. XXI.  

0km 1 
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Uma segunda reflexão relaciona-se com as alterações que este território sofreu pela 

construção dos agrupamentos e bairros de habitação social. Entre a década de 40 e o 

início dos anos 2000, esta tipologia de construção multiplicou-se neste território 

associada ao período da industrialização, com grande transformação da morfologia do 

terreno. O processo de construção (Figura 10) desenvolvia-se frequentemente através do 

terraceamento, gerando taludes consideráveis que ainda hoje causam problemas de 

mobilidade e de impacto na paisagem, conforme é possível perceber pela análise 

iconológica dos elementos pictóricos disponíveis no Arquivo Municipal do Porto (Figura 11 

a Figura 13). 

 

Figura 10 - Escala temporal do aparecimento das habitações sociais. 

   

Figura 11 - 1. Fotografia da construção do Bairro do Cerco, em 1961; 2. Fotografia aérea do bairro do cerco, em 1966. 

Fonte gisaweb.cm-porto 

    

Figura 12 - Programa Especial de Realojamento: Conjunto Habitacional do Falcão de baixo, em 1996. 1. Situação 

existente; 2. Proposta. Fonte gisaweb.cm-porto 
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Figura 13 - Bairro do Lagarteiro: terrenos para construção, em Azevedo. 1.  Situação existente, em 1969; 2. Início da 

construção, em 1970. Fonte gisaweb.cm-porto 

Da análise comparativa da cartografia e iconologia citadas surgiram ainda reflexões 

secundárias relativamente à decadência sequencial da freguesia de Campanhã até ao 

século XXI, quer do património natural (associado, principalmente, ao rio Tinto, ao rio 

Torto, aos sobreirais e aos soutos característicos desta paisagem), quer do património 

construído (casas senhoriais, moinhos, azenhas, edificado industrial). Tal como surgem 

reflexões relativamente à alteração das funções e da importância do espaço público ao 

longo do tempo, conforme as necessidades de cada época, como é o caso da Praça da 

Corujeira, da Praça das Flores, da Estrada da Circunvalação e do Esteiro. 

 

 

1.2 Caracterização Biofísica 

Comparativamente com a atual realidade do concelho do Porto, Campanhã distingue-

se profundamente pela sua natureza rural que terá mantido até aos dias de hoje, devido 

ao fraco investimento público e privado, mas principalmente devido aos problemas 

sociais aqui presentes. Para melhor entender e, posteriormente, planear este território, 

é necessário perceber as condições intrínsecas do mesmo. As componentes biofísicas 

são influentes na determinação dos sistemas ecológicos e urbanos, permitindo entender 

quais as áreas que devem ser protegidas (devido ao seu elevado valor natural, 

económico e paisagístico), promovidas (devido à sua potencialidade funcional, 

ecológica, estética ou económica) e recuperadas, garantindo a produção/reabilitação de 

espaços verdes e/ou urbanos, que potenciem o desenvolvimento da freguesia e 

assegurem a dissolução das problemáticas funcionais e sociais. 
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Relevo e Altimetria 

As curvas de nível deste território decrescem do extremo N e W (Ranha - Cruz) para 

SE (Falcão – Azevedo - Freixo), assim como a par do limite administrativo NE da 

freguesia (Areias) para SW (Falcão - Azevedo - Freixo), destacando-se a plataforma 

central (Pego Negro, Lagarteiro, S. Pedro e Freixo) de cotas intermédias (50 - 70m), 

que dividem este vale em dois. Ainda, atingem a cota do nível do mar a sul, no rio 

Douro. As cotas mais elevadas registam os 150-160 metros, definidas pelos montes da 

Bela Vista, das Antas, de Contumil e Cruz. 

 

Figura 14 - Detalhe da Carta de Hipsometria do Concelho do Porto. Fonte (CEGOT, et al., 2018) 

Hidrografia 

As linhas de drenagem deste território dividem-se por duas bacias hidrográficas: a bacia 

do rio Tinto e a bacia do rio Torto, onde na primeira é abrangida a maioria da freguesia 

e na segunda apenas o extremo este. As principais linhas de água são o rio Tinto e o 

rio Torto, que surgem do extremo noroeste e do extremo nordeste, respetivamente, e 

desaguam a sul-centro no rio Douro – esteiro –, sem nunca se intersetarem. A bacia 

hidrográfica do rio Tinto integra, ainda, as linhas de drenagem secundárias: a ribeira de 

Currais, a ribeira de Cartes, a ribeira de Vila Meã e a ribeira da Lomba.  

Relativamente à canalização das linhas de água, as principais encontram-se quase na 

sua totalidade a céu aberto, enquanto que as secundárias e afluentes encontram-se na 

sua maioria canalizadas (Currais:17% a céu aberto; Cartes: 1,96% a céu aberto; Vila 

Meã: 0% a céu aberto; Lomba: 23% a céu aberto (Águas do Porto, 2019)). Em 
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comparação com as restantes bacias hidrográficas do concelho, estas duas bacias 

correspondem a 2/5 das bacias com setores não urbanizados e com agricultura.  

Apesar da realidade de poluição extrema ainda muito presente na bacia hidrográfica do 

rio Tinto, que lhe conferiu graves problemas ecológicos, a recente divulgação das 

ilegalidades e origens da contaminação, levada a cabo por agentes como o Movimento 

de Defesa do Rio Tinto (MDRT), possibilitou o início da recuperação desta bacia após 

décadas de crime ambiental.  

 

Figura 15 - Detalhe da Carta de Bacias Hidrográficas do Concelho do Porto. Fonte (CEGOT, et al., 2018) 

Declives 

Com base na análise da Figura 16 percebe-se, a este do rio Tinto e exclusivamente nas 

zonas do vale do rio Tinto e Torto, a clara predominância de declives intermédios, entre 

11-20º, que suavizam para nordeste. Porém, a oeste do rio Tinto, encontram-se 

declives intermédios a acentuados desde a zona de Currais, até Contumil, Antas e 

Bonjóia. Encontram-se ainda declives intermédios a acentuados associados à VCI e à 

linha ferroviária, estes de origem artificial.  
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Figura 16 - Detalhe da Carta de Declives do Concelho do Porto. Fonte (CEGOT, et al., 2018) 

Exposição Solar 

Segundo a classificação da exposição solar por nove classes: s/exposição definida, 

norte, nordeste, este, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste, neste território 

predominam, de um modo geral, as exposições a sul, sudeste e sudoeste, assim como 

oeste – elevado conforto climático –, associadas aos vales dos rios Tinto e Torto. 

Surgem orientações a norte e nordeste – baixo conforto climático –, associadas aos 

pontos mais altos como Currais, Cruz, Contumil e Bela Vista, e, ainda, São Roque da 

Lameira de Cima. 
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Figura 17 - Detalhe da Carta de Exposição Solar do Concelho do Porto. Fonte (CEGOT, et al., 2018) 

Geologia  

As tipologias geológicas dominantes neste território são: granitos (granitos de duas 

micas sintectónicos), a oeste do rio Tinto; xistos (complexo xistograuváquico de 

micaxistos e metagrauvaques), a este do rio Tinto; e aluviões, associados aos rios e 

ribeiras existentes. Também se encontram depósitos fluviais, a sul, junto ao rio Douro, 

à Quinta de Nova Sintra e à Quinta do Prado, um conjunto de xistos, excecionalmente, 

na zona de Godim e depósitos marinhos da faixa litoral, pontualmente na plataforma 

entre o rio Tinto e o rio Torto.  

A natureza geológica deste território possibilita: um potencial de permeabilidade médio 

a elevado, associado ao rio Tinto e seus afluentes e ao rio Torto; a classificação destes 

solos com fracas características de resistência e deformabilidade (níveis freáticos 

elevados) resultando numa maior vulnerabilidade de contaminação dos aquíferos; e, 

por último, a existência de zonas de recarga direta dos aquíferos (a este do rio Tinto e 

entre Meiral e Azevedo - zona de interesse patrimonial de subsolo a preservar). 

Também a tectónica tem um importante papel neste território: “Facto relacionado com 

uma importante falha NNW-SSE, que por sua vez define a escarpa de Campanhã e 

condiciona o próprio rio Douro a montante da confluência do rio Tinto e Torto” 

(Rodrigues, 2005, pp. 245-6). 

 



    
16 

 
 

 

FCUP 
Planeamento da Estrutura Verde como estratégia de Regeneração Urbana em Campanhã, Porto. 

 

 

Figura 18 - Detalhe da Carta Litológica do Concelho do Porto. Fonte (CEGOT, et al., 2018) 

Tabela 1 - Análise das componentes biofísicas do território de Campanhã (CEGOT, et al., 2018). 

 

 

1.3 Caracterização Socioeconómica 

Para além das oscilações ao longo dos séculos do número de habitantes geradas pela 

guerra, pela industrialização ou pela crise económica, é essencial entender os graves 

problemas sociais influenciados pelas transformações do território e com influência nos 

usos do mesmo. Estes problemas derivam da realidade social que foi sendo gerada na 

freguesia de Campanhã durante séculos, largamente influenciada pelas condições de 

educação e emprego oferecidas nesta área.  
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Segundo os censos de 2011, em Campanhã, dos 20% de população residente, cerca 

de 15% era ativa, comparativamente com a população do concelho (taxa de atividade 

inferior à média do concelho). O setor de atividade dominante da freguesia era o 

terciário por 81,9%, seguido do setor secundário por 17,9% (sendo os dois valores 

superiores à média da cidade do Porto) e, por fim, o setor primário com um valor residual 

de 0,2%. Ao analisar os residentes da freguesia pelos níveis de escolaridade 

completa, ainda com nenhum nível eram cerca de 16,9%, relativamente ao 1º ciclo 

eram 32,9%, ao 2º ciclo eram 14,2 %, ao 3º ciclo eram 16,2%, com ensino secundário 

eram 10,3% e com ensino pós-secundário ou universitário eram apenas, 

respetivamente, 0,6% e 8,8% (Martins, et al., 2014).  

Ao nível da habitação social, tendo sido analisados os residentes ativos e inativos que 

representam cerca de 49% cada parte. Dos residentes ativos, 55% encontram-se em 

situação de desemprego, 1% com baixa e apenas 44% de facto ativos. No que diz 

respeito aos inativos, 65% corresponde a pensionistas/reformados, 32% a estudantes e 

3% a domésticos. É ainda mais preocupante quando se analisa a proveniência dos 

rendimentos, sendo que apenas 26% está associada ao emprego, enquanto que o 

restante provém 47% de pensão/reforma e 19% de subsídios (Rendimento Social de 

Inserção e Subsídio Social de Desemprego) (DomusSocial, EEM, 2011).  

Em suma, nesta freguesia concentram-se as classes baixas que sobrevivem num 

regime de prestação de serviços e com base em algumas atividades de comércio, 

desatualizadas e de qualidade média-baixa, à parte das grandes indústrias que 

sobreviveram ao período da desindustrialização. Esta realidade piora quando é 

analisada, especificamente, a população dos bairros sociais e ilhas que, para além de 

apresentarem um nível de escolaridade incompatível com as novas necessidades e 

exigências da sociedade, demonstram uma reduzida inserção no mercado do trabalho, 

desregulação da natalidade contrastante com os baixos rendimentos, e frequentemente 

associada com o desenvolvimento de atividades ilícitas e conflitos entre a comunidade.   

 

1.4 Morfologia Urbana 

Para além da análise das condicionantes intrínsecas do território e da análise 

socioeconómica, é imperativo perceber a morfologia urbana e os diferentes usos do 

território, como também, perceber como estes condicionam a criação, resolução ou o 

desenvolvimento de novos problemas, ideologias ou necessidades, influenciando a 

evolução da paisagem. Em Campanhã esta evolução esteve, recorrentemente, 

associada à alteração dos usos do solo, a par do surgimento, desaparecimento ou 
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transformação de elementos caracterizadores e influenciadores dos fluxos e atividades 

que afetam diretamente o território e a paisagem. Nesse sentido, elementos como a 

Rede de Circulação e Mobilidade, os Serviços e Equipamentos, a Habitação Social e a 

Estrutura Verde são, seguidamente, analisados, assim como, são descritas as principais 

reflexões acerca dos mesmos. 

 
1.4.1 Rede de Circulação e Mobilidade 

A rede de circulação e mobilidade considerada para esta análise corresponde à rede 

ferroviária e rodoviária (incluindo transportes públicos), assim como a rede de 

mobilidade suave que inclui mobilidade pedonal e ciclável, no sentido de garantir uma 

análise completa de problemas e oportunidades ao abranger a circulação em diferentes 

vertentes.  

Neste território, a rede ferroviária tem um grande impacto graças à sua localização 

quase central na freguesia e à sua escala considerável. Conta com duas estações – 

Campanhã e Contumil – que apresentam funções diferentes, com cerca de 20 linhas de 

circulação, que se separam apenas a Norte, continuando para Gondomar, e a Sul, quer 

para a Estação de São Bento, quer para a ponte de São João. Com uma largura que 

varia entre os 10 e os 200m entre Norte e Sul, e uma extensão de cerca de 5km, 

consegue garantir a elevada qualidade do interface ferroviário de Campanhã, não 

obstante constituir uma barreira à circulação rodoviária e, principalmente, à mobilidade 

suave.  

A par da rede ferroviária, a rede rodoviária também tem um grande impacto nesta 

paisagem. Pela sua complexidade, sobreposição múltipla e escala considerável, cria 

barreiras intransponíveis que dificultam a circulação de mobilidade suave. No sentido 

de facilitar a sua compreensão encontra-se dividida em três categorias (Apêndice 2): 

principal, secundária e adicional.   

A categoria principal corresponde às vias de largura acima dos 15m, acima de 2 faixas 

e de classe intermunicipal ou complementar e nós associados – por representarem as 

principais ligações dentro do concelho e interconcelhos, assim como as principais 

barreiras à circulação de mobilidade suave e de grande impacto na paisagem (Figura 19 a 

Figura 26).  
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Figura 19 - Nó da Ponte do Freixo, Estrada da Circunvalação e VCI.  

 
Figura 20 - Entrada na Avenida 25 de Abril pela Praça da Corujeira.  

 
Figura 21 - Passagem na Rua de Bonjóia (mista; túnel).  

 
Figura 22 - Sobreposição da rede de circulação principal entre Tirares e Azevedo (vista superior).  
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Figura 23 - Sobreposição da rede de circulação principal entre Tirares e Azevedo (vista intermédia).  

 
Figura 24 - Sobreposição da rede de circulação principal entre Tirares e Azevedo (vista inferior).  

       

          
Figura 25 - 1. Passagens de tipologia mista – túnel: rua Pego Negro; 2. rua do Freixo; 3. Avenida da Cidade de Léon; 
4. Alameda de Cartes; 5. rua Igreja de Campanhã.  

1 2 3 

4 5 
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Figura 26 - Nó rodoviário de Bonjóia e passagem perto da Quinta de Vila Meã (automóvel; túnel).  

 

Tendo em consideração as duas categorias de circulação apresentadas até ao momento 

é necessário analisar as passagens possíveis através destas (Figura 27 e Figura 28), que se 

distinguem em passagens superiores (ponte) e inferiores (túnel). Ainda, a circulação 

nestas pode ser exclusivamente pedonal, automóvel ou mista. Existem cerca de 17 

passagens (limites: Contumil – Freixo), 5 superiores e 14 inferiores, sendo que 12 são 

mistas, 3 são pedonais e 2 são automóveis. Tendo em conta que as passagens estão 

apenas associadas à linha ferroviária, à VCI, à Radial de Gondomar e ao contínuo 

oriental, é possível afirmar que a média é cerca de 1,2 passagens/km. É também 

destacável a presença das três pontes, D. Maria Pia, São João e Freixo, que possibilitam 

a travessia das margens Porto (Campanhã) - Vila Nova de Gaia, de comboio ou de carro 

e, possivelmente, uma nova ligação pedonal e ciclável (Apêndice 7).   
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Figura 27 - Identificação das passagens mapeadas por tipologias.  

 

Figura 28 - Rede de Circulação: Linha Ferroviária e Rede Rodoviária Principal com respetivas, passagens.  

 

0km 1 

0km 1 
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A categoria secundária (Figura 29) corresponde às vias de extensão considerável 

enquanto eixo de ligação e subdivide-se em duas tipologias: eixos de ligação norte–sul 

e ocidente–oriente. É fundamental considerar a diferença entre ocidente e oriente da 

linha ferroviária, enquanto território urbano versus rural, diferença esta que se faz notar 

também nas tipologias das vias de circulação existentes. A rede de transportes públicos 

existente garante, razoavelmente, a circulação pela freguesia, entre esta e o resto do 

concelho, assim como, ao concelho vizinho, concentrando-se na rede secundária.  

A categoria adicional corresponde às principais vias de circulação que garantem a 

ligação aos restantes elementos caracterizadores deste território. De notar que as vias 

não destacadas nesta análise complementam também a mobilidade viária. 

  

Figura 29 - Rede de Circulação Rodoviária Secundária.  

Em suma, a linha ferroviária juntamente com a categoria principal representam o grande 

problema de fragmentação urbana deste território (Figura 30 e Figura 31), constituindo 

barreiras de mobilidade e de ligação da estrutura verde destacando as diferenças de 

desenvolvimento urbano e de caráter social.  A sua reestruturação deve ser planeada 

no sentido de aumentar a permeabilidade quer ecológica quer de mobilidade, assim 

como devem ser repensados e, quando possível, suprimidos os taludes associados.  

0km 1 
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Figura 30 - Linha Ferroviária e Rede de Circulação Rodoviária.  

 

Figura 31 - Fragmentação urbana associada à rede de circulação e a zonas industriais disfuncionais. Fonte (Babo, et 

al., 2019) 

0km 1 
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Em contrapartida, a rede secundária vence as consideráveis distâncias territoriais 

ocidente-oriente e norte-sul da freguesia, permitindo também a conexão com as 

freguesias vizinhas. No que diz respeito à qualidade de circulação e estado de 

conservação das mesmas, destaca-se o estacionamento informal excessivo, 

pavimentos em mau estado, falta de sinalética e de organização da circulação, falta de 

arborização, falta de passeios ou presença de passeios demasiado estreitos (<1m). Por 

último, é importante destacar a existência de inúmeras ruas sem saída, associadas às 

habitações sociais ou aos cortes resultantes da construção da rede principal, que devem 

ser repensadas de modo a aumentar a segurança destas zonas e diminuir quer a 

segregação social, quer o desenvolvimento de atividades ilícitas.  

 
Figura 32 - Mapa rede de circulação pedonal num excerto do território de Campanhã. Fonte Projeto URBiNAT 

 
A rede de mobilidade suave considera a rede pedonal e ciclável, tendo em conta que a 

segunda é praticamente inexistente neste território, considerando a dificuldade de 

ultrapassar a difícil orografia. A rede de ciclovias conta apenas com a Rua das Areias 

(já em Gondomar) e a possibilidade de surgirem novos eixos futuramente (Apêndice 7). 

Relativamente à rede pedonal (Figura 32), o levantamento realizado permitiu dividir a 

mesma em cinco categorias: passeios, caminhos pedonais, caminhos informais2, vias 

partilhadas e passadeiras. Este apenas abrangeu cerca de 16% da freguesia (realizado 

 
2 Caminhos informais - são caminhos não formalizados (sem pavimento) e são criados pelo utilizador como 
resultado de uma necessidade comum. Também são reflexo das falhas de conexão comprovadas pela 
experiência do utilizador. 

0m 500 
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no contexto do estágio e, por isso, segundo os limites da área em estudo nesse 

momento). Porém, a localização a oriente da linha ferroviária e a presença da 

urbanização da Corujeira e dos bairros sociais, permite adquirir um resultado 

homogéneo neste território.  

          
Figura 33 - 1, 2, 3 e 4. Caminhos informais mapeados nos terrenos expectantes no lugar de Falcão.   

          

Figura 34 - 1. Caminho informal mapeado, de acesso às hortas ilegais no bairro S. Vicente de Paulo; 2 e 3. Caminhos 

informais mapeados nos terrenos expectantes próximos ao bairro do Lagarteiro; 4. Caminho informal mapeado no 

bairro do Falcão (de cima).  

 

Figura 35 - Caminho informal mapeado de ligação entre o bairro do Lagarteiro e o Parque Oriental.  

 

Figura 36 - Caminho informal mapeado de ligação entre o bairro do Lagarteiro e a passagem de Azevedo.  
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Pela análise dos valores (Apêndice 3) e do mapa (Figura 32) é possível perceber que cerca 

de 51% da rede pedonal corresponde a passeios e cerca de 21% corresponde a 

caminhos pedonais, sendo que o primeiro valor corrobora o caráter rural deste território. 

A comparação entre o valor dos passeios (51%) e o valor das passadeiras (3%), 

demonstra a falta de atravessamentos que impede uma circulação pedonal segura. Já 

o valor dos caminhos informais é cerca de 13%, identificando uma necessidade clara de 

expansão da rede pedonal formalizada (Figura 33 a Figura 36), tendo em conta a 

concentração dos mesmos nos terrenos expectantes (Azevedo, Pego Negro - Parque 

Oriental, bairro do Cerco e bairro do Falcão). Por último, é importante salientar que as 

vias partilhadas correspondem a cerca de 13% da rede pedonal, porém, neste território, 

são resultado da falta de passeios, da presença de entradas/saídas de automóveis ou 

da presença de estacionamentos, junto às edificações. 

 

1.4.2 Serviços e Equipamentos 

A análise dos principais serviços públicos e equipamentos urbanos (Apêndice 4 e Figura 

37), que servem esta freguesia, divide-se em oito categorias: comércio, cultura, desporto, 

educação, indústria, mobilidade, saúde e diversos. Estes distribuem-se, de modo geral, 

por toda a freguesia, destacando-se a concentração de serviços a ocidente da linha 

ferroviária, assim como associados à Praça da Corujeira, em contraste com o lado 

oriente da Circunvalação, onde estes são praticamente inexistentes devido também à 

reduzida presença urbana. É também percetível o domínio das categorias educação e 

indústria, a primeira pela clara necessidade de segregação social e a segunda enquanto 

remanescência do movimento de industrialização. A análise dos projetos futuros 

(Apêndice 8) demonstra um investimento estratégico em novos serviços e 

equipamentos nas categorias de mobilidade, cultura e saúde. 
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Figura 37 - Mapa dos principais serviços e equipamentos analisados.  

 

1.4.3 Habitação social 

As formas de dispersão do edificado neste território são claramente rurais, a saber: o 

elevado número de núcleos rurais, a presença de inúmero edificado isolado e a sua 

distribuição pelos principais eixos da rede de circulação secundária. Esta distribuição 

heterogénea provém do movimento de industrialização (visível pela concentração de 

fábricas, oficinas e armazéns, que atualmente se encontram maioritariamente devolutos 

e em ruínas), sendo influenciada pela orografia deste território. A sua distribuição na 

freguesia é claramente diferente a ocidente (conecto e organizado) e oriente 

(desconecto e isolado) da linha ferroviária, sendo que existem três situações a destacar: 

a oriente da Circunvalação (entre os vales do rio Tinto e do rio Torto) apenas se encontra 

edificado associado ao eixo longitudinal 3; no Freixo e proximidades a sua dominância 

é de cariz industrial (Figura 38 e Figura 39); e a norte de Contumil existe um vazio urbano 

(Babo, et al., 2018).  

É possível, também, classificar o edificado pela sua génese, alternando entre popular e 

industrial, com destaque para a presença das quintas (Figura 40), normalmente com 

elevada qualidade arquitetónica, e para a forte presença de habitação social. A par dos 

0km 1 
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recentes investimentos públicos e privados (Apêndice 7 e 8) esta realidade tem vindo a sofrer 

algumas alterações, pois tem-se apostado em novas formas de habitação e na 

recuperação de edificado, conjugando a existência de espaço não urbanizado a preços 

acessíveis com as candidaturas a fundos europeus e a valorização do património 

construído. 

 

 

 

Figura 38 - 1. Antiga fábrica 'A Invencível', atual propriedade da indústria Barros Lima; 2. Antiga Central Termoelétrica 

do Freixo, atualmente em ruínas; 3. Antigo Matadouro Municipal, atualmente com projeto de reconversão. Fonte 

gisaweb.cm-porto 

     

Figura 39 - 1. Indústria da Moagem Ceres, ativa desde o período da industrialização, em Campanhã; 2. Antiga 

fábrica/armazém industrial recuperado como habitação, em Pinheiro de Campanhã; 3. Antiga fábrica/armazém 

industrial devoluto.  



30 
 

 

FCUP 
Planeamento da Estrutura Verde como estratégia de Regeneração Urbana em Campanhã, Porto. 

    

Figura 40 - Exemplos de quintas de recreio e, respetivas, casas senhoriais, características do séc. XVIII e XIX, em 

Campanhã: 1. Quinta da Bela Vista; 2. Quinta do Freixo. Fonte Google Earth Pro 

Relativamente à habitação social, de escala considerável e com grande influência nas 

dinâmicas sociais deste território, em comparação com o concelho do Porto, destaca-

se uma maior concentração das diversas formas de habitação social na zona oriental 

como bairros, agrupamentos e ilhas, de cariz público ou privado, que é problemática 

(Figura 41 e Figura 42). Segundo os Censos 2011, o total de pessoas a viver em bairros 

sociais ou agrupamentos sociais na zona oriental corresponde a cerca de 30%, sendo 

também este o valor total de fogos de caráter social (Apêndice 5) (DomusSocial, EEM, 

2011). Dos bairros sociais abrangidos e analisados pelo Projeto URBiNAT, o bairro do 

Falcão, do Lagarteiro e do Cerco, são, por respetiva ordem crescente de gravidade, os 

mais problemáticos no que diz respeito à quantidade de residentes e fogos e onde os 

problemas de cariz social também são mais agravados. 
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Figura 41 - Mapa dos bairros e agrupamentos sociais presentes em Campanhã.  
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Figura 42 - Bairros e Ilhas de Campanhã: 1. Bairro do Falcão (de cima); 2. Bairro do Falcão (de baixo); 3. Bairro do 

Lagarteiro; 4. Bairro do Cerco; 5. Ilha em Pinheiro de Campanhã; 6. Ilha na Corujeira. Fonte Projeto URBiNAT 

 

1.4.4 Estrutura Verde 

A estrutura verde e ecológica de Campanhã é significativa, rica e diversa, facto 

relacionado com o seu caráter rural. A diferenciação de espaços naturais e espaços 

verdes urbanos, em Campanhã, reflete-se na diferenciação entre todos os espaços 

permeáveis – espaços verdes urbanos – e, as bacias hidrográficas do rio Tinto e do rio 

Torto, contando com uma margem de 10m, assim como os espaços de influência do rio 

Douro – espaços naturais. No contexto do concelho do Porto, Campanhã destaca-se 

pela grande concentração de espaços naturais e espaços verde urbanos. A sua inclusão 

maioritária na zona 3 – Solos Afetos à Estrutura Ecológica – deve-se à menor densidade 

de urbanização nesta zona, em contraste com a parte oeste e sudoeste, que se inclui 

na zona 2 – Área de Frente Urbana Contínua em Consolidação (Farinha-Marques, et 

al., 2018).  

Relativamente aos espaços verdes urbanos, segundo a metodologia de categorização 

da estrutura verde desenvolvida pelo Arq. Paisagista Paulo Farinha Marques, em 

Campanhã destaca-se a presença: de espaços verdes expectantes (concentram-se 

entre Corujeira de Baixo e Bonjóia, entre Falcão e Azevedo e, em Pego Negro, 

constituindo uma possibilidade de expansão da estrutura verde e consolidação da 

infraestrutura verde da freguesia); de matas urbanas e de espaços verdes de cultivo 

(localizados a oriente da Circunvalação, correspondem aos terrenos do Parque Oriental 

associados ao rio Tinto). A tipologia de parques e jardins de acesso público apresenta-

se, também, significativa na atual estrutura verde da freguesia. No entanto esta 

aumentará, significativamente, aquando da conclusão total da expansão do Parque 

Oriental, tal como os espaços verdes associados a urbanizações são, atualmente, 

5 6 
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significativos e o seu valor aumentará aquando da concretização dos projetos de 

recuperação do espaço exterior do bairro do Falcão e do Cerco (Apêndice 8) (Farinha-

Marques, et al., 2018).  

Relativamente aos habitats urbanos, em Campanhã, destacam-se: os Bosques 

Fechados, as Clareiras Simples e as Clareiras-Bosque, que correspondem a resquícios 

das grandes machas florestais que caracterizavam a paisagem desta freguesia. Apesar 

da forte presença de espaços verdes urbanos em Campanhã, a sua riqueza específica 

potencial varia entre baixa e média, o que permite concluir a necessidade de reabilitação 

ou melhoria dos mesmos, como são exemplo a Quinta de Bonjóia, o Parque Oriental, a 

Quinta do Freixo, a Quinta de Nova Sintra e espaços em Contumil e Areias, estes com 

uma elevada riqueza específica potencial (Farinha-Marques, et al., 2018).  

 

 

Figura 43 - Espaços naturais e espaços verdes urbanos da freguesia de Campanhã no concelho do Porto. (Farinha-
Marques, et al., 2018) 

 

A conectividade da estrutura verde de Campanhã é considerável em comparação com 

o restante concelho, principalmente a oriente da Circunvalação, sendo que ao avançar 

para ocidente diminui, devido à consolidação da urbanização e à presença das barreiras 

ferroviária e rodoviária. Resultado desta análise, destacam-se os espaços verdes 

urbanos de uso público, que apresentam serviços ou equipamentos associados, de 

cadastro privado, porém de uso público e de maior dimensão e riqueza específica 

(Apêndice 6 e Figura 44).  
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Figura 44 - Mapa dos principais espaços verdes urbanos analisados.  
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1.5 Instrumentos de Política Urbana 

Numa fase final da análise do território de Campanhã, torna-se essencial o estudo dos 

instrumentos de política urbana desenvolvidos, ao longo dos séculos, para esta 

freguesia, quer para perceber como evoluiu no enquadramento político, regional e 

concelhio, como também para identificar quais são as atuais intenções políticas a si 

referentes.  

Como é possível perceber pelo estudo realizado (Apêndice 7), este território 

desenvolveu-se à pressão da necessidade de transformação ao longo dos séculos a par 

de novas descobertas, necessidades urbanas ou diretivas políticas. Esta sobreposição 

secular de transformações gerou grandes problemas de descaracterização da paisagem 

e fragilização de valores naturais, ecológicos, culturais e patrimoniais o que resultou em 

grandes áreas de abandono ou transformação extrema, sem solução fácil ou 

adaptabilidade aos mais recentes usos e necessidades.  

Em meados do séc. XIX surgem as primeiras intenções de destaque ao nível do 

planeamento referentes a Campanhã, associadas à rede viária, relativamente à estação 

ferroviária, e na década de 1942-1952, surge uma importante planta de zonamento, com 

o Plano Regulador da Cidade do Porto, do Eng. Antão de Almeida Garret. Em 1993, 

Campanhã surge em destaque em questões do território, evidenciadas pelo PDM de 

1993 que acrescentava o Plano Estratégico do Vale de Campanhã, assim como a 

realização do Fórum Campanhã – Porto Oriental Cidade Nova, no Palácio do Freixo, a 

17 de julho de 1995. 

O longo e vasto trabalho para alteração da realidade vigente neste território apresenta 

destaque com o PDM de 2003, com a definição das UOPG, assumindo aqui um 

compromisso de estudo, análise e produção de soluções para cada área problemática 

consoante as suas características intrínsecas e enquanto conjunto territorial. O estudo 

e análise tem-se traduzido em planos de pormenor e definição de áreas de reabilitação 

urbana, consoante os fundos europeus disponíveis e candidaturas aceites, ou fundos 

camarários existentes. O mais recente lançamento (2019) das operações de reabilitação 

urbana, da Corujeira e de Campanhã-Estação, é o passo de transição entre o estudo – 

análise e produção de soluções – e a implementação, acompanhados pela continuidade 

do estudo da freguesia, que mantém estas unidades atualizadas perante as alterações 

constantes do território e as novas preocupações da sociedade, como é o caso do 

Master Plan Estratégico de Campanhã e a Estratégia para uma rede  de circuitos 

cicláveis  para o Grande Porto – O Caso do Porto. A produção de soluções para este 

território, ao nível do concelho e inter-concelhos, tem permitido a Campanhã ver 
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analisados e, posteriormente, resolvidos problemas que influenciam este território, mas 

que não dependem somente deste.  

No foco dos mais recentes instrumentos de política urbana analisados está a melhoria 

dos bairros sociais em diferentes dimensões, a reabilitação do edificado devoluto de 

interesse patrimonial, a criação de novos serviços e equipamentos geradores de 

mudança social, e a salvaguarda dos valores naturais e paisagísticos. O caso do Parque 

Oriental ou o Projeto URBiNAT são bons exemplos que demonstram que o planeamento 

territorial funciona numa longa escala temporal. Relativamente ao Parque Oriental, 

tendo em conta que este, enquanto ideia, surgiu em 1962, com uma área de 90 ha que 

incluía os vales do rio Tinto e do rio Torto, após constantes referências em dinâmicas 

políticas, produção de instrumentos de política urbana associadas e alterações aos 

limites e desenho do mesmo, este é agora um projeto de 53ha que apenas inclui o vale 

do rio Tinto, mas que iniciou a sua construção em 2009-2010 e, atualmente, foi finalizada 

a segunda parte do projeto. 

Com esta análise é possível perceber que Campanhã tem sido uma prioridade para os 

órgãos políticos, verificando-se que a questão central se foca na dimensão social e 

territorial dos problemas existentes, e na procura constante da melhor forma de resolver 

os problemas existentes, tal de acordo com as novas exigências da atualidade. 

 

1.6 Projetos Futuros 

A par dos instrumentos de política urbana e, muitas vezes dependentes destes, o estudo 

dos projetos futuros mais relevantes (Apêndice 8), executados, em execução ou com 

intenção de execução num futuro próximo, referentes a Campanhã assegura uma 

análise versátil e completa do passado, presente e futuro deste território. Tal permitirá, 

posteriormente, um planeamento inclusivo e atualizado que tem em conta o facto de 

estes constituírem um grande passo para a modificação da realidade negativa vigente 

(Figura 45).   

A expansão do Parque Oriental, a reconversão do Matadouro Municipal do Porto e a 

construção do Terminal Intermodal são, assumidamente, os projetos pilotos de uma 

nova era em Campanhã, que prometem influenciar este território nas suas diversas 

dimensões, potenciando, posteriormente, o investimento privado e a procura deste 

território (Babo, et al., 2019).  

Quanto à expansão do Metro do Porto, à construção da Ponte D. António Francisco dos 

Santos e à reabilitação das quintas de recreio, para já não passam de intenções ainda 

distantes da realidade atual, e que poderão sofrer alterações profundas, mas que 
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seriam, sem dúvida, novos motores da ideologia que tem vindo a ser construída para 

Campanhã.  

 

Figura 45 - Mapa dos projetos futuros analisados, em Campanhã.  

 

 

1.7 Considerações 

Do estudo e análise da freguesia de Campanhã percebe-se que os problemas 

encontrados são quer tangíveis quer intangíveis impossibilitando que a solução seja 

única ou monodisciplinar. Da análise SWOT realizada (Figura 46) com a finalidade de 

assegurar a regeneração urbana da freguesia, destaca-se: a necessidade de ligação de 

um território que se encontra fortemente fragmentado pela rede de circulação ferroviária 

e rodoviária e pela ideia de abandono e inutilidade; a potencialidade enquanto “nova 
porta – a porta oriental” do concelho do Porto, com espaço para desenvolvimento e 
criação de oportunidades de emprego, cultura e lazer; a remanescência de um vasto 

património natural e cultural diverso que mantem uma identidade rural vincada e única 

num concelho claramente urbano; e, a atual posição central no foco das entidades 

políticas do concelho com investimento estratégico constante.  
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Como tal, com base nestas diretivas e perante um cenário de transformação vigente 

pretende-se demonstrar a capacidade da estrutura verde enquanto elo e mote da 

regeneração urbana, servindo de base ideológica para o planeamento que se seguirá. 

 

 

Figura 46 - Esquema SWOT da regeneração urbana da freguesia de Campanhã. 

 

Forças 
▪ Concentração de espaços expectantes; 
▪ Forte senso de associativismo para 

intervenções culturais e grupos de 
inclusão social; 

▪ Identidade rural vincada e única no 
contexto de concelho urbano; 

▪ Ligação direta ao rio Douro; 
▪ Património cultural e natural vasto, 

diverso e com elevado potencial de 
requalificação; 

▪ Presença de elementos de mobilidade 
importantes no contexto concelhio: 
estação ferroviária de Campanhã e 
Contumil e estação de metro de 
Campanhã e do Estádio do Dragão; 

▪ Presença de indústrias seculares em 
atividade; 

▪ Projetos executados e em execução com 
vista à criação de novos espaços e 
requalificação de existentes; 

▪ Riqueza de recursos naturais (solos 
férteis e bacias hidrográficas extensas e 
a céu aberto em grande parte da sua 
extensão). 

Fraquezas 
▪ Dominância do setor terciário, em 

relação aos restantes; 
▪ Elevado índice de edificado devoluto; 
▪ Fragmentação urbana intensa pela rede 

de circulação automóvel; 
▪ Graves problemas sociais: escolaridade 

insuficiente e desemprego elevado com 
destaque para os residentes em 
habitações sociais; 

▪ Orografia demarcada que dificulta a 
mobilidade suave; 

▪ Poluição das bacias hidrográficas e dos 
solos, com início no período da 
industrialização; 

▪ Presença de grandes taludes com 
elevado impacto visual, funcional e 
ecológico negativo; 

▪ Redução ativa da atividade agrícola e 
áreas de souto; 

▪ Valor reduzido de passagens/km que 
intensifica a fragmentação urbana e 
fraca qualidade visual e de segurança 
das existentes. 

Oportunidades 
▪ Atual investimento ativo, público e 

privado; 
▪ Procura turística em massa da cidade do 

Porto: a possibilidade de polo oriental da 
cultura e lazer; 

▪ Novos Fundos da União Europeia: 
Portugal 2030; 

▪ Procura de habitação acessível no 
concelho do Porto, fuga aos preços 
elevados do centro do concelho. 

Ameaças 

▪ Atual imagem negativa do território: 
insegurança, abandono e vazio do ponto 
de vista do concelho e concelhos vizinhos; 

▪ Destruição contínua do património natural 
e construído; 

▪ Possibilidade de mudança de foco 
territorial perante as entidades políticas 
associadas; 

▪ Ocultação deste território nas 
representações do concelho distribuídas 
no contexto publicitário e turístico. 
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2 | Estratégias de Regeneração Urbana 

O objetivo do presente capítulo é encontrar as áreas no território mais debilitadas e, 

simultaneamente, com mais oportunidades de transformação que possam funcionar 

como âncoras da regeneração urbana pretendida.  Partindo da certeza de que a atuação 

enquanto acupuntura urbana terá aqui um efeito inicial de mudança significativa, que 

deve, posteriormente, ser complementada no restante território. A estrutura verde é a 

matriz que servirá de base a este estudo. 

 

2.1 O Papel da Estrutura Verde 

Clarificando a escolha teórica da estrutura verde enquanto estratégia para a 

regeneração urbana de um território urbano ou semiurbano é necessário demonstrar a 

capacidade da estrutura verde enquanto sistema de planeamento e perceber o que 

requer um processo de regeneração urbana. 

A Estrutura Verde Urbana não é apenas um conjunto de elementos de carácter natural 

e cultural, mas deve ser entendida sob uma perspetiva integradora e holística, como um 

sistema uno, complexo e articulado caraterizado tanto pela sua forma como função. No 

processo de planeamento, desenho e gestão das cidades, devem ser adotadas 

estratégias de desenvolvimento que tenham em consideração as várias funções que a 

Estrutura Verde Urbana desempenha, (em diferentes escalas), integrando e articulando 

esta estrutura com outros sistemas urbanos (Quintas, 2014).  

A Estrutura Verde engloba a estrutura ecológica (contando com os espaços naturais e 

os espaços verdes urbanos) da mesma forma que deve ter em conta a rede urbana, 

para assim garantir a sua eficiência enquanto sistema. Os espaços naturais são aqueles 

cujo funcionamento biofísico é independente da ação humana. Apesar da sua génese 

natural, em contexto urbano, estes espaços são profundamente influenciados e/ou 

alterados pela presença humana. Enquanto os espaços verdes urbanos são unidades 

espaciais de génese antrópica, maioritariamente constituídos por vegetação, e cujo 

funcionamento biofísico também depende da ação humana (Farinha-Marques, et al., 

2018). Estes últimos são, normalmente, representados por áreas verdes de pequena 

escala associadas a algum elemento da rede urbana, espaços expectantes, parques 

urbanos ou florestas urbanas, que são componentes vitais à estrutura urbana das 

cidades.  

O reconhecimento da importância quer da presença de espaços verdes urbanos nas 

cidades quer da existência de uma Estrutura Verde Urbana planeada é cada vez maior, 

à medida que questões como a sustentabilidade e resiliência e adaptação às alterações 
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climáticas se tornam públicas e uma preocupação local, regional e global.  

Relativamente às múltiplas funções e benefícios dos espaços verdes urbanos para as 

cidades contemporâneas, destaca-se: regulação do clima urbano, moderação da 

poluição sonora, limpeza do ar e regulação do ciclo da água garantindo a infiltração das 

águas superficiais; indicador de mudanças ambientais; regulação do ciclo natural de 

nutrientes; regulação e proteção da biodiversidade; produção de biocombustível; 

assegurar valores sociais e culturais (recuperação e reabilitação mental; aumento da 

qualidade visual e conforto dos espaços; realização de atividades passivas e ativas; 

proteção do património cultural; criação de espaços para partilha social e atividades 

educativas); criação de espaços de jardinagem e/ou hortas urbanas que garantam a 

função social de ligação à natureza e comunicação interpessoal, aumento da qualidade 

de vida e da qualidade visual dos espaços, assim como produção e consumo de 

produtos locais prosperando a economia verde; providenciar à cidade uma estrutura de 

espaços e ligações que seja de fácil orientação (Bilgili & Gökyer, 2012).  

O conceito de regeneração urbana consiste numa visão abrangente e integrada, que 

visa à resolução de problemas urbanos e que procura gerar mudanças duradouras ao 

nível da condição económica, física, social e ambiental de áreas que tenham sido 

sujeitas a transformações/alterações (Mendes, 2013, p. 36). A necessidade de 

regeneração urbana num território pode surgir de múltiplos fatores como: transição 

económica e alteração no emprego (derivado do processo de desindustrialização, 

mercado de trabalho inapropriado, etc.); questões sociais e comunitárias (devido à 

emigração, declínio comunitário, etc.); obsolescência física (devido à degradação do 

edificado e zonas como os centros das cidades, infraestruturas antiquadas, etc.); e/ou 

degradação da qualidade ambiental (devido aos fatores acima enunciados)” (Roberts, 

2000). 

Perante alguma das realidades territoriais problemáticas apresentadas acima que levam 

à necessidade de regeneração urbana, a aposta na criação de espaços verdes urbanos 

e no planeamento de uma estrutura verde e até uma infraestrutura verde tem ganho 

suporte perante os grandes decisores, tendo em conta que estes têm sido percebidos 

como elementos importantes para promover a revitalização urbana e um 

desenvolvimento mais sustentável graças aos seus benefícios e funções intrínsecos 

(Lindholm, 2002).  

“Many successful examples from cities all over the world show the potential of 
green spaces to serve as drivers and accelerators of urban regeneration and urban 

development. The concept of green space as strategy for urban regeneration and 

development used by Frederick Law Olmsted in the plan of Boston’s Emerald 
necklace, from 1894, or the concept of High Line, a public park on a historic freight 
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rail line elevated above the streets on Manhattan’s West Side1 from 2004, can be 
listed from many examples” (Lindholm, 2002). 

Os espaços verdes urbanos têm a capacidade de contribuir positivamente para os 

objetivos principais das agendas das áreas urbanas no que diz respeito à inclusão 

social, à saúde, à sustentabilidade e à regeneração urbana. O planeamento de um 

território através da estrutura verde garante benefícios e funções que vão ao encontro 

de cinco dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para 2030, no que refere à 

saúde de qualidade, a reduzir as desigualdades, às cidades e comunidades 

sustentáveis, à ação climática e a proteger a vida terrestre, o fundamento essencial para 

delegar à estrutura verde o papel prioritário no planeamento urbano. 
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2.2 Estrutura Verde e Território  

Enquanto motor da regeneração urbana, a estrutura verde da freguesia articular-se-á 

com os serviços e equipamentos associados quer à mobilidade quer à cultura e lazer, 

aos bairros sociais, aos projetos futuros e à rede de circulação secundária e adicional 

sendo por isso que estes serão tidos em conta neste capítulo. 

 

  Figura 47 - Planta dos Espaços Verdes Urbanos do concelho do Porto: aproximação de Campanhã. (Farinha-Marques, 

et al., 2018) 

Perante a categorização da estrutura verde desenvolvida pelo Arq. Paisagista Paulo 

Farinha Marques (Figura 47), foram selecionadas para este estudo as categorias de 

Parques e jardins de acesso público, Espaços verdes associados a ruas, Matas urbanas 

e Espaços verdes associados a equipamentos, destacando-se em Campanhã: a Praça 

da Corujeira, a Quinta de Bonjóia, a Quinta da Bela Vista e o Parque Oriental; o Jardim 
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da Avenida 25 de Abril; o Parque de São Roque; e o Complexo Desportivo do Monte 

Aventino, respetivamente (Tabela 2 e Figura 48). Note-se que apesar da elevada 

concentração de espaços verdes e naturais em Campanhã, valor superior ao restante 

concelho, são poucos os espaços verdes de acesso público. Deste modo, a seleção de 

categorias realizada deve-se à sua condição de espaços formais e de acesso público 

(espaços não-expectantes, ativos com função específica), por apresentarem uma área 

superior a 2ha (escala com impacto funcional e social) e pela localização aproximada à 

sobreposição VCI-Circunvalação-Linha ferroviária (raio de 1km, com ponto central na 

Praça da Corujeira). Estas diretivas ajudam a selecionar espaços que se possam 

facilmente interligar através da mobilidade suave, por ligações territoriais existentes ou 

estratégicas.  

 

Tabela 2 - Breve descrição dos espaços verdes urbanos em análise. 

 

A Praça da Corujeira enquanto elemento central na freguesia, consiste num território neutro 
perante os conflitos sociais, rico em serviços e com grande valor histórico.  

A Quinta de Bonjóia, também com um importante valor histórico é um ícone das casas 
senhoriais do séc. XVIII, classificada como monumento de interesse público, atualmente com 
uma importante função social, cultural e lazer, próxima dos diversos bairros sociais.  

O jardim da Avenida 25 de Abril, consiste num vasto espaço verde, por descobrir e 
aproveitar, sendo palco de um dos principais eventos da freguesia, a Feira da Vandoma, uma 
feira temática histórica, das mais conhecidas e características do concelho do Porto, que se 
realiza semanalmente. 

O Parque de São Roque é também um espaço com grande valor histórico que resultou da 
divisão da Quinta da Bela - Vista, atualmente detém uma importante função social, cultural e 
de lazer, onde se localiza um dos cinco centros de educação ambiental do concelho.  

A Quinta da Bela Vista, atualmente acolhe a PSP no edifício classificado como Monumento 
de Interesse Público, e, a par do Parque de São Roque, constitui um exemplar das quintas 
de recreio com um importante valor histórico e exemplar de conservação do património.   

O Complexo Desportivo do Monte Aventino é um marco territorial dos costumes sociais 
do séc. XX em Campanhã e do forte senso de associativismo que caracterizava os 
campanienses. Atualmente, é ainda um espaço com uma importante função social, cultural e 
de lazer, que procura expandir a sua referência a nível nacional e internacional. 

O Parque Oriental é a nova aposta cultural, social, desportiva e de lazer da freguesia. Um 
exemplo de recuperação e conservação do património natural e construído, que preza pela 
proteção do caráter rural e pela inclusão social abrangendo quer os núcleos rurais históricos 
quer o bairro social do Lagarteiro. Apesar de ser uma vontade política antiga, encontra-se 
atualmente em plena expansão (Apêndice 8). 
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Figura 48 - 1. Praça da Corujeira; 2. Quinta de Bonjóia. Fotografia António Amen; 3. Jardim da Avenida 25 de Abril. 

Fonte Jornal Arquitetos; 4. Parque de São Roque. Fotografia António Amen; 5. Quartel da PSP na Quinta de Bela Vista. 

Fotografia António Amen; 6. Complexo Desportivo do Monte Aventino. Fonte Porto.pt; 7. Parque Oriental. Fonte 

Porto.pt. 

1 2 
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Aos espaços verdes selecionados devem ainda ser acrescentados os espaços verdes 

relativos a projetos futuros que apresentarão uma importância funcional e social 

semelhante (Figura 49), como é o caso do Terminal Intermodal, a Expansão do Parque 

Oriental, a Recuperação do Espaço Exterior do Bairro do Falcão (complementada pela 

aplicação da Cobertura Verde na Escola Básica do Falcão) e a Recuperação do Espaço 

Exterior do Bairro do Cerco (Apêndice 8). Conjuntamente, são incluídos os bairros sociais 

com mais impacto neste território, o bairro do Cerco e do Falcão, com a recuperação do 

espaço exterior e, o bairro do Lagarteiro, associado à Expansão do Parque Oriental 

(sendo estes os bairros socias abrangidos pelo Projeto URBiNAT). Obtém-se, assim, 

uma estrutura verde de escala considerável e com funções essenciais à transformação 

sustentável da realidade vigente em Campanhã. 

 

Figura 49 - Mapa dos Espaços Verdes Urbanos (de acesso público), Projetos Futuros e Bairros Sociais em análise.  

A mobilidade suave, com destaque para a pedonal, em equidade com a estrutura verde, 

é de facto um elemento chave da regeneração urbana pretendida para Campanhã, 

conseguindo ultrapassar as barreiras da rede principal e garantindo a união física e 

social deste território. A mobilidade pedonal assegura o usufruto de um território pelas 

diferentes faixas etárias e pelas diferentes classes sociais, possibilitando a partilha do 

espaço e o direito equitativo ao mesmo. Campanhã demonstra potencial nesse sentido, 

sendo que, atualmente, apesar das barreiras viárias e ferroviárias existentes e das 

passagens das mesmas bastante distanciadas, é possível percorrer a freguesia, entre 

0km 1 
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a linha ferroviária até ao Parque Oriental, num diferencial de tempo de 20-30 minutos. 

Para assegurar a conexão pedonal de todo o território e, igualmente importante, da 

estrutura verde deve tirar-se partido das ligações existentes.  

Partindo da rede de circulação secundária, pela possibilidade de circulação rodoviária e 

mobilidade pedonal simultaneamente e pela sua associação aos transportes públicos, 

os objetivos a prosseguir no sentido de alcançar a conexão territorial são: a 

reestruturação das ligações de modo a facilitar e melhorar a qualidade da mobilidade 

suave com definição de passeios com largura mínima funcional e inclusiva; a criação de 

passagens para peões mais frequentes; o estudo de uma rede primária de ciclovias na 

freguesia; e a instalação de mobiliário urbano – como luminárias, lixeiras e coletores, 

bancos (na proximidade de serviços e equipamentos) –, tendo em conta a longa 

extensão de maioria destas ligações. Porém, os principais obstáculos a esta 

reestruturação são a estreita largura destes eixos e a clara necessidade de criação de 

locais de estacionamento devido ao estacionamento ilegal excessivo percebido ao longo 

destes. Nesse sentido, a redefinição do número de faixas e do número de sentidos de 

circulação, a criação, relocalização e reorganização do estacionamento, a escolha de 

mobiliário urbano adaptável (por exemplo, luminárias de parede, bancos movíveis ou 

articulados às casas, lixeiras agrupadas nos bancos ou nas luminárias) ou a redefinição 

da tipologia de via (pedonal, automóvel ou partilhada), seriam opções a considerar no 

sentido de colmatar os aspetos negativos destas ligações existentes.  É de notar, no 

entanto, que para a última solução apresentada, teriam de ser analisadas opções em 

conjunto com a rede adicional, de modo a garantir simultaneamente a eficiência da 

circulação rodoviária e da mobilidade pedonal.  

A rede adicional apresenta também um importante papel na ligação do território e em 

particular dos espaços verdes, garantindo maior sensação de segurança, acessibilidade 

razoável e domínio da mobilidade pedonal, graças à largura das vias adaptada ao peão, 

à presença frequente de passeios e pela rapidez de circulação. Porém, esta é a rede 

em pior estado de manutenção, a mais antiga, que necessita de intervenção ao nível da 

recuperação mantendo quer o caráter rural quer o caráter pedonal que lhe é inerente. 

A integração destas redes na estrutura verde deve requerer funções de igual 

importância social e ecológica. Tal pode ser garantido através de intervenções no âmbito 

da divisão equivalente da mobilidade rápida e da mobilidade suave, assim como, 

formalização desta, arborização, introdução de elementos permeáveis ou de 

assombramento e estratégias de redução do ruído automóvel e do nível de poluição do 

ar, como são exemplo algumas das soluções baseadas na natureza do Projeto 

URBiNAT. Algumas das vantagens da ligação da estrutura verde (Figura 50) passam 
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pelo claro aumento da biodiversidade e da qualidade do ar, pela diminuição da 

temperatura superficial, da escorrência superficial e do fluxo de saneamento, e pelo 

aumento da qualidade da mobilidade suave e do número de utilizadores, que gera uma 

diminuição do trânsito automóvel, assim como, pelo aumento da procura dos espaços 

verdes identificados. Com esta proposta a infraestrutura verde da freguesia sairá 

reforçada.  

 
Figura 50 – Síntese das principais ligações existentes, com possível interesse, dada a possibilidade de criação de 
conexões da estrutura verde. 

 

Enquanto complemento desta infraestrutura idealizada, os serviços e equipamentos têm 

de igual modo um papel essencial (Tabela 3 e Figura 51). Destacam-se a Interface do 

Estádio do Dragão e a Interface de Campanhã porque são os que apresentam como 

principal função: a entrada e saída de pessoas da freguesia (possibilitando quer a sua 

divulgação quer o seu usufruto); garantir a circulação dentro da freguesia; e, assegurar 

o enriquecimento cultural e tecnológico da mesma, potenciando a sua inclusão na 

realidade desenvolvida do restante concelho (o que a longo prazo, possibilitará uma 

melhoria na perceção de Campanhã perante os portuenses). Foram, novamente, tidos 

em conta os projetos futuros relacionados, tal como: a Recuperação do Antigo 

Matadouro Municipal do Porto e o Terminal Intermodal de Campanhã - principais 

elementos geradores de mudança deste território, em conjunto com a Expansão do 

Parque Oriental (Apêndice 8). 
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Tabela 3 - Breve descrição dos principais serviços e equipamentos em análise. 

 

Figura 51 - Mapa da Estrutura Verde e Ligações com os Serviços e Equipamentos em análise.  

Deste processo analítico, teórico e prático, revelam-se ligações estratégicas. Estas 

definem-se aqui como ligações relacionadas com as necessidades identificadas na 

análise em mapa, mas, principalmente, nas visitas ao local, quer pelo elevado fluxo de 

circulação pedonal quer pela sua ausência sentida ao percorrer o território, essenciais 

nas dinâmicas existentes e futuras, assegurando uma maior eficiência na mobilidade 

suave e, consequentemente, destacando-a e promovendo a recuperação de locais 

abandonados que poderão integrar alguma das tipologias de espaços verdes urbanos 

selecionadas.  

A Interface do Estádio do Dragão e de Campanhã - estação, juntos, correspondem ao 
Interface de Campanhã, uma das cinco interfaces do concelho do Porto.  

A Interface do Estádio do Dragão inclui a estação do metro, com ligação a quatro das seis 
linhas de metro existentes atualmente no concelho, assim como nove ligações rodoviárias 
relativas a pelo menos cinco empresas diferentes, o que neste caso garante a ligação a 
diferentes concelhos. É ainda de destacar a presença do estádio enquanto elemento 
culturalmente e socialmente dinamizador e do shopping - Alameda Shop & Spot, com os mais 
variados serviços. 

A Interface da Estação de Campanhã inclui a estação do metro, com ligação a cinco das 
seis linhas de metro e a estação de comboio com cinco serviços (linha do Minho, do Douro, 
de Braga, de Guimarães, de Caíde/ Marco de Canaveses, de Aveiro e do Norte), garantindo 
a ligação a inúmeros distritos. Apresenta, ainda, uma praça de táxis e algumas linhas 
rodoviárias.   
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As necessidades identificadas recaem na criação de passagens da linha ferroviária – 

ligação do ocidente ao oriente; o solucionamento das ruas sem saída que incentivam 

usos ilícitos e criam sensação de insegurança pela falta de movimentação 

indiscriminada; a criação e requalificação das passagens da rede principal; e, a criação 

de ligações aos projetos futuros integrando-os no território.  

As ligações estratégicas identificadas (Figura 52) que assegurariam a mobilidade suave, 

a inclusão social e funções de lazer associadas a uma estrutura verde interligada 

apresentam-se da Tabela 4 à Tabela 11 e encontram-se ilustradas da Figura 53 à Figura 60. 

 

Figura 52 - Mapa das ligações estratégicas propostas.  

 

Ligação Dragão - Matadouro 

 
Figura 53 - Ligação proposta pela Reconversão 

do Matadouro Municipal.  Fonte CMP/Google 

Earth 

Ligação Proposta Resultado dos Instrumentos de 

Política Urbana 

Contributo: Nova opção de ligação à cota alta, com 

miradouro potencial. 

Problemáticas: Indireta ao território e de 

acessibilidade condicionada pela grande diferença de 

cotas. 

Tabela 4 - Análise crítica da ligação Dragão - Matadouro.  

0km 1 
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Ligação Dragão – Praça da Corujeira 

 
Figura 54 - Ligação da interface Estádio do 

Dragão ao novo espaço do Matadouro e à 

Praça da Corujeira. 

Ligação Existente 

Resultado de Análise 

Própria e Corroboração 

pelas Instrumentos de 

Política Urbana 

Contributo: Ligação de acessibilidade elevada, rápida 

e próxima a diversos serviços, integrando a interface 

do Dragão. 

Problemáticas: Necessita de maior fluidez e 

segurança na mobilidade pedonal até à Praça da 

Corujeira, com atual domínio do automóvel e 

perigosa interseção informal de fluxos. 

Tabela 5 - Análise crítica da ligação Dragão - Praça da Corujeira.  

Ligação Falcão - Cerco 

 

Figura 55 - Ligação do novo espaço exterior do 

bairro do Falcão e do novo espaço exterior do 

bairro do Cerco quer à Praça da Corujeira quer 

ao Parque Oriental.  

Ligação Existente 

Resultado de Análise 

Própria e Corroboração 

pelas Instrumentos de 

Política Urbana 

Contributo: Formalização da ligação pedonal entre as 

habitações sociais do Falcão, do Cerco (diretamente) 

e do lagarteiro (indiretamente), assim como ao 

Parque Oriental. Recuperação de espaços 

expectantes e formalização de caminhos informais. 

Problemáticas: Elevada concentração de espaços 

expectantes com grande impacto visual negativo e 

geradores de atividades ilícitas, edificado em 

avançado estado de degradação e devoluto, sobreiral 

remanescente em extinção e tensões sociais. 

Tabela 6 - Análise crítica da ligação Falcão-Cerco.  
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Ligação Terminal Intermodal – Praça da 

Corujeira e Quinta de Bonjóia 

 

Figura 56 - Ligação desde a Praça da Corujeira 

ao projeto futuro do Terminal Intermodal, assim 

como à Quinta de Bonjóia. 

Ligação Proposta Resultado de Análise 

Própria 

Contributo: Permeabilização do novo equipamento 

de mobilidade no território contando com a ligação a 

importantes espaços verdes. 

Problemáticas: Falta de ligação pedonal rápida e 

segura à Praça da Corujeira, a Pinheiro de 

Campanhã (lugar em avançado estado de 

desorganização territorial, assim como o lugar de 

Noeda), ao Interface de Campanhã, à Quinta de Vila 

Meã (desenquadrada) e à Quinta de Bonjóia. 

Tabela 7 - Análise crítica da ligação Terminal Intermodal - Praça da Corujeira e Quinta de Bonjóia.  

Ligação Estação de Campanhã – Terminal 

Intermodal 

 
Figura 57 - Ligação pedonal subterrânea entre 

ocidente e oriente da Estação Ferroviária de 

Campanhã e de ligação ao futuro Terminal 

Intermodal. 

Ligação Existente Resultado de Análise 

Própria 

Contributo: Requalificação do atravessamento 

pedonal rápido sob a linha ferroviária (túnel). 

Problemáticas: Ligação existente de fraca qualidade 

visual e segurança. 

Tabela 8 - Análise crítica da ligação Estação de Campanhã - Terminal Intermodal.   

Ligação Freixo - Lugar de Noeda e Lugar de 

Pinheiro de Campanhã 

 
Figura 58 - Solucionamento das ruas sem saída 

do Lugar Pinheiro de Campanhã e do Lugar de 

Noeda, possibilitando a ligação entre a rua do 

Freixo e a rua de Bonjóia. 

Ligação Proposta 

Resultado de Análise 

Própria e Corroboração 

pelos Instrumentos de 

Política Urbana 

Contributo: Revitalização e valorização dos lugares 

de Pinheiro de Campanhã e Noeda com todas as 

suas valências associadas ao património industrial e 

paisagístico e criação de nova ligação norte–sul. 

Problemáticas: Lugares em avançado estado de 

abandono condenados pelas ruas sem saída geradas 

pela construção da rede principal e sem evolução 

desde o período da industrialização. 

Tabela 9 - Análise crítica da ligação Freixo - Lugar de Noeda e Lugar de Pinheiro de Campanhã.   
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Ligação Cerco – Parque Oriental 

 

Figura 59 - Ligação entre o bairro do Cerco e o 

Parque Oriental através do núcleo rural histórico 

de Pego Negro. 

Ligação Existente 
Resultado de Análise 

Própria  

Contributo: Enquadramento e recuperação do 

núcleo rural de Pego Negro e ligação do bairro social 

ao parque. 

Problemáticas: Ligação de fraca qualidade 

funcional: acessibilidade reduzida, atravessamento 

deslocado e inseguro da Estrada da Circunvalação 

e núcleo rural de Pego Negro descaracterizado. 

Tabela 10 - Análise crítica da ligação Cerco - Parque Oriental.  

Ligação Avenida 25 de Abril – Praça da 

Corujeira 

 

 
Figura 60 - Avenida 25 de Abril: atravessamento 
da linha ferroviária com elevado impacto visual 
na paisagem, com potencialidade de 
intervenção para melhoria da mobilidade suave. 

 

Ligação Existente 
Resultado de Análise 

Própria 

Contributo: Melhoria de atravessamento, de 

mobilidade suave, entre ocidente e oriente relativo à 

linha ferroviária, com elevado potencial pelo 

enquadramento paisagístico. 

Problemáticas: Falta de segurança e baixa 

qualidade do atravessamento; requalificação das 

passagens e ligações ocidente-oriente associadas à 

mobilidade suave; ligação dominada pela rodovia, 

com grande impacto paisagístico e de fragmentação 

urbana. 

Tabela 11 - Análise crítica da ligação Avenida 25 de Abril - Praça da Corujeira. 

 

2.3 Proposta de Projetos Estratégicos. Áreas e Objetivos Gerais de 

Intervenção  

 

Os projetos estratégicos resultam da seleção das ligações estratégicas com maior 

potencial regenerativo e identificação dos respetivos limites de intervenção, que não só 

corresponderão a nós agregadores do território como possibilitarão qualificá-lo segundo 

valências de funcionalidade ecológica, social e de mobilidade suave, de qualidade visual 

e segurança, com efeito a longo prazo e exterior aos limites de cada área de intervenção, 

sendo por isso locais de prioridade de intervenção. O destaque das quatro ligações 

seguintes relaciona-se com o potencial elevado de concretização associado à presença 

de terrenos expectantes envolventes, ao desenvolvimento de projetos futuros associado 
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e à ligação preferencial dos espaços verdes urbanos analisados. Os limites de 

intervenção delineados distinguem-se pela inclusão de serviços e/ou equipamentos e 

de espaços verdes identificados, geradores de dinâmica territorial; pela concordância 

com as instrumentos de política urbana; pela presença de bairros sociais e/ou espaços 

expectantes; pela intervenção ao nível da mobilidade suave e dos problemas sociais; 

pela supressão de atividades ilícitas; pela recuperação do património natural e 

construído; pelo contributo para a dissolução das barreiras viárias e ferroviárias; e pelo 

aumento da eficiência de zonas de dinâmica intensa ou, pelo contrário, pela 

dinamização de zonas em esquecimento. 

Os projetos estratégicos identificados dizem respeito à interface Dragão – Praça da 

Corujeira, à interface Cerco – Parque Oriental, à interface Terminal Intermodal – Praça 

da Corujeira e Quinta de Bonjóia e, por último, à interface Falcão – Cerco (Figura 61 e Tabela 

12).  

 

Figura 61 - Mapa dos projetos estratégicos propostos.  
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Objetivos Gerais de Intervenção  
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▪ Requalificar a passagem inferior à VCI e superior à linha ferroviária: aumentar a 

qualidade visual apelando ao atravessamento e possibilitar sensação de 

segurança; diminuir o impacto do ruído causado pela circulação automóvel da VCI 

em conjunto com a circulação ferroviária do comboio e, ainda, do metro; diminuir a 

escala visual exagerada da VCI; 

▪ Recuperar os espaços expectantes a ocidente desta passagem tendo em conta a 

necessidade de aumentar a permeabilidade e assombramento deste espaço e a 

existência de estacionamento informal recorrente, assim como tornar a ligação 

pedonal entre a interface do Dragão e a passagem mais fluída; 

▪ Enquadrar a entrada do Futuro Matadouro Municipal: resolver o estacionamento 

informal excessivo; melhorar a mobilidade pedonal e o acesso aos serviços na Rua 

Nova da Corujeira; facilitar o acesso e condições de utilização dos transportes 

públicos; potenciar a permeabilização e assombramento do espaço; 

▪ Reabilitar os edifícios devolutos e requalificar ou eliminar os degradados, de modo 

a diminuir usos ilícitos e aumentar a segurança – por exemplo o caso da Fábrica A 

Invencível; 

▪ Enquadrar e reestruturar a histórica Rua São Roque da Lameira.  
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▪ Reestruturar as vias do núcleo rural de Pego Negro de modo a facilitar a 

acessibilidade e garantir a mobilidade pedonal segura; 

▪ Recuperar os espaços expectantes enquanto áreas associadas ao Parque Oriental; 

▪ Reestruturar a passagem através da Circunvalação: relocalização da passadeira e 

sinalização luminosa; criação de solução de redução da velocidade; criação de 

passeios; 

▪ Reabilitar a Capela do Cerco e espaços associados; 

▪ Formalizar a passagem pedonal informal existente através da Circunvalação e da 

Radial de Gondomar e ligação da mesma aos caminhos do Parque Oriental, assim 

como garantir a resolução das ruas sem saída entre o Bairro do Cerco e a 

Circunvalação; 

▪ Promover a ligação harmoniosa entre o futuro espaço verde urbano do Bairro do 

Cerco e o Parque Oriental. 
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▪ Promover o aumento da acessibilidade e melhoria da mobilidade pedonal entre os 

três pontos de interesse (Rua Dr. Maurício Esteves; Rua da Fábrica ‘A Invencível’; 
Nó de Bonjóia; Rua de Bonjóia): garantir a existência de passeios generalizada e 

respetivas passadeiras; eliminação do estacionamento informal tendo em conta o 

projeto do Terminal Intermodal; garantir sinalização luminosa diminuindo a 

velocidade da circulação rodoviária; ter em conta as propostas de criação de 

ciclovia segundo as Instrumentos de política urbana (ARU da Corujeira);  

▪ Garantir a mobilidade pedonal em toda a extensão da Rua de Bonjóia, 

constrangendo a circulação automóvel; integração e valorização dos elementos 

vernaculares existentes; 

▪ Promover o enquadramento da Quinta de Vila Meã ou do Mitra: entrada e acessos 

tendo em conta a presença de uma pérgola num dos separados centrais próximos;  

▪ Criar um caminho pedonal e/ou ciclável que atravesse a meio o nó de Bonjóia, 

reestruturando-o permitindo a qualificação visual, ambiental e aumento da 

segurança, de acordo com o projeto do Terminal Intermodal. 
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▪ Formalizar os caminhos informais e recuperar os espaços expectantes tendo em 

conta a classificação do PDM em vigor; 

▪ Aumentar a horta das oliveiras enquanto espaço verde urbano dinamizador e 

característico da identidade rural deste território, segundo clara necessidade 

perante o uso semelhante dos espaços associados às habitações sociais; 

▪ Criar soluções para as ruas sem saída no Agrupamento do Falcão, diminuindo os 

usos ilícitos, as segregações sociais e aumentando a dinâmica do espaço; 

▪ Unificar a paisagem deste vale associado à ribeira de Cartes – canalizada, 

diminuindo o impacto dos taludes resultantes das barreiras viárias e melhorando a 

mobilidade suave e os acessos aos serviços e equipamentos concentrados nesta 

área; 

▪ Demolir e/ou recuperar o edificado degradado e devoluto; 

▪ Reestruturar a Alameda de Cartes e a Avenida da Cidade de Léon permeabilizando 

a mobilidade pedonal, reduzindo a escala desnecessária da mesma e a velocidade 

do tráfego associada à entrada e saída da Circunvalação. 

 
Tabela 12 – Objetivos gerais de intervenção nas zonas dos projetos estratégicos identificados.  

Em suma, a regeneração do território de Campanhã recorrendo à estrutura verde é uma 

boa forma de garantir as diversas funcionalidades essenciais num território dinâmico e 

saudável. Por outro lado, este processo de modo a vencer a imutabilidade sentida até 

hoje deve também ser acompanhado por intervenções sociais e investimentos 

empresariais, também eles geradores de mudança.  

O recurso ao planeamento de pontos estratégicos de intervenção é só o ponto de partida 

para o longo processo de regeneração que promete a conexão de um território. 

Posteriormente, deve seguir-se para o estudo e proposta de cada interface à escala do 

projeto, na qual surgirão novas oportunidades e problemáticas impercetíveis à escala 

da freguesia. Este é o mote do próximo capítulo onde será apresentada a proposta para 

um dos projetos estratégicos identificados, segundo as orientações de intervenção aqui 

estabelecidas.  
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3 | Caso de Estudo: Projeto Estratégico da 

Interface Falcão – Cerco 

Tendo em conta os resultados alcançados no capítulo anterior e a corroboração destes 

pelos instrumentos de política urbana mais recentemente publicadas – o Master Plan 

Estratégico e a ORU da Corujeira –, o presente e último capítulo concentra-se na 

interface Falcão – Cerco e, com base nos objetivos gerais de intervenção anteriormente 

identificados como estratégicos, desenvolve uma análise, seguida de proposta de 

intervenção. Esta interface é o foco do caso de estudo apresentado, pelo potencial 

elevado de impacto regenerativo social, ambiental e funcional na freguesia e pela larga 

área de influência associada, no que diz respeito à dissolução das barreiras sociais 

intensificadas pelas barreiras viárias e pela sua representação de equidade de acesso 

ao desporto, cultura, lazer e espaços verdes – elementos importantes nas dinâmicas de 

um território saudável –, assim como pelo facto de ter sido objeto de estudo no âmbito 

do estágio curricular. 

3.1 Enquadramento da Área de Intervenção 

 

Figura 62 - Limite da área de intervenção.  

0m 100 

N 
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A área de intervenção localiza-se sensivelmente no centro da freguesia e assume mais 

de 7ha. O seu limite (Figura 62) tem em conta a ligação do bairro do Falcão ao bairro do 

Cerco, incluindo tanto os vários terrenos expectantes desta área que demonstram uma 

necessidade clara de formalização de ligações, como as principais barreiras à circulação 

– Alameda de Cartes e Avenida da Cidade de Léon –, tendo também em consideração 

os projetos futuros desta área – a Recuperação do Espaço Exterior do Bairro do Falcão, 

a Recuperação do Espaço Exterior do Bairro do Cerco e a Cobertura Verde da Escola 

Básica do Falcão. Apresenta morfologia de vale, com uma diferença de cotas máxima 

de 34m (cota 68m a noroeste para a cota 34m a sudeste) e uma área permeável muito 

considerável (Figura 63). 

A inclusão da Horta da Oliveira tem em conta a necessidade de espaços de reunião dos 

moradores dos bairros sociais e da freguesia, assim como o espaço disponível para a 

sua expansão. Também a exclusão do terreno expectante acima da rua Emílio Biel 

justifica-se pela sua categorização como Área de Frente Urbana Contínua em 

Consolidação segundo o PDM do Porto em vigor (Figura 64), por se enquadrar em domínio 

privado e pela presença atual de edificação para habitação em construção, assim como 

modelação do terreno para o efeito.  

 

Figura 63 - Panorâmica da área de intervenção (2019). Fonte José Miguel Lameiras 
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Figura 64 - Detalhe da Carta de Qualificação do Solo da Planta de Ordenamento e da Planta de Condicionantes do 

PDM em vigor, respetivamente. Fonte CMP 

 

Figura 65 - Detalhe da Planta de Espaços Verdes Urbanos e da Planta da Rede de Circulação Pedonal, respetivamente. 

Fonte CMP e Projeto URBiNAT, respetivamente 

A área de intervenção encontra-se, no geral, em avançado estado de abandono, com 

edificado em ruínas, vários muros antigos, orlas e pequenas matas selvagens com 

prevalência de espécies arbóreas protegidas (Figura 65 a Figura 68). Também se 

caracteriza pelos grandes taludes de inclinação perigosa originados pela construção das 

barreiras viárias e dos equipamentos à cota baixa, tendo em conta as características 

biofísicas de pequeno vale fluvial. Esta área apresenta elevado potencial de 

requalificação, devido à sua maioritária categorização como Área de Equipamento 

Existente ou Proposto Integrado em Estrutura Ecológica e Área Verde de Utilização 

Pública (Figura 64), pelo domínio cadastral maioritariamente municipal, pela concentração 

de terrenos expectantes com caminhos informais bem demarcados e espaços verdes 

associados a eixos de circulação principal (Figura 65) e pela presença de equipamentos 

de lazer como a Horta da Oliveira, a Piscina de Cartes e o Complexo Desportivo de 

Campanhã.   
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Figura 66 - Caminhos informais mapeados na área de intervenção.  

  

Figura 67 - Caminhos antigos existentes em atual abandono.  

   

Figura 68 - Ruas sem saída no bairro do Falcão de baixo.  
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Enquanto área central, esta ligação beneficia quer da existência quer da proximidade 

de variados equipamentos e serviços (Figura 69). Num raio de 500m destaca-se a 

presença da Praça da Corujeira – com inúmeros serviços –, do Agrupamento de Escolas 

do Cerco e a Futura Expansão do Parque Oriental. Num raio de 1km destaca-se a 

Estação de Metro do Estádio do Dragão enquanto equipamento de mobilidade. Porém, 

verifica-se que a estrutura viária associada a esta área constitui uma clara barreira à 

mobilidade suave tornando a ligação destes locais difícil e perigosa.  

 

 
Figura 69 - Localização dos principais pontos de interesse na envolvente da área de intervenção.  
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3.2 Morfologia da Área de Estudo 

Como resultado da análise da 

área em estudo nas Plantas 

Topográficas da Cidade do 

Porto de 1892 (Figura 70), são 

identificadas: áreas agrícolas e 

florestais, com presença de 

pequenas quintas e destaque 

para a modelação em socalcos 

que ainda se verifica 

atualmente; ao nível da rede 

viária, denotam-se poucas 

alterações com a identificação 

da Circunvalação, da rua Monte 

de Campanhã, da rua do 

Falcão, da travessa do Falcão, 

da rua das Escolas e da Rua 

São Roque da Lameira. Apenas 

a inexistência da rua Emílio Biel, 

a identificação de uma via precedente à atual Alameda de Cartes, a identificação do 

antigo largo de Tirares, atualmente sobreposto por taludes e ligações à autoestrada, e 

a identificação de uma via de ligação a uma antiga quinta, atualmente em ruínas, com 

a mesma ligação mas informal; ao nível do edificado, identificam-se inúmeros edifícios 

demolidos, com permanência de alguns ao longo da rua do Falcão e um em ruínas na 

zona central desta área de intervenção; a identificação da ribeira de Cartes e afluentes, 

canalizada e sobreposta atualmente pela Alameda de Cartes e pela Avenida da Cidade 

de Léon e/ou ligações à Estrada da Circunvalação, que desagua uns metros à frente no 

rio Tinto.    

 

 

 

 

 

 

N 

Figura 70  - Análise da área de estudo nas Plantas Topográficas da 
Cidade do Porto de 1892.  
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Como resultado da análise da 

área em estudo nas Fotografias 

Aéreas da Cidade do Porto 

entre 1939-1940 (Figura 71), 

percebe-se o aumento da 

urbanização da rua do Falcão, 

com consequente perda da área 

florestal (sobreiral segundo as 

remanescências atuais), assim 

como dos terrenos a oeste da 

mesma, com clara subdivisão 

de inúmeros lotes e construção 

da Associação Nun’Álvares de 
Campanhã (iniciada em 1935).   

Quanto aos resultados obtidos a 

partir da análise da área em 

estudo nas Imagens Google 

Earth (2003-2018), conclui-se 

que as principais modificações 

são: a clara barreira à 

mobilidade pedonal e a 

modelação drástica do terreno, 

com intensificação dos taludes, que decorreu entre 2005 e 2006 devido à construção da 

Avenida da Cidade de León e subsequente contínuo oriental, assim como das vias de 

entrada e saída desta para a Circunvalação; a formalização da via paralela à 

Circunvalação e a construção da rua António Ricca Gonçalves, de ligação ao bairro do 

Lagarteiro. Mais tarde, em 2009-2010 é finalizada a primeira fase de construção do 

Parque Oriental e em 2011 formaliza-se a urbanização dos terrenos expectantes a norte 

da rua Emílio Biel. 

É, assim, possível perceber que esta área sofreu poucas modificações ao longo dos 

últimos séculos tendo as alterações sofridas sido à grande escala e destrutivas. 

 

3.3 Programa 

Perante um conjunto de problemas e oportunidades identificados na análise, é possível 

obter um programa para o estudo prévio desta área que resolva os problemas e tire 

partido das oportunidades (Tabela 13). O programa procura criar um espaço público que 

N 

Figura 71 - Análise da área de estudo nas Fotografias Aéreas de 1939-
1940.  
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una os dois bairros, que contribua para a ligação da estrutura verde e que dinamize esta 

área estimulando a ligação interpessoal dos moradores tal como a sua ligação ao lugar, 

tendo ainda como objetivo a proteção dos valores naturais e paisagísticos. 

Problemas Oportunidades 

Declives acentuados;  

Escorrência superficial elevada; 

Taludes perigosos e de grande impacto 

visual; 

Uso ilícito do espaço; 

Fins de rua no bairro do Falcão; 

Inúmeros espaços murados em abandono; 

Falta de passagens da Alameda de Cartes e 

da Avenida da Cidade de Léon, sendo que o 

atravessamento existente é perigoso pela 

proximidade às vias de entrada/saída da 

Circunvalação; 

Falta de ligações pedonais formais; 

Procriação descontrolada de gatos; 

Problemas associados à proximidade da 

autoestrada: elevado ruído e poluição do ar e 

fraca qualidade visual; cotas elevadas com 

vista para a autoestrada. 

Percursos informais bem demarcados; 

Transportes públicos próximos; 

Presença de espécies arbóreas protegidas; 

Cotas elevadas com vista para o futuro 

Parque Oriental; 

Presença da Horta da Oliveira e espaço para 

expansão; 

Presença de ruínas em bom estado para 

recuperação; 

Presença da ribeira de Cartes (canalizada) – 

atualmente apenas cerca de 2% a céu aberto, 

a norte da área de intervenção, tendo em 

conta a extensão total de 4,39km;  

Separador central da Alameda de Cartes 

sobredimensionado – cerca de 10m – com 

duas faixas de rodagem em cada sentido 

desnecessárias pelo baixo fluxo de circulação 

rodoviária. 

Tabela 13 - Síntese dos problemas e oportunidades analisados, relativamente à área de intervenção. 

 

3.4 Proposta 

O conceito desta proposta, desenvolvida ao nível do estudo prévio, passa pela 

inspiração no traçado original, muito presente ainda neste espaço, para a reorganização 

do mesmo. Introduz eficiência de circulação, de acordo com as claras necessidades 

atuais, e estética, otimizando o aproveitamento da área disponível e tirando partido das 
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pré-existências (Figura 73). Neste sentido, deseja-se aumentar o potencial de lazer desta 

área, equilibrando sustentabilidade com qualidade contemporânea.  

 
Figura 72 - Plano concetual da proposta.  

O desenho explora oportunidades de racionalização dos traçados, com base nos muros 

antigos, caminhos informais, equipamentos existentes, o sobreiral remanescente, ruínas 

e socalcos. Ainda, é introduzido um elemento de caracterização e possivelmente de 

nomeação deste espaço, a Oliveira. A espécie arbórea Olea europaea surge aqui como 

elemento de distinção, identificador do novo espaço público, uma referência física tendo 

como contexto a Horta da Oliveira, um local de reunião dos moradores, de 

aprendizagem ambiental e sustentabilidade sendo esta a ideia que se pretende expandir 

para o ‘Jardim das Oliveiras’. A Oliveira é uma ótima referência de grande importância 
na cultura europeia, pois apresenta um vínculo antigo aos espaços verdes e de cultivo, 

no sentido de proteção, riqueza e multifuncionalidade. Associar a Oliveira à área de 

N 
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intervenção é uma estratégia de enaltecer o espaço entre os bairros sociais e dar aos 

seus moradores um local que tenham brio em cuidar enquanto comunidade.  

Os projetos futuros – a Recuperação do Espaço Exterior do Bairro do Falcão, a 

Recuperação do Espaço Exterior do Bairro do Cerco e a Cobertura Verde da Escola 

Básica do Falcão – são tidos em conta nesta proposta de modo a criar uma paisagem 

una e harmoniosa e que garanta a unificação da infraestrutura verde da freguesia. 

Nesse sentido, são projetadas as três ligações da área de intervenção à rua do Falcão, 

com enfoque na central, associada diretamente quer à Escola do Falcão, quer ao bairro 

do Falcão. São ainda projetadas as três ligações ao bairro do Cerco: pela rua do Cerco 

do Porto, pela rua Peso da Régua e uma nova rua, proposta pelo projeto de 

Recuperação do Espaço Exterior do Bairro do Cerco. Estas vias de entrada e saída da 

área de intervenção são pontuadas por Oliveiras, enquanto marcos localizadores do 

novo espaço público.  

Relativamente ao contínuo oriental, a proposta apresentada para a Avenida da Cidade 

de Léon sugere-se ser continuada até ao Parque Oriental, garantindo um canal de 

mobilidade suave e um corredor verde que una os dois espaços verdes. Assim como se 

sugere que a proposta apresentada para a Alameda de Cartes seja continuada no 

restante da mesma, garantindo a recuperação da ribeira de Cartes em cerca de 14% do 

seu comprimento até Contumil, certificando da mesma forma, um corredor de verde que 

possibilite a mobilidade suave.   

A proposta (Apêndice 10 e Figura 72) é composta sensivelmente por sete zonas que se 

diferenciam pelas suas funções: a zona de ligações à rua do Falcão que corresponde a 

cerca de 7% da área total; a zona de clareiras que corresponde a cerca de 10% da área 

total; a zona produtiva e a zona da Ribeira de Cartes que correspondem, 

simultaneamente, a cerca de 11% da área total; a zona de praças e mata urbana que 

corresponde a cerca de 15% da área total; a zona de cultura e lazer que corresponde a 

cerca de 21% da área total; e a zona de ligação dos bairros que corresponde a cerca de 

25% da área total. Estas áreas interligam-se entre si por caminhos diferenciados, assim 

como por passagens pedonais que garantem a união entre o bairro do Falcão e o bairro 

do Cerco, para além do vínculo destes aos diversos equipamentos e zonas funcionais.   
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Figura 73 - Plano geral da proposta (consultar Apêndice 10). 
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A zona das ligações à rua do Falcão inclui a rua Monte de Campanhã e a rua Emílio 

Biel. Na primeira, a intervenção baseia-se em arborização com aproveitamento de 

pontos sem função, repavimentação com unificação da cota (via partilhada), 

formalização da ligação ao Cemitério de Campanhã com instalação de portão lateral 

relativo à entrada à cota baixa – diminuindo o uso ilícito deste local –, instalação de 

lancis rampeados nas ruas perpendiculares e melhoria do mobiliário urbano (ecopontos 

e guarda corpos). Na segunda, a intervenção consiste na arborização da rua, na 

instalação de lancis rampeados junto às passagens para peões e na criação de 

passagem para peões na rua de Bouça Ribas de modo a facilitar a mobilidade suave, e 

a relocalização da paragem de autocarros em frente à escadaria existente, garantindo 

um vínculo direto à área de intervenção e, simultaneamente, gerando uma pequena 

praça de receção. 

A zona de cultura e lazer inclui locais com diferentes funções de recreio e lazer como o 

miradouro, o parque infantil modelado, o complexo desportivo de Campanhã e a 

bancada exterior informal, o local de estadia com bancos e floreiras movíveis, a Piscina 

de Cartes e a bacia de retenção/ skate park.  

➢ O miradouro encontra-se na viragem da rua Monte de Campanhã e, apesar da 

eliminação da rua sem saída, consiste numa pequena praça que tira partido da cota 

média (43m) com vistas para o Parque Oriental com uma importante função social.  

➢ O parque infantil modelado encontra-se nas traseiras do bairro do Falcão de baixo 

e resulta da relocalização e redesenho do parque infantil existente junto à Horta da 

Oliveira (atualmente abandonado e fechado). A elevada taxa de crianças e jovens 

na população destes bairros cria a necessidade deste local, adaptado neste caso 

aos mais novos. A sua natureza modelada permite uma nova dinâmica de recreio, 

integrada no espaço e sem necessidade de variadas estruturas construídas e 

respetiva manutenção.  

➢ O Complexo Desportivo de Campanhã encontra-se na área de intervenção à cota 

baixa gerando taludes consideráveis que são aqui estabilizados por vegetação. Pela 

sua grande escala funciona como uma rotunda que, no entanto, apresenta uma 

bancada diminuta. Nesse sentido, a proposta tem em conta a integração deste 

equipamento aproveitando a cota mais alta envolvente e sem barreiras visuais para 

instalar um alinhamento de bancos que funcionam como uma bancada exterior 

informal, complementando este complexo.  

➢ O local de estadia, entre o Complexo Desportivo de Campanhã e a Piscina de 

Cartes, para além do mobiliário urbano necessário à estadia de qualidade, está 

pensado para permitir a realização de Pop-Up Markets. Tal provém da vivência 

deste espaço, sendo um costume junto às entradas das habitações dos dois bairros 

a montagem de pequenas tendas e barracas para venda de bens pessoais. Desta 
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forma, a proposta permitirá que esta atividade se realize com melhores condições e 

de modo mais organizado no tempo e no espaço.  

➢ A bacia de retenção desenhada enquanto skate park é um local de função dupla, 

que tira partido da modelação do terreno para o dinamizar e garantir da mesma 

forma a drenagem e infiltração das águas superficiais de escorrência. A estabilidade 

dos taludes gerados pela bacia de retenção é garantida pela vegetação proposta. A 

cota mais alta é a correspondente aos 58m, na entrada do skate park, e a mais baixa 

aos 48m, a cota mínima da bacia de retenção. Este skate park está pensado para 

Ramp-rider’s e divide-se em duas zonas, a table – uma parte plana – à cota alta para 

iniciantes com elementos para manobras como rail’s, planos inclinados, grind box’s 
e fun box’s, e a zona para avançados com três quarter pipes’s, com ângulos de 
curvatura variados. A instalação destes quarter pipes’s, um na cota 48m e dois na 
cota 52m, garante uma diversidade de dificuldades para quem pratica a modalidade, 

assim como um impacto visual dinâmico. As especificações de alturas, ângulos de 

curvatura e inclinações dos quarter pipes’s devem ser, em fase de projeto de 

execução, estudadas segundo a legislação em vigor e por um profissional 

adequado.  

 

A zona produtiva divide-se em três áreas, contando com a sua gestão pela Câmara 

Municipal do Porto enquanto componentes da Horta da Oliveira. Nesse sentido, uma 

corresponde à expansão da Horta da Oliveira que aumenta a sua área para mais de 

4600m2, onde para além do aumento do número de talhões (+95) é proposto um espaço 

de plantação de vinha que reviva a paisagem de muro acompanhado por ramada, 

representativos das antigas casas senhoriais da freguesia. As restantes resultam da 

conservação da tipologia do terreno em patamares. No primeiro patamar a proposta é 

criar um pomar, mantido pelos utilizadores dos talhões da Horta garantindo-lhes 

diversidade de produtos. No segundo patamar a proposta consiste em criar um viveiro, 

onde devem ser germinadas espécies autóctones e de interesse público para os 

espaços verdes da freguesia. 

A zona de clareiras apresenta uma pequena clareira inclinada de prado de sequeiro e 

uma clareira relvada. A clareira relvada encontra-se associada quer a um alinhamento 

de oliveiras enquanto local de estadia quer à casa senhorial em ruínas identificada na 

análise, aqui recuperada para funções de museu, o de Campanhã (Figura 74). Neste deve 

ser divulgada a história da freguesia e devem ser desenvolvidas atividades culturais 

como exposições de e para a comunidade. Também neste caso devem ser 

considerados profissionais com competências especializadas na área da museologia, 

para elaboração de programa museológico dedicado. A recuperação destas ruínas tem 

em conta a condição atual das mesmas e garante a proteção do património edificado e 



71 
 

 

FCUP 
Planeamento da Estrutura Verde como estratégia de Regeneração Urbana em Campanhã, Porto. 

do valor histórico que liga Campanhã às casas senhoriais do século XVIII e XIX. Assim, 

esta recuperação em fase de projeto de execução deve ser precedida de uma análise 

profunda da história e arquitetura deste edifício, por profissionais adequados. A proposta 

para o edifício prevê a construção de uma cobertura verde à mesma cota da clareira 

relvada, o que permite uma ligação direta, sendo os caminhos representativos das 

divisórias do interior do edifício (pela inexistência do teto e pela remanescência de 

paredes e pilares, é possível induzir um desenho, que também ele deve ser 

posteriormente retificado). A sensibilização desta comunidade para a existência, 

recuperação e boa manutenção/utilização do património é também um objetivo desta 

recuperação. A cobertura verde, de prados altos floridos, apresenta ainda zonas de 

sentar e um guarda corpos.   

 

Figura 74 - Perfil com alçado P3 – P3’: Zona de Clareiras (clareira relvada e ruína recuperada).  

A zona de praças e mata urbana divide-se em quatro áreas. Uma corresponde à praça 

principal junto à entrada da Escola Básica do Falcão, que corresponde ao principal ponto 

de ligação entre o bairro do Falcão de cima e a área de intervenção. Aqui propõe-se a 

relocalização da paragem de autocarros, garantindo um maior espaço para os 

utilizadores do transporte público assim como o aumento da entrada da escola, 

devidamente protegida por uma guarda. Tendo em conta a existência de um posto de 

paragem de autocarro no lado oposto da rua, porém sem espaço para a instalação de 

uma estrutura, propõe-se ainda a duplicação da paragem na praça de modo a 

possibilitar uma utilização dos transportes públicos de qualidade, principalmente em 

dias de chuva. Esta pequena parte da rua do Falcão, entre a entrada da Escola do 

Falcão e a praça, propõe-se via partilhada que funciona como lomba redutora de 

velocidade, aumentando a segurança das crianças relativas à escola, assim como da 

passagem entre o bairro e a praça. Esta praça inclui ainda ecopontos (relocalização do 

depósito existente no fim da rua Maestro Raúl Casimiro) e uma considerável zona de 

estadia com uma importante função de reunião de pessoas.  

Uma segunda área (Figura 75) é a praça associada à entrada da Horta da Oliveira, um 

local amplo com pequenos recantos de estadia, com ligação quer pela travessa do 
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Falcão quer pela rua Cooperativa do Pego Negro, e que liga quer à mata urbana quer a 

um elemento vernacular conservado (uma porta encontrada num muro existente, que 

garante a vista para a clareira relvada e no qual se propõe um guarda corpos de modo 

a impedir a travessia através da mesma por questões de conservação e segurança).  

A terceira área (Figura 75) corresponde à mata urbana, com objetivo de conservação do 

património natural, o sobreiral remanescente, com complemento do mesmo de acordo 

com as espécies adequadas desta formação. Nesta área propõe-se uma rede de 

caminhos que vai ao encontro dos caminhos informais bem demarcados e que garante 

a união destes caminhos quer às ruas do bairro do Falcão de baixo quer à rua 

Cooperativa de Pego Negro e a rua Reinaldo Oudinot, quer à clareira relvada, quer ao 

parque infantil.  

A quarta área (Figura 75) corresponde a uma pequena praça no final da mata urbana, com 

função de estadia, limitada por pilaretes – banco, que separam a mesma da via 

partilhada que liga a Avenida da Cidade de Léon à Rua do Falcão. Esta ligação é 

unilateral devido às possibilidades de segurança de ângulos de viragem no espaço. A 

via proposta permite a ligação da rua Monte de Campanhã quer à Avenida da Cidade 

de Léon quer à rua Reinaldo Oudinot, resolvendo um dos grandes problemas desta 

área, dois dos três fins de rua do bairro do Falcão de baixo. A possibilidade de se poder 

entrar no bairro pela Avenida da Cidade de Léon e sair na Rua do Falcão é uma opção 

de circualção automóvel mais direta entre a zona este e oeste do contínuo oriental. 

Porém, esta ligação é mais do que uma solução de circulação, é uma solução de coesão 

social e diluição do conceito de territórios proibidos em Campanhã. Esta abrirá o bairro 

do Falcão de baixo ao resto da freguesia e a quem tiver curiosidade de lá passar, 

garantindo um maior nível de segurança. A opção de partilha do espaço entre o peão e 

o automóvel garantirá a facilidade de circulação pedonal, tendo em conta que o fluxo de 

circulação automóvel nesta área nunca será muito elevado, e assume e formaliza o uso 

atual destas ruas dentro dos bairros sociais, em que a circulação automóvel e pedonal 

se cruza frequentemente de forma informal.  

 

Figura 75 - Perfil com alçado P2 – P2’: Zona de Praças e Mata Urbana (Entrada Horta da Oliveira, sobreiral e via 

partilhada).  
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Na zona da Ribeira de Cartes propõe-se um corredor verde que garanta a mobilidade 

suave, pedonal e ciclável, acompanhado pela renaturalização de um troço da ribeira de 

Cartes. Esta ribeira corre encanada de nascente para poente e desagua no rio Tinto, já 

no Parque Oriental. A incerteza da sua passagem na Avenida da Cidade de Léon 

impossibilita a sua renaturalização nesta zona. O separador central sobredimensionado 

e o reduzido fluxo da Alameda de Cartes, possibilitam a redução do número de faixas 

de duas para uma em cada sentido e, na rotunda, de três para duas, aumentando a área 

disponível e permeável. Esta zona pretende a infiltração máxima sendo proposta à cota 

da estrada, a ribeira pretende-se pontualmente com pequenos socalcos (cascatas) de 

modo a assegurar a contínua movimentação da água e, ainda, associado ao dinâmico 

caminho de mobilidade suave, é proposta a modelação pontual, de modo a diminuir o 

impacto visual e sonoro da circulação automóvel neste corredor (Figura 76 e Figura 77). Em 

acrescento à recuperação da linha de água e associada ao museu de Campanhã, deve 

ser criada uma equipa de técnicos e/ou voluntários. O seu propósito seria dinamizar e 

sensibilizar as pessoas através de atividades educativas acerca das espécies 

faunísticas e florísticas presentes em cursos de água, respetiva preservação e a 

importância de boa gestão dos recursos hídricos. Este trabalho deve ser fomentado 

inicialmente na Escola EB1 JI do Falcão.  

 

Figura 76 - Perfil com alçado P1 – P1’: Zona da Ribeira de Cartes (curso estreito).  

 

Figura 77 - Perfil com alçado P2 – P2’: Zona da Ribeira de Cartes (curso largo).  



74 
 

 

FCUP 
Planeamento da Estrutura Verde como estratégia de Regeneração Urbana em Campanhã, Porto. 

A zona de ligação dos bairros continua o corredor verde da zona anterior, sendo que, 

sem a renaturalização da ribeira, mantém-se o caminho de mobilidade suave envolto de 

vegetação. Aqui dá-se também a assimilação de uma faixa em cada sentido 

(corroborada pelo projeto de Recuperação do Espaço Exterior do Bairro do Cerco), de 

modo a garantir um corredor verde saudável e uma ligação pedonal facilitada entre a 

área de intervenção e o bairro do cerco, diminuindo o impacto automóvel enquanto 

barreira à circulação. Tendo em conta a proximidade das vias de entrada e saída da 

Circunvalação (zona de velocidade elevada), a passagem pedonal existente é 

relocalizada próxima ao Complexo Desportivo de Campanhã garantindo uma ligação 

mais direta e segura ao bairro do Cerco. Ainda nesta zona propõe-se a estabilização do 

talude da saída da Circunvalação com Vegetação, o aumento da área permeável, assim 

como a eliminação do separador de circulação automóvel com objetivo de retrair os usos 

ilícitos do espaço, tornando o acesso exclusivo aos moradores com pilaretes rebatíveis 

automáticos ou hidráulicos.  

As soluções projetuais apresentadas garantem o aproveitamento de todas as 

oportunidades que esta paisagem oferece e quanto à resolução dos problemas 

identificados, as soluções encontradas são explicadas nos seguintes diagramas. Num 

primeiro momento é possível perceber a transformação que este espaço sofre, 

garantindo a eficiência e utilidades das diferentes zonas criadas que se percebe 

claramente pelo desenho planimétrico (Figura 78).  

 

Figura 78 - Esquema comparativo da planimetria da área de intervenção.  

Relativamente à rede de circulação pedonal (Figura 79), a hierarquia dos caminhos 

distingue-se na sua largura e segundo a sua eficácia em percorrer o espaço. A largura 

varia entre 0,5m (na cobertura verde proposta) e 3m (caminho lateral à clareira relvada), 

ainda a via partilhada com 7m. Esta rede, originada pela ligação dos caminhos 



75 
 

 

FCUP 
Planeamento da Estrutura Verde como estratégia de Regeneração Urbana em Campanhã, Porto. 

existentes com os caminhos informais, é complementada por caminhos de ligação a 

elementos pontuais ou espaços estratégicos. Os caminhos formais principais propostos 

estão identificados no seguinte diagrama. De modo geral, os caminhos apresentam uma 

inclinação entre os 7-10%, tendo em conta a morfologia de vale e a conservação de 

maioria da vegetação existente. São garantidos lancis rampeados em todas as 

passagens de peões, somando três novas passagens às existentes. Quanto a 

escadarias são mantidas as quatro existentes e reconstruída uma na ligação entre a 

praça da Horta da Oliveira e a rua Cooperativa de Pego Negro.   

 

Figura 79 - Esquema comparativo da circulação pedonal na área de intervenção.  

A rede de circulação automóvel (Figura 80) vê o seu impacto neste território ser diluído 

sem perder eficiência, pelo contrário, a via partilhada garante a sua complementação 

funcional. O estacionamento nesta área está garantido principalmente pela rua Emílio 

Biel e pela Alameda de Cartes, assim como em todas as ruas do bairro do Falcão de 

baixo tendo em conta que o projeto de Recuperação do Espaço Exterior do Bairro do 

Cerco garante inúmeros novos lugares de estacionamento (Figura 81). Na área de 

intervenção contabilizam-se cerca de 116 lugares de estacionamento, mantendo o 

número de estacionamentos existentes.  
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Figura 80 - Esquema comparativo da circulação automóvel na área de intervenção.  

 

Figura 81 - Esquema comparativo do estacionamento na área de intervenção.  

A vegetação nesta área de intervenção tem como objetivos específicos a recuperação 

do sobreiral remanescente, a estabilização de taludes e a diminuição do impacte visual 

das barreiras viárias próximas (Figura 82). Deste modo, são propostas zonas densas de 

orla e mata (aberta e fechada) como também clareiras pontuais de prado de sequeiro 

ou relvado (Figura 83). Ao nível do estudo prévio, a proposta garante a distinção entre 

árvores propostas de grande porte (66 elementos), médio porte (347 elementos) e 

pequeno porte (631 elementos), os espécimes de Olea europaea (43 elementos), 

arbustos de grande porte (534 elementos), as árvores existentes mantidas de grande 

porte (8 elementos), médio porte (28 elementos) e pequeno porte (38 elementos), assim 

como os espécimes de Quercus suber (44 elementos). Perante a modelação 

necessária, são abatidos sete elementos arbóreos e transplantados os elementos 
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arbóreos do separador central, mantendo-os, no entanto, no corredor verde proposto. 

Para assegurar a precisão máxima desta afirmação e da proposta vegetal aqui indicada, 

seria necessário um novo levantamento do estrato arbóreo numa fase de plano de 

execução, tendo em conta que o fornecido estava claramente desatualizado e 

incompleto.  

As espécies pretendidas para esta área enquadram-se na formação de carvalhais, mais 

especificamente, sobreirais, com pontuações de espécies floríferas que proporcionem 

uma imagem de frescura e beleza na área de intervenção. Além do mais, é pretendido 

um equilíbrio entre espécies de crescimento lento e espécies de crescimento rápido, 

garantindo uma evolução na imagem deste jardim que acompanhe a evolução social 

dos seus utilizadores, assim como espécies ribeirinhas e de transição para a zona da 

Ribeira de Cartes. Pretende-se também uma manutenção simples e sustentável do 

espaço, sendo por isso a predominância de prados e apenas dois relvados (clareira 

relvada e parque infantil), complementados por pontuações arbustivas de pequeno 

porte, subarbustos e herbáceas de modo a assegurar permeabilidade visual para quem 

percorre o espaço.  

 

Figura 82 - Esquema comparativo das árvores e arbustos da área de intervenção.  
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Figura 83 - Esquema comparativo dos revestimentos herbáceos da área de intervenção.  

Quanto à modelação proposta, as principais alterações relacionam-se com a diminuição 

da inclinação do talude associado à via de entrada na Circunvalação, a modelação do 

parque infantil, a modelação para a renaturalização da Ribeira de Cartes e contenção 

de vistas e do ruído (assim como na rotunda associada), a modelação da bacia de 

retenção e com pequenas alterações para a diminuição da inclinação de caminhos 

formalizados (Figura 84). Em fase de projeto de execução deverão ser analisados os 

valores de escavação e aterro, porém, de modo geral, é possível indicar que sejam 

valores próximos. Quanto à drenagem, não obstante à morfologia de vale, as extensas 

áreas permeáveis garantem um grande índice de infiltração, complementadas pela 

presença da bacia de retenção e pela renaturalização da ribeira. Ainda assim, o índice 

de infiltração na área de intervenção a norte será certamente mais elevado do que a sul.  

 

Figura 84 - Esquema comparativo da modelação da área de intervenção.  
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Os pavimentos pretendem uma leitura de coligação deste território e a garantia de baixa 

manutenção, sendo por isto que são propostos apenas quatro tipos de pavimento (Figura 

85): asfalto para as vias de circulação automóvel exclusiva, cubo granítico de 5cm para 

a via partilhada, para a rua Reinaldo Oudinot e para a lomba da rua do Falcão, cimento 

em todos os passeios da área de intervenção (consoante a tipologia existente) e 

betuminoso colorido (cor cinza claro ou castanho claro; pavimento drenante) para todos 

os restantes caminhos (assinalados no diagrama). 

 

Figura 85 - Esquema comparativo dos pavimentos da área de intervenção.  

O mobiliário urbano existente é escasso, sendo por isso propostos novos elementos 

(Figura 86), como: guarda corpos, lancis rampeados (9), rampas automóveis (9), floreiras 

(8), paragens de autocarro (permeáveis visualmente e com possibilidade de instalação 

de coberturas verdes; 3), ecopontos (6), pilaretes simples (4), rebatíveis (2) e em cubo 

(20), caldeiras (16 de 1m de raio e 6 de raio 2,5m de raio) e bancos paralelepipédicos 

em betão com ou sem costas de madeira (2 contínuos biomórficos; 16 de dimensões 

1m x 0,5m; 81 de dimensões 2m x 0,5m). O mobiliário urbano proposto insere-se na 

realidade de bairro social, garantindo não só diferentes espaços de estadia com 

qualidade de utilização, como também uma fácil manutenção, controlo da circulação 

automóvel e simplicidade nos acabamentos.  Outros equipamentos necessários (p.e. 

sinalização, iluminação, MUPI’s, estacionamento de bicicletas) devem estar o máximo 

possível enquadrados na paisagem de forma a causarem o mínimo ruído visual e 

aumentar a funcionalidade dos espaços. 
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Figura 86 - Esquema comparativo do mobiliário urbano da área de intervenção.  

No geral, esta proposta é um exemplo do processo pretendido para os restantes projetos 

estratégicos identificados no capítulo anterior e, que devem da mesma forma seguir o 

processo realizado. É ainda de notar que as presenças nos eventos de participação 

pública do Projeto URBiNAT, mais especificamente na Escola Básica do Falcão, 

permitiram identificar problemas e necessidades desta ligação. Esta partilha de 

conhecimento do espaço por quem o utiliza diariamente, traduz-se no desenho do 

mesmo, enriquecendo-o. Neste sentido, nas restantes ligações esta participação 

deveria ser fomentada.  
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Considerações finais 
 

“Atendendo à evolução das novas tecnologias de mercado, à disponibilidade de 

terrenos a baixo custo fora do centro urbano e aos novos centros de produção, 

bastante ancorados no sistema em rede definido pelas infra-estruturas 

rodoviárias, a localização das instalações industriais próximas do caminho-de-

ferro deixou de ser prioridade, introduzindo por isso novas problemáticas de 

organização territorial nesta zona de Campanhã, designadamente no que se 

refere ao futuro das imensas áreas abandonadas ou obsoletas. (…) mas as 

tendências podem inverter-se, se virmos nestes grandes espaços oportunidades 

disponíveis para o futuro” (Pereira, 2010, p. 127).  

Campanhã encontra-se atualmente no foco das políticas e investimento público. O tom 

de possibilidade, relativamente a uma nova realidade, já não se adequa, pois há, 

atualmente, uma clara mobilização de fundos, ações e força humana, na transformação 

da realidade vigente em Campanhã. Os problemas estão identificados, assim como, as 

suas potencialidades, estas que em parte têm vindo a ser exploradas. Ainda mais 

importante, o planeamento para a revitalização deste território tem-se desenvolvido 

como um todo e não pela soma das partes. A CMP tem tido um papel fundamental no 

estudo, caracterização e planeamento da freguesia. 

No geral, as medidas são estruturantes, transformadoras e dinamizadoras. Enquanto 

processo longo e contínuo, o planeamento da freguesia tem vindo já a demonstrar-se 

eficaz, prometendo que daqui a uma década Campanhã será o novo pulmão verde da 

cidade do Porto, um polo de cultura e desporto que acolherá desde a classe baixa até 

à classe média-alta, sem constrangimentos, unificado e com um importante sentimento 

de pertença. As características intrínsecas deste território são, claramente, uma forte 

condicionante à idealização de Campanhã enquanto urbe no sentido lato, favorecendo, 

no entanto, a proteção do seu caráter rural e dos espaços naturais associados. A 

proteção destes valores, associada à integração numa infraestrutura verde excecional, 

permite garantir a sua permanência e dinamização. É, neste contexto, que os projetos 

estratégicos identificados se enquadram quer garantindo uma infraestrutura verde quer 

incentivando esta fase de transformação territorial, favorecendo, principalmente, as 

funções ecológicas e sociais, que asseguram uma paisagem saudável, rica e 

sustentável. Apostar no sistema de planeamento urbano através da estrutura verde 

permite alcançar um território preparado para as dificuldades ambientais e económicas 

da atualidade e futuras, garante a mitigação dos problemas sociais e vai de encontro 

com os objetivos de sustentabilidade. 
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Apêndice 1 – Enquadramento histórico 

 

A freguesia de Campanhã é um território com uma complexa história de constante 

procura e esquecimento. As referências à freguesia já se verificam desde o período a.C., 

visto que foram encontrados “vários indícios que remontam as origens do seu povoado 

ao período megalítico. A designação ‘Antas’ na zona alta e plana da freguesia, a 

ocupação do Castro de Noeda, que justifica hoje o topónimo da atual Rua da Noeda, e 

alguns achados arqueológicos na confluência dos rios Tinto e Torto, junto ao Douro, 

são, segundo alguns historiadores, testemunhos vivos da Idade do Ferro na freguesia” 

(Pereira, 2010, p. 103). 

Relativamente ao período da ocupação romana, verifica-se que a “documentação 

escrita de Campanhã remonta, a 1058 e a sua toponímia remete-nos para um longínquo 

proprietário romano cujo nome – Campanius – identificava a sua (‘villa’) e o rio que a 

servia (‘ribulum campaniana’)” (Meireles & Rodrigues, 1991). A presença da ocupação 

romana é ainda, comprovada na área circundante de Campanhã, a título de exemplo, 

pelo cemitério romano de Penouço, em Rio Tinto. A partir deste período, encontram-se 

alguns documentos, nomeadamente, a Carta de Doação ao Mosteiro de Santa Maria de 

Campanhã (ano 409), as Inquirições de 1258, as Cartas de Doação do “Direito de 

Padroado” (séc. XIII) e os Aforamentos da Sé do Porto (séc. XII-XVI), que retratam uma 

forte ligação do território à religião, em particular ao Cristianismo. Nestes, é descrita, de 

certo modo, a história da freguesia através, por exemplo, da contagem de doadores ou 

da inventariação dos produtos alimentícios, assim como pela caracterização 

socioeconómica da freguesia, por intermédio da localização de elementos chave, como 

capelas, igrejas e distribuição de paróquias. 

Até meados do séc. XVIII, a informação territorial acerca da freguesia é escassa, apenas 

se alterando este cenário com a imposição da realização das Memórias Paroquiais de 

1758 (devido ao terramoto de 1755), onde é possível entender-se “uma paisagem 

composta de pequenas casas e uma sucessão de campos e florestas” (Meireles & 

Rodrigues, 1991). 

Relativamente a Campanhã, as Memórias Paroquiais afirmam que “tem esta freguesia 

duas léguas de circuito e confronta pelo nascente com as freguesias de Valbom, São Cosme, e 

Fanzeres, isto é, desde a Quinta do Freixo, nas margens do Douro, segue pelo Monte das Lagoas 

até junto à Ponte de Rio Tinto; pelo Norte com a freguesia de Rio Tinto, desde a ponte até à Cruz 

da Regateira; pelo Poente confronta com as freguesias de Paranhos, e de Santo Ildefonso, 

subúrbio da cidade do Porto, isto é, desde a Cruz da regateira até à Quinta do Prado; pelo sul 

confronta com o rio Douro, desde a Quinta do Prado até à referida Quinta do freixo”. A partir 
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desta descrição, é possível entender-se o papel de destaque da morfologia do território, dos seus 

valores naturais e das quintas de veraneio, ao ponto de servirem como pontos de referência para 

delimitar a mesma, sendo que na altura “a alta burguesia e aristocracia do Porto procuravam o 

vale para aí instalarem as suas quintas de ‘ir a ares’” (Meireles & Rodrigues, 1991).  

“Muito pela topografia suave característica das margens do Douro e pela boa exposição solar, 

estes terrenos agrícolas passaram a ser cobiçados por famílias nobres (…). Numa zona de cota 

baixa, de relevos brandos, surgiram quintas e casas senhoriais apalaçadas, que mantêm até 

hoje título dos melhores exemplos de arquitetura oitocentista na cidade portuense. (…) pois o 

centro estava cada vez mais consolidado e, inclusivamente, sobrelotado” (Pereira, 2010, p. 

105). 

Verifica-se ainda que, a aptidão agrícola elevada destes terrenos, oposta à sua 

declividade acentuada, com consequência nos esforços necessários à modelação, 

classificava esta zona como “essencialmente rural, dividida entre herdades, vinhas, 

matos, bouças e dotada de um grande número de azenhas” (Pacheco, 1999), o que 

garantiu, segundo as Memórias Paroquiais de 1758, uma “forte presença de 

agricultores, (…) pescadores, (…) e os moleiros, (…) que foram mais tarde pioneiros da 

matriz industrial do concelho” (Pereira, 2010, p. 105). 

No início do século XIX, “Campanhã foi palco da memorável guerra civil, ficando para a 

história o conhecido cerco do Porto (1832-1833)” (Pereira, 2010, p. 105), onde este 

território se manifestou como um local de refúgio aos liberalistas e como zona de 

combates tardios pelo lugar do Prado. Simultaneamente, com as dificuldades que 

surgiram com a guerra civil, “a atividade agrícola começava então a perder importância, 

em prol da industrialização” (Pereira, 2010, p. 107), sendo que “foi junto dos rios Tinto 

e Torto, que todo o processo industrial de Campanhã deu os primeiros passos. As 

correntes dos riachos que moviam a roda dos moinhos fizeram com que, em 1836, a 

sua atividade fosse conotada com alguma importância para o concelho, e por isso 

considerada a primeira atividade industrial” (Pereira, 2010, p. 107). 

Esta exploração dos recursos naturais permitiu que as primeiras indústrias de moagem 

se instalassem em Campanhã e prosperassem, tendo surgido grandes nomes, como a 

Moagens Ceres – localizada nas traseiras da Estação de Comboios de Campanhã, 

ainda em funções – e a Moagens Harmonia – localizada no esteiro de Campanhã, 

assumindo, atualmente, a função de Museu da Ciência e Indústria, sendo considerada 

um exemplo de património industrial. Para além do ramo das moagens, deu-se uma 

rápida proliferação industrial nos mais diversos ramos, segundo documentos como as 

Memórias Paroquiais de 1758 e os Inquéritos Industriais de 1812, 1845 e 1852 para o 

concelho do Porto. Destacam-se, como as principais atividades, a tecelagem, o vidro, 



89 

 

FCUP 
Planeamento da Estrutura Verde como estratégia de Regeneração Urbana em Campanhã, Porto. 

os curtumes, a destilaria, a saboaria, a filigrana, os palitos e os fósforos, os sapatos e 

os tamanqueiros, os fogueteiros, entre outros. A instalação destas indústrias deu-se um 

pouco por toda a freguesia, mas concentrou-se em certos eixos viários e núcleos, pela 

localização estratégica de distribuição das mercadorias, dentro e fora da cidade, e/ou 

pelo espaço disponível de que estas fábricas necessitavam para se instalarem, sendo 

que, atualmente, ainda é possível ver essa mesma presença industrial na rua São 

Roque da Lameira, na rua do Falcão, na rua de Pinto Bessa, na Rua do Heroísmo, no 

lugar de Azevedo, no lugar de Pinheiro de Campanhã, no lugar do Freixo e esteiro e em 

Contumil. Em alguns casos ainda com as chaminés a anunciar a sua presença, ou o 

estilo de armazém do edificado, agora transformado em habitação, pontualmente ou 

completamente ao abandono, como são os casos da Fábrica A Invencível e da Central 

Termoelétrica do Freixo. É, ainda, indissociável o movimento de industrialização na 

freguesia ao surgimento do caminho de ferro, com o surgimento da Estação do Caminho 

de Ferro do Minho e Douro – a atual Estação de Campanhã – e da Estação de Pinheiro 

de Campanhã (1875). Estas levaram à instalação das novas indústrias ao longo da linha 

ferroviária que, em 1877, vê a sua importância reforçada pela construção da ponte 

ferroviária Maria Pia. Mais tarde, com a construção da estação ferroviária de Contumil 

(1910), a estação de Campanhã perde a sua exclusividade geográfica. “No espaço 

radial à área da Estação de Campanhã também se vão instalar ao longo do século XX, 

um conjunto diversificado de indústrias e armazéns, ligados essencialmente às áreas 

da indústria metalúrgica, automóvel, têxtil, químicas, construção, alimentação, gráfica e 

litográfica, entre outras” (Rodrigues, 2005, p. 243). 

“Segundo Maria Madalena Magalhães, a freguesia de Campanhã em 1845 tinha apenas 

31 operários; em 1852 aumenta já para 209 operários” (Rodrigues, 2005, p. 243). Esta 

multiplicação repentina de população e trabalhadores deve-se ao êxodo rural, incitado 

pelo desenvolvimento da atividade industrial e pela facilitação das deslocações que a 

linha ferroviária veio permitir, sendo que, dos concelhos vizinhos, como Gondomar, Rio 

Tinto, Lousada, Paredes, Maia, Valongo, entre outros, chegava “cada vez mais mão-de-

obra, ingénua e sonhadora por uma vida melhor” (Pereira, 2010, p. 109). “As áreas de 

maior concentração populacional distribuem-se de uma maneira geral ao longo das mais 

antigas vias – S. Roque da Lameira, Contumil, Bonjóia, Pinto Bessa, Heroísmo e Freixo” 

(Rodrigues, 2005, p. 245). 

Com a multiplicação da população e com o efeito de segregação social cada vez mais 

assente, entre o séc. XIX e séc. XX, na cidade do Porto, Campanhã, enquanto freguesia 

de arrabalde, tornou-se o local ideal para o assentamento de “bairros e núcleos mais ou 

menos urbanos fortemente especulativos, instrumentos de gestão de especulação descontrolada 
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do solo – em que se substituíram as terras agrícolas por blocos para alojar trabalhadores 

industriais, dando origem a uma população essencialmente emigrante, deslocada do seu lugar 

de origem, e como tal não tem o sentido de pertença a esta parcela de território periférico” 

(Rodrigues, 2005, p. 237). A população de classe baixa, residente nos bairros e ilhas do 

centro da cidade do Porto, também sofreram os efeitos da gentrificação, tendo sido 

“instalados em caixotes habitacionais, tipo blocos de cimento, nas zonas do Lagarteiro, 

do Freixo, do Pego Negro” (Rodrigues, 2005, p. 245). “Estamos a falar das ilhas; dos bairros 

clandestinos; dos bairros dos ferroviários; dos blocos habitacionais; que irradiam nas 

proximidades das novas zonas industriais, alimentadas por uma população rural que demanda 

para a cidade do Porto, na procura de uma melhor qualidade de vida. Estas tipologias urbanas 

eram ocupadas por operários de origem rural, sem qualquer qualificação escolar e/ou técnica, 

na sua maioria analfabetos, que residiam nas ilhas de Campanhã: Freixo, Pego Negro, Azevedo, 

Travessa da Palheta, rua do Bacelo” (Rodrigues, 2005, p. 242). A partir daqui, “assiste-se 

ao aparecimento do conceito de separação espacial e também de segregação social, 

com a política de zonamento por tipologias segregadoras, que excluem determinados 

atores sociais de participarem no viver quotidiano do antigo burgo da cidade do Porto” 

(Rodrigues, 2005, p. 242). 

A par com a industrialização e a segregação social vincadamente associada, gera-se 

uma nova identidade neste território, onde os operários e as classes baixas “sobreviviam 

em condições miseráveis por entre as ruas de Campanhã. (…) Tempos difíceis, em que 

os salários não chegavam para cobrir as necessidades básicas de alimentação, as 

condições de salubridade e higiene mínimas não existiam, e os consequentes infernos 

de epidemias eram uma constante” (Pereira, 2010, p. 111). É de notar, ainda, a 

destruição ambiental e da paisagem rural intrínseca deste território, assim como a 

transformação profunda do espaço rural, com a abertura desenfreada de novas ruas e 

edificado, sem qualquer planeamento. 

Em meados do séc. XX, com a expansão urbana da cidade e a escassez, à data, de 

terrenos livres, surgiram as zonas industriais periféricas, em regiões vizinhas do Porto, 

levando a que, tanto as novas indústrias, como as indústrias existentes na cidade, se 

deslocassem à procura de melhores condições. Este foi um processo de 

desindustrialização tardio, em que as indústrias que perduraram, em poucos casos, até 

hoje, fizeram-no com bastante dificuldade. Algumas das consequências deste processo 

foram o desemprego profundamente sentido, a quebra na natalidade e o sequente 

envelhecimento da população, assim como a deslocação de parte da população, que 

foi à procura de novas oportunidades. Problemáticas, como o abandono em massa do 

edificado industrial e de habitação, que atualmente se encontra em ruínas ou devoluto, 

e a permanência da população dos bairros e ilhas, sem ligação emocional ao lugar, sem 
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qualificações, desempregada e de classes baixas sem apoios, gerou problemas socias 

de fome e marginalização. Tal é o resultado da conjugação dos dois processos 

identificados, a industrialização e a desindustrialização, que originaram uma nova 

identidade, negativa e precária, que se mantém até aos dias de hoje. Em Campanhã, 

um dos aspetos positivos que poderia ter sido explorado após a desindustrialização 

seria a melhoria da qualidade do ar e água, tendo sido uma oportunidade desperdiçada, 

estando apenas hoje a ser matéria de estudo.  

Entre o final do séc. XX e o início do séc. XXI, com os efeitos do processo de 

desindustrialização ainda recente, associados à identidade de vazio, à precariedade e 

à crescente necessidade de melhorar a mobilidade entre a cidade do Porto, os 

concelhos vizinhos e os pólos dinamizadores do país, verificou-se a proliferação de 

estradas, avenidas e vias rápidas com uso semelhante a autoestrada. São exemplos a 

Estrada da Circunvalação, a Via de Cintura Interna associada à Ponte do Freixo, mais 

tarde a Autoestrada Radial de Gondomar e, mais recentemente, a Avenida 25 de Abril 

e a ligação Alameda de Cartes – Avenida Artur de Andrade – Avenida Francisco Xavier 

Esteves – Avenida da Cidade de Léon,  que segregam e moldam o território a si 

mesmas, que se sobrepõem e impermeabilizam a mobilidade suave neste território e 

quebram a pouca ligação entre Campanhã  e o resto concelho do Porto, que se 

verificava após a construção da linha ferroviária. Com o início da construção, em 2004, 

das estações de metro de Campanhã e do Estádio do Dragão, a ligação de Campanhã 

ao restante concelho e concelhos vizinhos sofreu melhorias, mas não foi suficiente para 

alterar a identidade vigente e incitar a passagem para Este da VCI. Porém, a par destas 

construções transformadoras de uma paisagem já danificada, vão surgindo, neste 

período, diversos planos e orientações estratégicas que iniciam um denso planeamento 

do território, tendo em conta a sua morfologia e valores naturais, para além dos fatores 

socioeconómicos. 

Já na segunda década do século XXI, Campanhã está claramente na mira das 

estratégias políticas da Câmara Municipal do Porto, com uma ideologia de solucionar 

os problemas deste território, através do planeamento e intervenção à posteriori. Nesse 

sentido, têm sido realizados múltiplos estudos, programas e planos, integrando algumas 

das anteriores ideias não concluídas. Também se denota, um maior investimento em 

intervenções de caráter social, de modo a reestabelecer a ligação da população ao 

território e dissolver as problemáticas sociais desta população, sendo exemplos as 

intervenções, de recuperação do edificado dos principais bairros sociais da freguesia, 

assim como, num futuro próximo, nos seus espaços exteriores. É ainda, de notar o 

investimento público no âmbito das questões ambientais, com a recuperação de linhas 
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de água e a criação do Parque Oriental, no domínio da conservação do património, com 

a recuperação do Antigo Matadouro Industrial do Porto, e na aposta de novas formas 

de mobilidade urbana, com o Terminal Intermodal de Campanhã. 
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Apêndice 2 – Tipologias da Rede de Circulação Rodoviária.  

Rede de Circulação Rodoviária 
Rede Principal 

 *nome de referência 
*Estacionamento (E); Arborização (A); Passeio (P) 

Nº. Nome Classe 
PRN2000 | PDM 

Extensão | 
Largura 

Nº 
Faixas Sentidos Notas 

Via de Cintura Interna – 
VCI| IC29 e IC23 | A20 e IP1 | E01 

*VCI 

Rede 
Complementar 

21km . 3,15km 
30-40m 7-9 2 - 

Estrada da Circunvalação 
– N12 

*Circunvalação 

Rede 
Complementar 

17km . 3km 
10-20m 2-4 2 E|A|P 

Autoestrada Radial de 
Gondomar - IC29 | A43 

*Radial de Gondomar 

Rede 
Complementar: 

Rede Nacional de 
Autoestradas 

16km . 3,27km 
32m 6 2 - 

*C
o

n
tí

n
u

o
 O

ri
e
n

ta
l Alameda de Cartes Rede Intermunicipal 800m 

25-30m 4-6 2 E|A|P 

Avenida da Cidade de 
Léon 

Rede Intermunicipal 540m 
25-30m 4-6 2 

A|P 

Avenida Francisco 
Xavier Esteves 

Rede Intermunicipal 600m 
25-32m 4-6 2 

E|A|P 

Avenida Artur de 
Andrade 

Rede Intermunicipal 315m 
25-30m 4-6 2 

A 

Avenida 25 de Abril Rede Intermunicipal 1km 
18-32m 4-6 2 E|A|P 

Rede Secundária 

Avenida Paiva Couceiro 
*Eixo Transversal 4 

Rede Intermunicipal 2,25km 
15m 2 2 A|P 

Praça da Corujeira Rede Intermunicipal 715m 
9-18m 

2 1  
(Rotunda) E|P 

*E
ix

o
s

 d
a
 P

ra
ç

a
 d

a
 C

o
ru

je
ir

a
 

Rua Nova da Corujeira Sem definição 120m 
9m 1 1 P 

Rua Central da 
Corujeira 

Sem definição 143m 
9m 1 1 P 

Rua Ferreira dos 
Santos 

Rede Local 200m 
9m 2 1 E|P 

Rua Doutor Maurício 
Estêves Pereira Pinto 

Sem definição 278m 
9m 1 1 P 

Travessa Monte da 
Bela 

Sem definição 150m 
9m 1 2 P 

Rua Monte da Bela Sem definição 243m 
9m 1 2 P 

Rua S. Roque da Lameira 
*Eixo Transversal 1 

Rede Local 2,54km 
10m 2 2 E|P 

Rua Pinheiro de Campanhã 
*Eixo Longitudinal 2 

Rede Local 430m 
8-9m 2 2 P 

*E
ix

o
 T

ra
n

s
v

e
rs

a
l 
2
 

Rua de Bonjóia Sem definição 912m 
4-9m 1-2 1|2 P 

Rua de Azevedo  
(+ Travessa de Azevedo) 

Sem definição 765 + 94m 
4,5-9,5 1-2 1|2 P 

Rua das Areias Sem definição 
1,21km 
3-10m 

 
1-2 1|2 E|P 

* 
E

ix
o

 
T

ra
n

s
v

e
r

s
a
l 

3
 Rua do Freixo Rede Local 1,44km 

8m 2 2 P 

Rua Luís de Camões Rede Local 2,865 km= 
570m Campanhã 

2 2 P|C 
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2 295m 
Gondomar 

12-17m 
Rua do Falcão 

*Eixo Longitudinal 1 
Rede Local 930m 

8-9m 2 2 P 

*E
ix

o
 

L
o

n
g

it
u

d
in

a
l 

3
 Rua do Meiral Rede Local 550m 

4-5m 1 1 P 

Rua Bacelo Sem definição 280m 
4-5m 1 1 - 

Rua Senhora Hora Sem definição 364m 
4-6m 1 1 P 

Eixos ocidentais perante a linha ferroviária 

Avenida Fernão de 
Magalhães 

Rede Intermunicipal 3,6km 
18-32m 4 2 E|P 

Rua Pinto Bessa 
Rede Local 656m 

21m 4 2 P 

Rua do Heroísmo 
Rede Local 538m 

11,5m 2 2 E|P 

Rua da Estação 
Rede Local 240m 

18m 2-3 1 E|A|P 

Rua Justino Teixeira Sem definição 
854m 
6-22m 1-3 1-2 E|P 

Rede Adicional 
Rua das Escolas 
Rua Emílio Biel 
Rua Nossa Senhora do 
Calvário 
Rua da Corujeira 
Travessa Ferreira dos Santos 
Rua Corujeira de Baixo 
Travessa Corujeira de Baixo 
Rua Monte de Campanhã 
Rua Igreja de Campanhã 
Rua Camilo Pessanha 

Rua Cecília Meireles 
Rua Alto da Bela 
Travessa de Bonjóia 
Rua do Cerco do Porto 
Rua Pinheiro Grande 
Rua Pego Negro 
Rua Peso da Régua 
Rua Vila Nova de Foz Côa 
Rua Doutor José António 
Marques 

Rua Carrington da Costa 
Rua do Lagarteiro 
Rua António Ricca Gonçalves 
Rua Diogo Macedo 
Rua da Aldeia 
Rua 8 de Setembro 
Estrada da Granja 
Rua Esteiro de Campanhã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

FCUP 
Planeamento da Estrutura Verde como estratégia de Regeneração Urbana em Campanhã, Porto. 

Apêndice 3 – Tipologias da Rede de Mobilidade Suave - Pedonal.  

Rede de Mobilidade Suave - Pedonal 

Categoria Linha Extensão 
m 

Percentagem 
% 

Descrição 

Passeios 
Azul 

claro 
35 765 50,5 

São as zonas/passeios de 
circulação do peão, sendo que, 
normalmente, acompanham os 
limites das vias ou as edificações. 

Caminhos 

Pedonais 

Azul 

escuro 
14 809 20,9 

São os caminhos onde é exclusiva 
a circulação de peões em qualquer 
tipo de mobilidade suave. 

Caminhos 

Informais 
Amarelo 9 106 12,9 

São caminhos não formalizados 
(sem pavimento) e são criados pelo 
utilizador como resultado de uma 
necessidade comum. Também são 
reflexo das falhas de conexão 
comprovadas pela experiência do 
utilizador. 

Vias 

Partilhadas 
Rosa 9 396 13,3 

São vias de uso partilhado entre o 
automóvel e o peão em que o 
primeiro, normalmente, é obrigado 
a reduzir a sua velocidade para 
valores mínimos de modo a diminuir 
o risco de colisão, enquanto o 
segundo tem prioridade de uso. 

Passadeiras Verde 1 780 2,5 

São as passagens para peões 
(faixa de segurança, faixa de 
pedestres, marcas transversais ou 
passadeira de peões) entre as 
restantes classes. 
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Apêndice 4 – Categorização dos principais serviços e equipamentos analisados. 

Serviços e Equipamentos 

Nº. Nome Categoria Nº. Nome Categoria 

Alameda Shopping Comércio Centro Juvenil de Campanhã Educação 

CACE Cultural Cultura 

Escola Básica e Secundária do 

Cerco 

Apêndice 8 – Projetos Futuros: Futuro 

Centro de Saúde 

Educação 

Estádio do Dragão e Caixa 

Dragão 
Cultura 

Escola EB 2,3 de Ramalho 

Ortigão 
Educação 

Museu da Imprensa Cultura Escola EB1 JI do Falcão Educação 

Complexo Desportivo de 

Campanhã 
Desporto Escola EB1 Lagarteiro Educação 

Pavilhão Municipal do 

Lagarteiro 
Desporto 

Antigo Matadouro Municipal 
Apêndice 8 – Projetos Futuros: Museu da 

Indústria e Centro Cultural 

Indústria 

Piscina Municipal de Cartes Desporto 

Central Termoelétrica do 

Freixo 
Património Classificado - Abandonado 

Indústria 

Centro de Acolhimento de Sem 

Abrigos 

Antigo Hospital Joaquim Urbano (1884) 

Diversos Indústria de Moagem Ceres Indústria 

CTT – Praça da Corujeira Diversos 
Indústria de Papel – Inapa 

Portugal 
Indústria 

ETAR do Freixo Diversos 
Indústria do Vidro Barros Lima 

Antiga Fábrica ‘A Invencível’ 
Indústria 

ETAR Rio Tinto 

Concelho de Gondomar – Apêndice 8: 

Projetos Futuros 

Diversos Mercado Abastecedor Indústria 

Garagem STCP 

Apêndice 7 – ORU Corujeira 
Diversos 

Estação de Comboios de 

Campanhã 
Mobilidade 

Junta de Freguesia de 

Campanhã 
Diversos 

Estação de Metro de 

Campanhã 
Mobilidade 

Marina do Freixo Diversos 
Estação de Metro do Estádio 

do Dragão 
Mobilidade 

Centro de Formação 

Profissional de Indústria 

Eletrónica - CINEL 

Educação 
Unidade de Saúde de 

Campanhã 
Saúde 

Centro de Formação Profissional do Porto – IEFP; Centro de Reabilitação de 

Paralisia Cerebral – APPC 
Educação 
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Apêndice 5 – Caracterização da Habitação Social. Fonte: Domus Social (2015). Ilhas do Porto: 

Programa Estratégico. Porto: Câmara Municipal do Porto e Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto. 

Habitação Social 

Bairros e Agrupamentos 

Nº. Nome Classe Nº Pessoas Nº Fogos Estado 

Falcão URBiNAT 1 322 569 Reabilitado 

Cerco URBiNAT 2 087 892 Reabilitado 

Lagarteiro URBiNAT 1 194 446 Reabilitado 

Ilhéu Domus Social 390 128 Reabilitado 

Monte da Bela Domus Social 518 236 

Proposta de 

reabilitação – 

Apêndice 8  

Antas Domus Social 377 156 Sem informação 

Eng. Machado Vaz Domus Social 590 272 Reabilitado 

Contumil Domus Social 643 254 Reabilitado 

S. João de Deus Domus Social 175 144 Em reabilitação 

Pio XII Domus Social 300 124 Sem informação 

S. Vicente de Paulo Domus Social 39 18 Reabilitado 

Ilhas 

Monte Tadeu – Barros Lima Privado Sem dados 257 Situação Crítica 

Lomba Privado Sem dados 166 Situação Crítica 

Noeda Privado Sem dados 230 Situação Crítica 

Antas Privado Sem dados 130 Situação Crítica 

Bonjóia Privado Sem dados 234 Situação Crítica 

Furamontes Privado Sem dados 248 Situação Crítica 
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Apêndice 6 - Categorização dos espaços verdes urbanos analisados. Fonte (Farinha-

Marques, Alves, Fernandes, Guilherme, & Gonçalves, 2018) 

Estrutura Verde 

Nº. Nome Tipologia de Espaço Verde 
Urbano 

Habitat 
Urbano 

Riqueza 
Específica 
Potencial 

Área  
ha 

Associação Nun’Álvares Espaços verdes associados 
a equipamentos 

Bosque-
clareira Média 0,94 

Cemitério e Largo de 
Santa Maria de 
Campanhã 

Antiga Quinta do Falcão 

Espaços Verdes 
associados a ruas 

Sem 
definição 

Sem 
definição 2,22 

Esteiro Mata urbana e espaço 
verde expectante 

Bosque 
Fechado Baixa 1,34 

Horta da Oliveira 
Gestão Lipor Espaço verde de cultivo Clareira 

Simples Média 0,46 

Horto das Areias Espaço verde de cultivo Clareira 
Pontuada Média 6,70 

Horto do Freixo 
Antiga Quinta da Revolta Espaço verde de cultivo Clareira-

mato Baixa 0,70 

Jardim da Avenida 25 de 
Abril 

Local da Feira da Vandoma 

Espaços Verdes 
associados a ruas 

Clareira 
Simples Média 2,93 

Complexo Desportivo do 
Monte Aventino 

Espaços verdes associados 
a equipamentos 

Clareira 
Simples Média 2,61 

Parque de S. Roque 
Antiga Quinta da Lameira Parques e Jardins Bosque 

fechado Média 4,47 

Parque Oriental Parques e Jardins Clareira-
bosque Elevada 10,00 

Praça da Corujeira 
Local do Centro Social Parques e Jardins Bosque 

fechado Média 2,40 

Quinta da Bela Vista 
Atual PSP 

Espaços verdes associados 
a equipamentos 

Clareira 
Simples Média 3,30 

Quinta de Bonjóia 
Atual Fundação Porto Social Parques e Jardins Bosque-

clareira Elevada 5,35 

Quinta do Freixo 
Atual Pestana Palácio do Freixo Parques e Jardins Bosque-

clareira Elevada 4,64 

Principais Espaços Verdes Urbanos de Proximidade a Campanhã 
Capela e Jardins do 
Prado do Repouso 

Antiga Quinta do Prado 

Espaços verdes associados 
a equipamentos 

Sem 
definição Média 0,96 

Cemitério do Prado do 
Repouso 

Espaços verdes associados 
a equipamentos 

Clareira 
Pontuada Média 9,00 

Jardim de Soares dos 
Reis Parques e Jardins Bosque 

fechado Baixa 0,29 

Jardim do Campo 24 de 
Agosto Parques e Jardins Bosque-

mato Baixa 0,48 

Jardim Guedes de 
Oliveira Parques e Jardins Clareira 

bosque Baixa 0,41 

Jardim Paulo Vallada Parques e Jardins Clareira-
orla Baixa 2,10 

Praça Francisco Sá 
Carneiro 

Antiga Praça Velasquez 
Parques e Jardins Bosque 

aberto Média 2,65 

Quinta da China 
Habitação 

Espaços verdes privados 
com valor patrimonial 

Clareira 
simples Média 5,64 

Quinta de Nova Sintra 
Atual Águas do Porto 

Espaços verdes associados 
a equipamentos 

Bosque-
clareira Elevada 3,53 

Quinta Vilar D’Allen 
Atual Viveiro e Quinta de Eventos 

Espaços verdes associados 
a equipamentos 

Bosque 
fechado Média 4,17 
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Apêndice 7 - Análise dos Instrumentos de Política Urbana relacionados com a freguesia de Campanhã.  

Orientação Data Autor Descrição Estado 

Plano de 
Melhoramentos 1881 Eng. Corrêa 

de Barros 

O Plano de Melhoramentos de 1881 apresenta um texto de intenções e alguns quadros orçamentais onde é 
possível perceber a estrutura do território do Porto e onde são apresentadas diversas propostas para a evolução 
da rede viária da cidade. Relativamente a Campanhã, associada à ferrovia, é proposta a construção da rua Pinto 
Bessa, de acesso à estação ferroviária de Campanhã, e da rua Padre António Vieira. 

Executado 

Prólogo ao Plano 
da Cidade do 

Porto 
1932 

Eng. 
Ezequiel de 
Campos 

O Prólogo ao Plano da Cidade do Porto consiste num plano de ordenamento territorial integrador, que abrange o 
concelho do porto e os seus concelhos limítrofes, como principal objetivo tem a melhoria da rede viária. 
Relativamente a Campanhã, este destaca a necessidade de criação de novas alternativas de irradiação à cidade, 
a par das ruas de S. Roque e do Freixo. Deste modo, propõe  a construção de uma nova ponte ferroviária e sugere 
a construção da Avenida Paiva Couceiro. 

Executado 

Plano Regulador 
da Cidade do 

Porto 
1942-1952 

Eng. Antão 
de Almeida 
Garret 

O Plano Regulador da Cidade do Porto é considerado o primeiro plano rígido de planeamento da cidade, 
apresentando um expetro amplo de zonas classificativas do uso territorial, que inclui as zonas verdes e rurais por 
constituírem um elemento fundamental na salubridade e no quadro estético da cidade. Um dos principais objetivos 
é a resolução das ligações oriental-ocidental, sendo o primeiro a propor a construção de uma avenida de cintura, 
que contorne a nervura limítrofe da cidade.  

Executado 

Plano de 
Melhoramentos 1956-1966 Eng. José 

Vaz 

O Plano de Melhoramentos da década 1956-1966 tem como principais objetivos a criação de zonas de expansão 
da cidade – para promoção do desenvolvimento e contribuição para a desobstrução da zona central e histórica  
como o Bonfim, Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória –, assim como a demolição das 
ilhas, bairros e todas as formas de habitação consideradas insalubres no centro da cidade. Esta opção gerou a 
relocalização de grande parte da população nas periferias não urbanizadas da cidade, obrigando à construção 
rápida de grandes bairros como é o caso do bairro do Cerco, do bairro de São Roque da Lameira e do bairro Engº 
Machado Vaz. 

Executado 
Parcialmente 

Plano Diretor 1962 Arq. Robert 
Auzelle 

O Plano Diretor de 1962 dá continuidade ao trabalho realizado pelo Engº Garret na década 1942-1952, propondo 
uma expansão funcionalista da rede rodoviária, novos espaços comerciais e equipamentos públicos e novos 
percursos de transportes públicos. Relativamente a Campanhã, o plano propõe: a criação de um centro cívico 
junto à igreja de São Pedro; a criação de um centro cívico, religioso e de um centro comercial próximo ao bairro 
do Cerco; a expansão da rede rodoviária junto à Estação de Campanhã, de modo a construir um acesso à nova 
ponte entre o Porto e Vila Nova de Gaia, em torno da igreja de Campanhã e do troço da Circunvalação; a criação 
de novas áreas residenciais próximas à Rua do Falcão, a norte da Rua São Roque da Lameira e no lugar de 
Noeda; a criação de novas áreas industriais junto ao eixo ferroviário, de Contumil até ao Freixo; a criação de um 
espaço verde público, ao longo do rio Tinto e Torto, assim como entre a estação de Campanhã e a ponte D. Maria 
Pia; a construção de um novo cemitério no lugar de Azevedo. 

Executado 
Parcialmente 

Plano Diretor 
Municipal - O 

Plano 
Estratégico do 

1993 

Coordenação 
Arq. Duarte 
Castel-
Branco 

O Plano Geral de Urbanização (1987-1989) constitui o documento base para a apresentação do Plano Diretor 
Municipal de 1993. Este PDM tem como principais objetivos a introdução de limites à circulação automóvel no 
centro da cidade, a definição de eixos de intervenção – onde se propõe a execução da VCI – e, a articulação da 
cidade com os municípios vizinhos no que diz respeito às  infraestruturas viárias e de saneamento básico, assim 
como quanto à localização de equipamentos a nível regional. Algumas ideias mantêm-se do Plano Diretor de 1962, 

Executado 
Parcialmente 
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Vale de 
Campanhã 

como a intervenção nas infraestruturas viárias, a promoção do transporte público e a melhoria da qualidade 
ambiental. Este plano propõe ainda a divisão da cidade em 19 Unidades de Ordenamento para a elaboração de 
Planos Municipais de Ordenamento do Território, daí resultando os Planos de Urbanização e de Pormenor. 
Associado e específico, surge o Plano Estratégico do Vale de Campanhã que pretende que a zona oriental seja a 
futura entrada na cidade. Estando prevista: a construção do Parque Oriental ao longo dos rios Tinto e Torto, a 
passagem da linha do metro pela Corujeira, a intervenção em infraestruturas viárias, um parque lúdico-tecnológico 
próximo ao bairro do Lagarteiro, a definição de uma ARU no quarteirão Heroísmo/Nova Sintra, a elaboração de 
um plano de pormenor entre S. Roque/ Praça das Flores/Estação de Campanhã e a definição de uma envolvente 
junto ao Palácio do Freixo. 

Iniciativa 
Comunitária 

URBAN: I, II e + 

1994 –
2000 

 
2000 – 
2006 

 
2007 – 
2013 

CCDRN 

A iniciativa comunitária europeia URBAN apresenta como objetivo incentivar as zonas urbanas ou os bairros em 
crise a desenvolver medidas inovadoras e integradoras do desenvolvimento urbano, assim como combater 
problemas de isolamento, pobreza e exclusão dos habitantes, através de intervenções que melhorem o seu meio 
social e físico. Em Campanhã o bairro associado a esta iniciativa é o Cerco. 
O programa URBAN I para Campanhã consiste em: promover a requalificação funcional e a revitalização 
económica do Vale de Campanhã; promover a reabilitação urbanística e ambiental; dinamizar a sociedade civil e 
revitalizar as dinâmicas associativas e institucionais; melhorar a qualidade da vida de população. 
O programa URBAN II para Campanhã foca nas áreas degradadas mais pequenas e que se encontrem em 
situação crítica relativamente a, pelo menos três critérios – desemprego de longa duração, escassa atividade 
económica, pobreza e exclusão social, necessidade de reconversão, presença de imigrantes e minorias, evolução 
demográfica desfavorável e ambiente degradado. 
O programa URBAN + para Campanhã propõe intervenção em bairros situados na parte mais oriental da cidade 
que apresentem alguns sinais de degradação, nomeadamente através de novas infraestruturas, arruamentos, 
entre outros. 

Executado 

Plano Diretor 
Municipal 2003 

Arq. Manuel 
Fernandes 
de Sá; Eng. 
José António 
Lameiras; 
Eng. António 
Babo 

O Plano Diretor Municipal de 2003 segue os principais objetivos do PDM de 1993 no sentido de continuar as linhas 
estratégicas não realizadas. Retoma as 19 unidades definidas, desenvolvendo-as e reclassificando-as em 
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão – UOPG – que são delimitadas de modo a informar a gestão 
municipal em geral e a urbanística em particular, dos objetivos predefinidos para cada área. Foram assim definidas 
23 UOPG’s, das quais oito se encontram em Campanhã: 13. VCI, 15. S. João de Deus, 16. Ranha, 17. Contumil, 
19. Mercado Abastecedor, 20. Avenida 25 de Abril, 21. Campanhã e 23. Parque Oriental. Segundo o REOT de 
2015, ao analisar o ponto de situação das UOPG’s é percebe-se que as da zona oriental são as que se 
encontravam num estado mais avançado, com estudos setoriais estavam as UOPG’s 13,15 e 19, com princípios 
orientadores estavam as UOPG’s 20 e 21 e já com proposta as UOPG’s 16,17 e 23. 
Para além das UOPG’s, foram também lançados Planos de Pormenor, resultado da elaboração dos PMOT 
propostos em 1993. Foram propostos três planos de pormenor: 18. PP Antas, 23. PP Parque Oriental e 25. PP 
Dallas, dos quais o primeiro e o último se encontravam em fase de versão final e o segundo se encontrava com 
proposta. 
 
 

Executado 
Parcialmente 
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  2006 – 
Presente CMP 

O Plano Diretor Municipal em vigor, foi lançado em 2006 e encontra-se em revisão desde 2015 até ao momento, 
tendo sido apresentada uma alteração simplificada em 2019. Este encontra-se datado face à realidade atual, tendo 
como princípios da sua revisão a  reabilitação urbana e regeneração de áreas socialmente desfavorecidas, criação 
de condições para o reforço da atividade económica e da mobilidade e circulação, melhoria do ambiente urbano e 
reforço da rede de equipamentos e serviços de proximidade, de apoio ao bem-estar da população. 
Segundo a Carta de Qualificação do Solo, relativamente a Campanhã destacam-se no solo urbanizado as áreas 
de frente urbana contínua em consolidação, áreas de edificação isolada com prevalência de habitação coletiva e 
na estrutura ecológica as áreas verdes de utilização pública, áreas verdes mistas, áreas de equipamento integrado 
em Estrutura Ecológica e àreas verdes de enquadramento de espaço canal, que demonstram o potencial de 
desenvolvimento da freguesia. Segundo a Planta de Condicionantes destacam-se as zonas de alinhamento 
especial relativas às rodovias, as áreas condicionadas pela presença de recursos hídricos (associadas às bacias 
do rio Tinto e Torto) e as grandes machas classificadas como zonas com sobreiros sujeitos a servidão, 
demonstrando o elevado valor natural e patrimonial desta freguesia. 
No que respeita à Planta de Ordenamento do Território é ainda de destacar a classificação das quintas de recreio 
do séc. XVIII e XIX, o edificado industrial,  o edificado religioso e o edificado rural de habitação na Carta do 
Património demonstando o eleavdo valor patrimonial e elevado potencial cultural da freguesia. Quanto à carta de 
hierarquia rodoviária, tendo em conta que parte das ligações propostas foram entretanto realizadas, destacam-se 
negativamente a Autoestrada Radial de Gondomar sobreposta com a Avenida da Cidade de Léon, a Avenida 
Francisco Xavier Esteves, a Avenida Artur de Andrade e a ligação entre estas e a rua do Freixo, que apesar do 
suceso na ligação rodoviária norte-sul e ocidente-oriente, pela sua tipologia segregadora do território, dificultam 
gravemente a mobilidade suave e afetam as áreas afetas à estrutura ecológica. Pelo contrário, são de destacar 
positivamente ligações que resolvem os casos de rua sem saída e espaços não urbanizados afetos à urbanização 
ou espaços urbanizados isolados como são exemplo as ligações associadas ao bairro do Lagarteiro e do Falcão, 
na zona habitacional de Azevedo, a ligação entre Pinheiro de Campanhã e Noeda à Rua do Freixo e as ligações 
na zona entre o Prado do Repouso e a Quinta da China.  
Neste PDM tem sido, ainda, contemplada a elaboração dos seguintes Planos de Pormenor: Ranha, Avenida D. 
Pedro IV, Contumil e Parque Oriental. 

Em 
execução 
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1994 – 
2006 CMP 

O Plano de Pormenor relativamente à ligação entre a Praça das Flores e a Praça da Corujeira, previsto no PDM 
de 1993, pretende ligar o tecido consolidado do ocidente da cidade ao oriente rural e para tal prevê a construção 
de uma praça (recordando a antiga Praça das Flores), uma avenida com um jardim central considerável (Avenida 
25 de Abril), um túnel (sob o antiquíssimo Hospital de Joaquim Urbano), um viaduto rodoviário (sobre a VCI e a 
linha ferroviária) e ligações à VCI (anéis de circulação). Além disto, projectaram-se ruas, largos, pracetas e 
pretende-se que na envolvente sejam construídos edifícios de habitação, comércio, serviços e equipamentos. 
Sendo que o desenvolvimento urbano pretendido com este plano não ocorreu conforme previsto e a ligação 
exclusivamente rodoviária do viaduto torna-se desnecessária e segregadora neste território. 

Executado 
Parcialmente 
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2005 – 
Presente CMP 

O Plano de Pormenor do Parque Oriental é proposto primeiramente pelo PDM de 2003, consequente da UOPG 
23, sendo desenvolvido o programa base da sua elaboração até 2005, sendo neste ano publicado. Entretanto até 
ao momento atual encontra-se em elaboração. O programa base define uma área de 81ha e como objetivos 
principais a concretização de um parque urbano ao longo do vale do rio Tinto; a reabilitação dos núcleos rurais, 
conferindo-lhes a forma, a escala e os usos que lhe permitam contribuir para a dinamização do Parque; a criação 
de equipamentos estruturantes e de zonas desportivas ao ar livre; a articulação da zona urbanizada com o futuro 
Parque, tendo em consideração os seus acessos, a requalificação do Bairro do Lagarteiro, e a rede viária principal 
e local. Dada a urgência de salvaguardar os registos históricos e os valores naturais associados ao rio Tinto é 
indispensável que o parque permita o controle e diminuição da poluição da água, o desassoreamento, 
regularização fluvial e controlo de cheias e, por último, a valorização paisagística e ambiental das margens.  
A construção deste parque será faseada, tendo 1/5 da obra sido concluída em 2009 e, atualmente, a decorrer a 
segunda fase. 

Em 
execução 

A
nt

as
 

2014 – 
2016 

CMP  
 

O Plano de Pormenor das Antas tem como pretensão o desenvolvimento urbano de uma zona com carência de 
funções e espaços de referência, articulação deficiente entre o ocidente e o oriente, muito acidentada, 
condicionada pela presença de vazios e construções abandonadas, barreiras geradas pelos nós rodoviários e 
ferroviários e bairros problemáticos. Para tal, o programa do PP consiste na criação de uma área central que 
articule, integre e valorize o território envolvente (praça do antigo Estádio das Antas e Alameda); na relocalização 
de grandes equipamentos desportivos (Estádio do Dragão); na redução dos impactes da via de cintura interna 
sobre a área de intervenção e na reabilitação da Quinta de Salgueiros ou dos Ingleses para criação do Parque 
Urbano das Antas ou instalação do Porto BioLAB. É ainda de destacar a existência de outras interessantes 
propostas para esta área à data, como é exemplo a apresentada no Habitar Portugal 12-14, da Ordem dos 
Arquitetos. 
Deste plano não se concretizou ainda a reabilitação da Quinta de Salgueiros e partes do edificado proposto em 
torno do limite da área a intervir, assim como nos terrenos do antigo Estádio das Antas. 

Executado 
Parcialmente 

Estratégia 
para uma rede  
de circuitos 
cicláveis  para 
o Grande 
Porto   - O 
Caso do Porto 

2014 

CMP 
Agência de 
Energia do 

Porto – 
AdEporto 

A Estratégia para uma rede  de circuitos cicláveis  para o Grande Porto   - O Caso do Porto é um documento 
resultante da colaboração entre o Município do Porto e a Agência de Energia do Porto – AdEporto –, que pretende 
apresentar uma proposta de eixos cicláveis e as suas ligações aos concelhos limítrofes. Os objetivos definidos 
para a elaboração desta rede passaram pela articulação entre os diversos polos universitários; a articulação das 
redes cicláveis existentes e previstas na cidade do Porto, bem como, com as existentes e previstas noutros 
municípios; a promoção da intermodalidade nas estações de metro e estações ferroviárias; e, a articulação entre 
equipamentos relevantes, nomeadamente: educativos, desportivos e culturais, entre outros. Daqui resultou uma 
hierarquização de eixos cicláveis (intermunicipal, local ou recreio e lazer, versus, eixos cicláveis e eixos AdEporto), 
sendo que relativamente à freguesia de Campanhã destacam-se a Avenida Paiva Couraceiro, a Rua Pinheiro de 
Campanhã e a ligação desde a Rua do Freixo, pelo Meiral e Lagarteiro ao Parque Oriental a norte enquanto eixos 
de recreio e lazer, a ligação da estação de Campanhã à Ponte do Infante e da primeira à N12 a norte enquanto 
eixos locais e a Rua São Roque da Lameira e parte da N12 a norte enquanto eixos intermunicipais. As ligações 
intermunicipais são também considerados eixos AdEporto, enquanto os restantes identificados são eixos cicláveis.  

Estudo 
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Plano 
Estratégico de 

Desenvolvimento 
Urbano – PEDU 

2016 CMP 

O PEDU, financiado pelo Norte 2020, é um instrumento destinado aos municípios dos centros urbanos de nível 
superior, que tencionem contratualizar com o respetivo Programa Operacional Regional as prioridades de 
investimento inscritas no eixo urbano daqueles Programas Operacionais. Integra um documento geral e três 
componentes: o Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável –PAMUS, o Plano de Ação de Regeneração 
Urbana – PARU, e o Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas – PAICD.  
O documento geral do PEDU do Porto, lançado em 2016, consiste numa síntese das prioridades do executivo, 
destacando na área de Campanhã: o terminal intermodal de Campanhã, a reconversão do antigo Matadouro 
Industrial do Porto, a criação de parques de estacionamento junto a estações de Metro, a construção de uma 
ecopista em canal ferroviário desativado e a reabilitação de vários bairros públicos e “ilhas”. 
O PAMUS propõe uma série de ações sendo que relativamente a Campanhã destacam-se: a construção de 
ecopista em canal ferroviário desativado, a criação de uma rede de circuitos cicláveis, o Terminal interurbano para 
veículos pesados de transporte de passageiros de Campanhã, sistema de parques de estacionamento em regime 
Park&Ride, junto a estações de metro, corredores de Autocarros de Alta Qualidade assim como corredores de 
elevada frequência complementares e a reconversão do sistema de mobilidade da Estrada da Circunvalação - do 
transporte individual aos modos suaves. 
O PARU é um instrumento de apoio para o desenvolvimento dos centros urbanos, qualidade de vida dos cidadãos 
e para a atratividade do território. No âmbito dos dois concursos realizados até ao presente, em 2015 e em 2019, 
das propostas da CMP foram aprovadas oito ARU’s, três em Campanhã e duas ORU’S em Campanhã: Campanhã 
– Estação, Corujeira e Azevedo e Campanhã – Estação e Corujeira, respetivamente. Estas completam-se quase 
na sua totalidade relativamente aos limites da freguesia juntamente com a ARU do Bonfim e os PP existentes, 
exceto a noroeste da freguesia na zona de currais.  
O PAICD divide-se em duas comunidades, sendo uma delas a comunidade do Vale de Campanhã. Esta divide-se 
na zona Norte, na qual se propõe intervir no espaço público, nas infraestruturas urbanas, na melhoria do ambiente 
urbano, da acessibilidade, da mobilidade e da paisagem, além de intervenções direcionadas para as ilhas e para 
os bairros da Monte da Bela, Falcão e Cerco do Porto; enquanto na zona Sul se propõe  a reabilitação de dois 
blocos residenciais no bairro do Lagarteiro e também a reabilitação de ilhas. 

Em 
execução 
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2015 
2017 

CMP 

A seguinte ARU propõe uma delimitação entre o Freixo a sul, o limite da freguesia a oeste, a linha ferroviária a 
este e um limite orgânico a norte da rua Pinto Bessa, este que pela revisão da ORU sofre uma expansão de cerca 
de 5ha para cerca de 7ha, expandindo-se a norte até à Avenida 25 de Abril, exclusive. A ARU apresenta uma 
caracterização geral da zona em estudo que possibilita uma delimitação, com zonamento segundo os caráteres 
diferenciados encontrados e explicados ( Área Poente – tecido urbano consolidado; Área Sul – Freixo edificado 
industrial e patrimonial abandonado e Quinta da China ao abandono; Área Nascente – Tecido rural em abandono, 
relativamente ao lugar de Pinheiro de Campanhã e Noeda; e Estrutura Ferroviária) e subsequentes objetivos a 
prosseguir, assim como benefícios fiscais e outros incentivos à reabilitação. 
A ORU, com base nos objetivos identificados na ARU, apresenta um modelo funcional e uma proposta de modelo 
territorial para a reabilitação da área delimitada, que se define por 10 projetos estruturantes: a construção e 
consolidação de duas fortes áreas empresariais, a norte e a sul da área de intervenção complementares e 
compatíveis com novos usos; a construção do Terminal Intermodal Rodoviário em articulação com a nova frente 
do Interface de Campanhã e com o espaço envolvente; a resolução dos graves problemas habitacionais e de 
salubridade pública, de degradação e abandono do edificado, e recomposição dos tecidos urbanos; a construção 
de uma estrutura verde articulada com a estrutura verde da cidade; a melhoria das condições de mobilidade 
interna, com as zonas adjacentes e com o centro da cidade; a requalificação do espaço público, das infraestruturas, 
equipamentos e edifícios notáveis; a criação de uma rede pedonal e ciclável; (re)criar Redes de Emancipação 
Social: Habitação, Emprego, Saúde, Apoio Social e Educação; a consolidação e desenvolvimento da rede e do 
funcionamento de equipamentos educativos, desportivos e culturais; e, a participação cidadã e articulação de 
diferentes atores e níveis de intervenção. 

Em 
execução 
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2017 
2019  

A seguinte ARU propõe uma delimitação entre a sobreposição da VCI e da Autoestrada Radial de Gondomar a 
sudoeste, sul, sudeste e parcialmente a este até encontrar o limite da freguesia que se extende a norte, seguindo 
pela linha ferroviária e finalizando na zona acima das Antas num limite orgânico (226ha, quase 1/3 da freguesia). 
Este limite sofre alterações na ORU, expandindo-se a este e sudeste para englobar parte dos terrenos do futuro 
parque oriental, alterando a sua área para 262ha. 
A ARU apresenta uma caracterização geral da zona em estudo que possibilita uma delimitação, com zonamento 
segundo os caráteres diferenciados encontrados e explicados (as unidades territoriais identificadas são claramente 
geradas pela presença da Alameda de Cartes e pela Rua São Roque da Lameira – Contumil, Cerco do Porto e 
Corujeira – sendo que atentando no edificado e espaço público é ainda possível identificar-se nove áreas: 
Corujeira, Bonjóia, Falcão, Mercado, Ilhéu, Cerco, S. Roque, Contumil e V. Cova) e subsequentes objetivos a 
prosseguir, assim como benefícios fiscais e outros incentivos à reabilitação. 
A ORU, com base nos objetivos identificados na ARU, apresenta um modelo funcional e uma proposta de modelo 
territorial para a reabilitação da área delimitada, que se define por 10 projetos estruturantes: o antigo Matadouro 
Industrial do Porto, uma nova centralidade urbana, um novo polo cultural e social da cidade; a rua de São Roque 
da Lameira e o eixo complementar a sul, um eixo histórico da Cidade, impulsionador de novas dinâmicas urbanas 
e da identidade local; a reabilitação do edificado e do Parque Habitacional Público Municipal, com a resolução dos 
graves problemas habitacionais e de salubridade pública, de degradação e abandono do edificado e valorização 
dos bairros municipais; o corredor ecológico da Corujeira, um “corredor saudável” promotor de uma regeneração 
urbana inclusiva, do bem-estar e da coesão social (URBiNAT); o Monte da Bela, uma nova área residencial, um 
espaço público qualificado capaz de enquadrar e valorizar o tecido edificado envolvente; a Alameda de Cartes / 
Contumil, um eixo central estruturante para a mobilidade e para a inclusão, orientador do desenvolvimento das 
zonas periféricas da cidade; o parque de recolha dos STCP e Fábrica “A Invencível”, um novo polo multifuncional 
dinamizador de funções e atividades; o fortalecimento da coesão social e económica, pela valorização das pessoas 
e o apoio a todas as instituições e agentes privados; o Laboratório vivo para a inovação no espaço urbano, que 
pretende estruturar novas soluções tecnológicas e ideias para a cidade e para a identidade local. 

Em 
execução 

A
ze

ve
do

 

2019 
Inexistente  

A seguinte ARU propõe uma delimitação entre o limite da freguesia a este até norte, segue de noroeste até oeste 
pelo limite da ORU da Corujeira e continua para sul pela N12, até alcançar o rio Douro a sul, incluindo o esteiro e 
a Quinta do Freixo (num total de cerca de 185ha).   
A ARU apresenta uma caracterização geral da zona em estudo que possibilita uma delimitação, com zonamento 
segundo os caráteres diferenciados encontrados e explicados (as unidades territoriais identificadas são geradas 
pela antiga espacialização por lugares – Meiral, Lagarteiro, Parque, Areias, Furamontes, Granja, Revolta e Freixo) 
e subsequentes objetivos a prosseguir, assim como benefícios fiscais e outros incentivos à reabilitação. 

Em 
execução 

Master Plan 
Estratégico de 

Campanhã 
2019 CMP 

O Master Plan Estratégico de Campanhã é um instrumento de política territorial, agregador e prospetivo, que 
formula uma estratégia para a Zona Oriental do Porto e define a correspondente espacialização com base em 
todas as orientações existentes e a caracterização e diagnóstico realizada. Promove efeitos e impactos articulados 
e geradores de uma mudança do posicionamento da Zona Oriental na cidade e na área metropolitana do Porto, 
assim como integra a formulação de contributos específicos para o processo de revisão do Plano Diretor Municipal, 
atualmente em curso, que assegurem a prossecução da estratégia. Para além da apresentação da estratégia em 
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si, apresenta os sistemas mobilizadores da mesma, os seus eixos estratégicos e expõe a proposta de modelo 
territorial resultante. 
Os sistemas mobilizadores são os drivers de mudança e definem-se cinco: porto eco-district, laboratório social 
urbano (lab-su), hub de campanhã, ecossistemas criativos de campanhã e da corujeira e porto innovation district 
satellite.  
Os eixos estratégicos são domínios de ação que se articulam, transversal e territorialmente, com as 
transformações geradas pelos sistemas mobilizadores e definem-se um sistema económico / atração de 
investimento, a habitação / residência, a mobilidade / conectividade, o ambiente urbano/estruturas ecológicas, o 
tecido e dinâmicas sociais e serviços à população, o património, cultura e identidades, o urbanismo / espaço 
público e a governação / governança. 
A proposta de modelo territorial consiste na sobreposição espacial das linhas de estratégia propostas, estruturadas 
segundo os cinco sistemas mobilizadores e o conjunto dos eixos estratégicos, sobre que traçado que caracteriza 
as estruturas urbanas espaciais desta zona, na situação atual. 

Programa 
Metropolitano 

para a 
Qualificação 
Urbana da 

Circunvalação – 
PMQUC 

2015 – 
Presente 

AMP: Grupo 
de Trabalho 

Estrada 
Nacional 12 
(GT_N12) 

O Programa Metropolitano para a Qualificação Urbana da Circunvalação tem como principal objetivo a 
transformação da Estrada da Circunvalação – N12 –, atual estrada nacional, numa avenida de cintura 
metropolitana que assegure imagem contínua do percurso e soluções harmoniosas, em toda a sua extensão dos 
17km. Para tal é necessário assegurar o estudo de certos pilares desta transformação em toda a sua extensão, 
garantindo que seja um processo Inteligente, Sustentável e Inclusivo (no que diz respeito à mobilidade, ao 
ambiente, à sociedade, ao desenho urbano e à história) e uma segmentação tipológica (consoante as diferentes 
naturezas do território desde a Metrópole, ao Ocidente até ao Oriente). 
No que diz respeito a Campanhã, este território é dividido pelo segmento 3 (ORIENTAL | Areosa – Freixo) da 
EN12, que por sua vez se divide no troço 3a (Areosa - Pego Negro / Parque Oriental) e 3b (Pego Negro / Parque 
Oriental – Freixo).  
Neste segmento o principal problema relaciona-se com a orografia (mobilidade suave dificultada – criação de 
pequenas bolsas de descanso e/ou estadia, com sombra e mobiliário urbano mínimo) e a escassez de passeios, 
impossibilitando a mobilidade pedonal rápida e segura (instalação de modos de transporte suaves ou criação de 
passeios). No troço 3a entende-se que as soluções passariam pela criação de percursos pedonais e cicláveis 
afastados da esteira rodoviária, mais próximos às frentes urbanas marginais, assim como pela promoção dos 
transportes públicos através da intermodalidade e pela possibilidade de articulação da linha laranja do Metro do 
Porto, na estação de Levada ou Rio Tinto, com a linha amarela na estação do Hospital de S. João. No troço 3b, 
pela sua distinção clara de todos os restantes (solicitação funcional nas margens residual, percurso rigidamente 
demarcado pelas obras de construção de vias rodoviárias gerando muros de contenção e passagens desniveladas 
e circulação de tráfego rodoviário residual), o potencial de via-paisagem é muito elevado visto que localiza-se entre 
o vale do rio Tinto e o vale do rio Torto (criação de ligações transversais, pedonais e cicláveis, atravessando o 
Parque Oriental  e permitindo a ligação dos dois rios, tendo em conta as ruas dos antigos lugares e que se consiga 
consolidar a ideia de um parque que se prolonga até ao rio Douro). A CMP apresentou também uma proposta para 
este troço 3b, que será tida em conta pelo Grupo de Trabalho numa próxima fase.  
Assim, no primeiro relatório do Programa Metropolitano para a Qualificação Urbana da Circunvalação são definidos 
nove desígnios que guiarão a próxima fase, a criação do Caderno de Requisitos / Termos de Referencia.  

Em 
execução 
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Apêndice 8 – Descrição dos projetos futuros relativos à freguesia de Campanhã.  

Classe Nome Data Local Entidad
e 

Âmbito Descrição Estado 

P
ro

je
to

 d
e 

R
ef

er
ên

ci
a 

Horta das 
Oliveiras 

2017 Lugar 
Falcão 

CMP 
LIPOR 

Espaço Verde 
de Utilização 

Pública 

Horta comunitária desenvolvida no âmbito do programa Horta à 
Porta - Agricultura Biológica, gerido pela entidade LIPOR que 
fornece a formação obrigatória. 70/80 talhões em 
funcionamento. 

Concluído em 
funcionamento 

Centro de 
Educação 

Ambiental de São 
Roque 

2002/2003 
 

Parque de 
São Roque 

 
CMP 

Espaço de 
Educação 

Ambiental e 
Sustentabilida

de 

Derivado do Programa de Educação Ambiental da Câmara do 
Porto, é um dos cinco Centros de Educação Ambiental (Quinta 
do Covelo, Parque da Pasteleira, Núcleo Rural do Parque da 
Cidade, Palácio de Cristal e Parque de S. Roque). Nestes são 
dinamizadas ações gratuitas, ações diárias de sensibilização e 
aprendizagem para escolas, famílias, assim como, grupos que 
pretendam dinamizar uma atividade relacionada com o 
ambiente e sustentabilidade. 

Concluído em 
funcionamento 

Lagartixa Park 2017 Lugar 
Tirares 

Laurind
a Lima 
 Paulo 
Lima 

Sensibilização 
Ambiental 

Projeto com base na zona rural de Tirares, que pretende a sua 
requalificação urbana e valorização do património, recorrendo 
à inovação tecnológica e social. Para tal, pressiona a conclusão 
dos projetos futuros afetos a esta área, promove a dinamização 
da mesma através de atividades físicas, culturais e sociais e 
atua segundo um quadro pedagógico e de sensibilização para 
a Cidadania Plena. 

Em 
desenvolvimento 

P
ro

je
to

 F
ut

ur
o 

Terminal 
Intermodal de 

Campanhã 

2019 - Em 
atualizações 

Lugar 
Pinheiro de 
Campanhã 

CMP Equipamento 
de Mobilidade 

Interface/Terminal de autocarros que completará a 
intermodalidade de Campanhã, juntamente com a linha 
ferroviária e de metro. Este projeto, que está decidido pelo 
governo há cerca de 15 anos e já incluído na ARU de 
Campanhã - Estação, é considerado fundamental para o 
desenvolvimento da zona oriental do Porto, enquanto parte do 
anel de contorno da cidade do Porto, em articulação com o 
interface da Casa da Música e o futuro interface do Hospital de 
S. João. 
Em 2017, o Arquiteto Nuno Brandão Costa venceu  com uma 
proposta em que o objetivo é dotar Campanhã de uma 
plataforma ajardinada que abranja os autocarros da STCP e 
dos operadores privados, comboios urbanos e de longo curso, 
metro e táxis e que toma partido da localização próxima à Via 

Obra por iniciar 
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de Cintura Interna (VCI) e às autoestradas circundantes (A1, A3 
e A4). 

 
Figura 1 Proposta vencedora do Terminal Intermodal. Fonte Jornal Público 

(Obras no Porto, 02.01.2019) 

Matadouro 
Municipal do 

Porto 

2019 – Em 
atualizações 

São Roque 
da Lameira 
– Corujeira 

de Cima 

CMP 
Equipamento 

Cultural 
Multiusos 

O Matdouro Municipal do Porto surgiu como uma necessidade 
básica para a cidade, a par do desenvolvimento da indústria e 
do caminho de ferro na segunda metade do séc. XIX. Em 1910, 
é aprovado o projeto de um novo matadouro, sendo que a sua 
construção apenas é finalizada em 1932 e, após mais de 65 
anos em funcionamento encerra na segunda metade dos anos 
90. Pela representatividade clara da sua época, está 
classificado como Imóvel de Interesse Patrimonial.  
A reconversão estratégica deste imóvel dá-se pela conjugação 
de fatores (localização estratégica/ acessibilidade, 
disponibilidade de espaço e propriedade municipal) que 
permitirão um investimento inicial na freguesia e valorização da 
mesma. Tal espera-se que resulte na regeneração urbana e 
social da freguesia a longo prazo, tornando-o, por isso, num 
projeto muito aguardado para a zona oriental do Porto. A 
proposta baseia-se numa área para a instalação de empresas, 
galerias de arte, museus, auditórios e espaços para acolher 
projetos de coesão social, e o projeto vencedor, vanguardista, 
do Arq. Kengo Kuma (em parceria com o atelier OODA), propõe 

Obra por iniciar 
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ainda uma passagem ajardinada acima da VCI e uma cobertura 
que nivela as duas margens. 
A implementação será através de uma concessão a privados 
(60% da área de construção), enquanto o município ocupará 
cerca de 40% da área de construção, por um período de 30 
anos. 

 
Figura 2 Proposta de reconversão do Antigo Matadouro Municipal do Porto. 

Fonte CMP 
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 2019 

Lugar Pêgo 
Negro - 
Rua do 
Freixo 

CMP 

Espaço Verde 
de Utilização 

Pública: 
Parque 
Urbano 

O projeto do Parque Oriental do Porto, num total previsto de 
53ha, será o segundo maior parque da cidade do Porto, pelo 
Arq. Paisagista Sidónio Pardal. Este projeto está associado à 
UOPG 23 – Parque Oriental do PDM do Porto em vigor, que por 
sua vez reclama um Plano de Pormenor desde 2005. A ideia de 
criação do espaço verde público surge em 1962 no Plano 
Diretor de 1962, porém enquanto promessa eleitoral, o parque 
é referido desde 1992 (com 90ha na proposta inicial), 
reafirmado em 1999 e em 2001, atentando que à data eram 
referidos limites que incluíam o vale do rio Torto (com uma 

Concluída 
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matriz agrícola) e a possibilidade de chegar ao esteiro no 
Freixo. 
Atualmente, estão concluídos 9ha (1/5), sendo que a 
construção do intercetor entre a ETAR do Freixo e a ETAR de 
Rio Tinto corresponde à segunda fase. Este parque linear tem 
como objetivo principal a requalificação do curso final do rio 
Tinto, assim como procura criar um contínuo natural a partir dos 
terrenos expectantes e agrícolas abandonados, valorizar o 
vasto património natural e rural desta área e aproximar o 
Lagarteiro de uma realidade urbana mais desenvolvida.  

 
Figura 3 Proposta de expansão do Parque Oriental. Fonte Projeto URBiNAT 
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Lugar Pego 
Negro - 
Rua do 
Freixo 

CMG 
Águas 

do 
Municípi

o do 
Porto  

Requalificação 
Ambiental 

O projeto do Intercetor é resultado de uma candidatura ao 
POSEUR e consiste, essencialmente, na união das descargas 
da ETAR de Rio Tinto e da ETAR do Freixo, a sua descarga 
final no rio Douro e na reabilitação do intercetor existente entre 
a rotunda do Centro de Saúde de Rio Tinto e a ETAR de Rio 
Tinto. É uma intervenção de caráter prioritário pela resolução 
de problemas ambientais graves, como reduzir o nível de 
poluição das massas de água do Rio Tinto que desde sempre 
foi muito elevado. 
O Passadiço surge como um bónus desta intervenção, 
permitindo a par das obras do intercetor criar uma estrutura que 
acompanha o curso de água e o parque linear, numa extensão 
cerca de oito quilómetros – um percurso que unirá Ermesinde a 
Campanhã. 

Concluída 
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Cobertura Verde 
na Escola do 

Falcão 

Sem data de 
início 

Escola 
EB1/ J1 do 

Falcão 
CMP 

Cobertura 
Verde e 
Paredes 
Verticais 

Este projeto surge no seguimento da candidatura da CMP ao 
Fundo Life, mais especificamente, à iniciativa 
MyBuildingisGreen, que prevê a aplicação de soluções 
baseadas na natureza em escolas e edifícios de habitação 
social. Deste modo, a intenção do município passa pela 
instalação de coberturas ou paredes verdes na Escola do 
Falcão, pela redefinição do arvoredo existente e, 
eventualmente, pela exploração da viabilidade de recolha de 
águas das chuvas para a rega dos talhões da Horta das 
Oliveiras. 

Projeto por iniciar 

Monte da Bela  Sem data de 
início 

Lugar 
Monte da 

Bela – 
Antigo 

Bairro S. 
Vicente 
Paulo 

CMP 

Habitação de 
Renda 

Acessível e 
Privada 

Após a demolição das casas baixas do Bairro S. Vicente Paulo 
entre 2005 e 2008, este terreno ficou na mão da regeneração 
natural, permitindo hoje um passeio agradável  graças à sua 
belíssima exposição e às incríevis vistas, que geram um 
elevado potencial de transformação. Desde logo, em termos de 
acessibilidades é envolvido pela VCI, dispondo também de uma 
rede de transportes públicos próxima. Com uma árede de cerca 
de 30 mil m2, permite uma construção de 200 a 250 fogos. É 
neste sentido que a CMP quer aplicar neste terreno o mesmo 
modelo que foi aplicado no Bairro Rainha D. Leonor no âmbito 
da habitação social: 150 casas para renda acessível e 80 para 
renda livre (trata-se de uma cedência a privados para 
arrendamento, pelo que o promotor não tem poder total de 
venda). 

Projeto por iniciar 

Centro de 
Recolha Oficial de 

Animais 

2018 - 
presente 

Viveiro 
Municipal 
do Porto 

CMP 
Serviço de 
Bem Estar 

Animal 

O Centro de Recolha Oficial de Animais localizar-se-á numa 
parcela dos terrenos do Viveiro Municipal, sendo que este vem 
substituir o antigo canil do Porto, atualmente com falta de 
espaço para as necessdidades da Sociedade Protectora dos 
Animais (SPA) e em avançado estado de degradação (edifício 
com cerca de 80 anos). Durante mais de 10 anos, o local 
provisório para os animais tem sido o Matadouro Municipal que 
não apresenta as condições básicas necessárias para os 800 
animais existentes. 
A nova estrutura oferece condições de excelência para o 
acolhimento de cães e gatos, assim como outras espécies, 
garantirá 220 boxes (em comparação com as 94 boxes no canil 

Obra a decorrer 



112 

 

FCUP 
Planeamento da Estrutura Verde como estratégia de Regeneração Urbana em Campanhã, Porto. 

atual), assim como responderá a todas as obrigações legais e 
à generalidade das recomendações de associações zoófilas, da 
Ordem dos Médicos Veterinários e da Direção-Geral de 
Alimentação e Veterinária. 
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Falcão 
 

a. 2017-2019 
b. sem data 

de início 

Rua do 
Falcão CMP 

Requalificação 
Urbana e Bem 

estar Social 

A reabilitação do bairro do Falcão realizou-se entre 2017-2019 
e baseou-se num programa de intervenções faseado, por 
blocos, com intervenção nas fachadas, cobertura e zonas 
comuns, instalação de coletores de energia solar, aplicação de 
sistemas de exaustão e ventilação, instalação de estruturas de 
gás, água e eletricidade, entre outros. 
A intervenção nos espaços exteriores passará pelo redesenho 
dos espaços tendo em conta a segurança, a mobilidade 
pedonal, o estacionamento e a iluminação pública.  

 
Figura 4 Proposta de recuperação do espaço exterior do bairro do Falcão de 

Cima. Fonte Projeto URBiNAT 

Edificado 
Concluído e 

Exterior com obra 
por iniciar 

Cerco 

a. 2018 – a 
decorrer 

b. sem data 
de início 

Rua do 
Cerco CMP 

Requalificação 
Urbana e Bem 

estar Social 

A reabilitação do bairro do Cerco, parcialmente financiado pelo 
FEDER, iniciou-se em 2018 e baseia-se num programa de 
intervenções em três fases, por blocos, com intervenção nas 
coberturas, nas fachadas e empenas, contando com a 
instalação e remodelação de equipamentos mecânicos, 
instalações elétricas e de telecomunicações, instalação e 

Edificado a 
decorrer e 

Exterior com obra 
por iniciar 



113 

 

FCUP 
Planeamento da Estrutura Verde como estratégia de Regeneração Urbana em Campanhã, Porto. 

remodelação de equipamentos hidráulicos e intervenção nos 
espaços comuns.  
A intervenção nos espaços exteriores demarcar-se-á pela 
eficiência da mobilidade pedonal, pela formalização de 
estacionamentos, pelo aproveitamento de novos espaços 
contando com a demolição de blocos, pelo aumento da 
permeabilidade e pelos esforços de planting design. 
Este é um projeto urbano que, para além da obra física, vai agir 
ao nível social e cultural e em conjunto com outros projetos 
como o da ARS Norte - Administração Regional de Saúde do 
Norte, para a reabilitação da antiga Escola do Cerco construção 
do novo centro de saúde no bairro.

 
Figura 5 Simulação da proposta de recuperação do espaço exterior do bairro 

do Cerco. Fonte Projeto URBiNAT 

Lagarteiro 
a. conclusão 

em 2015 
b. 2008-2012 

Rua do 
Lagarteiro CMP 

Requalificação 
Urbana e Bem 

estar Social 

A reabilitação do bairro do Lagarteiro concluída em 2015, 
recebeu uma menção honrosa pelo Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana – IHRU. A intervenção incidiu nas áreas 
comuns, na recuperação de fachadas, fecho das caixas de 
escada, substituição de caixilharias, introdução de estendais, 
substituição de coberturas e introdução de novas redes de 
infraestruturas colectivas para água, electricidade, gás, e ITED. 
A intervenção nos espaços exteriores baseou-se na 
reorganização do espaço, criação de acessibilidades do bairro 
com o exterior e a criação de espaços verdes de lazer. 

Edificado e 
Exterior 

Concluído 

Ponte D. António 
Francisco dos 

Santos 

Sem data 
definida 

Oliveira do 
Douro 

(Areinho) e 
Porto 

(Campanhã 

CMP 
CMVNG 

Infraestrutura 
de Mobilidade 

A proposta da ponte D. António Francisco dos Santos, 
anunciada publicamente em 2018,  tem em consideração os 
problemas atuais de circulação rodoviária entre os dois 
municípios, assim como a sobrecarga das pontes existentes. 
Deste modo, a construção desta ponte rodoviária entre a ponte 

Em 
desenvolvimento 

da proposta 



114 

 

FCUP 
Planeamento da Estrutura Verde como estratégia de Regeneração Urbana em Campanhã, Porto. 

– Lugar 
Quinta da 

China) 

de S. João e a ponte do Freixo, à cota baixa e com uma 
extensão de 250 metros,  tem como objetivo não só de criar 
uma simples ligação urbana, como também permitir pedonalizar 
o tabuleiro inferior da Ponte Luís I e requalificar a Ponte Maria 
Pia (ferroviária e atualmente desativada), transformando-a 
numa ligação de peões e bicicletas. Atualmente, esta proposta 
encontra-se ainda na fase de estudos à sua concretização. 

Expansão Metro 
do Porto 

Sem data 
definida 

Porto - 
Gondomar 

CMP 
CMG 

Equipamento 
de Mobilidade 

As propostas de expansão da rede de Metro do Porto até 
Gondomar datam de 2007, sendo que desde então algumas 
têm sido as opções encontradas. A partir da estação do Estádio 
do Dragão ou de Campanhã, respetivamente, pelo Lagarteiro 
ou pelo Freixo, finalizam-se próximas, no Souto ou na Feira, 
respetivamente, em Gondomar. O Plano Nacional de 
Investimentos 2030 é a aposta da CMG para motor deste 
projeto, que pretende levar adiante a construção da linha desde 
o Dragão ao Souto. Para tal é agora necessário definir o 
programa base e estabilizar o traçado definitivo dos 6,8 
quilómetros de linha, para posteriormente se avançar com um 
projeto de execução e o concurso da empreitada. 
 

Em 
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Quinta 
da China 

Sem dados Grupo 
Mota-Engil 

Privado Regeneração 
Urbana 

A proposta de construção de um ccomplexo habitacional de 
luxo na antiga e abandonada Quinta da China data já de 2002, 
sendo que a par das vontades políticas tem vindo a ser atrasada 
a sua construção. O grupo Mota-Engil tem apostado no elevado 
potencial desta área, com excelentes acessibilidades e um 
enquadramento paisagístico privilegiado. A estratégia de 
requalificação desta área passa num condomínio fechado de 
moradias e apartamentos para a classe alta. 

Sem dados 

Quinta de 
Vila Meã ou 
Quinta do 

Mitra 

Sem dados 
Lugar 

Pinheiro de 
Campanhã 

Terra 
Solta 

Valorização do 
Património e 

Sustentabilida
de 

A Quinta de Vila Meã ou Quinta do Mitra, que até recentemente 
se encontrava em abandono e sob usos ilícitos, está atualmente 
a ser gerida pela Associação Movimento Terra Solta (fundada 
em 2009), graças a um protocolo com a Junta de Freguesia de 
Campanhã, onde esta pretende implementar uma quinta 
pedagógica sob os princípios da permacultura e agricultura 
bilógica e que sirva de plataforma a iniciativas de economia 

Sem dados 
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solidária e que promovam a sustentabilidade ambiental / social 
/ económica. 

Quinta de 
Salgueiros 
ou Quinta 

dos 
Ingleses 

Sem data 
definida Antas CMP 

Espaço Verde 
de Utilização 

Pública 

A recuperação da Quinta de Salgueiros ou Quinta dos Ingleses 
é uma exigência pública, consagrada pelo plano de pormenor 
das Antas, onde se designa como Parque Urbano das Antas. A 
petição pública que exige a salvaguarda, classificação e 
reabilitação do património material e imaterial associado à 
mesma destaca o facto de na mesma terem vivido e visitado 
ilustres portuenses e personalidades marcantes da vida 
nacional, daí o seu valor histórico e cultural (como por exemplo 
na quinta ter funcionado o viveiro de Jacintho de Matos, um 
importante jardineiro-paisagista portuguese da primeira metade 
do século XX). 
A CMP declara o reconhecimento deste valor patrimonial 
excecional, afirma a breve vedação e limpeza da quinta – 
atualmente abandonda e sob usos ilícitos –, assim como a 
recuperação de caminhos, a inventariação do património 
arquitetónico para futura reabilitação e a abertura desta e do 
seu bosque ao público (em colaboração com a Família 
Mesquita Ramalho). 

Sem dados 
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EB1 / JI do Falcão

EB1 / JI do Falcão

 Instituto do Emprego e 
Formação Profissional
 Instituto do Emprego e 
Formação Profissional

Parque OrientalParque Oriental

Praça da CorujeiraPraça da Corujeira

Bairro do FalcãoBairro do Falcão

Bairro do FalcãoBairro do Falcão

Bairro do CercoBairro do Cerco

Legenda

      Limite da área de intervenção

ÁREAS FUNCIONAIS

A       Clareira relvada de lazer e recreio
B       Complexo Desportivo de Campanhã
C       Corredor de mobilidade suave
D       Horta da Oliveira
E       Mata urbana
F       Miradouro
G       Parque infantil
H       Piscina de Cartes
I        Pomar - Horta da Oliveira
J       Praça
K       Skate park
L        Viveiro - Horta da Oliveira

ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

      Muro
         Ruína existente a recuperar
      Paragem de autocarro

PAVIMENTOS

      Pavimento em asfalto
      Pavimento em cubo de granito 5cm
      Pavimento em cimento esquartelado
      Pavimento betuminoso drenante

ESTRUTURA VERDE

         Árvore existente de grande porte
         Árvore existente de médio porte
         Árvore existente de pequeno porte 
         Árvore proposta de grande porte
         Árvore proposta de médio porte
         Árvore proposta de pequeno porte 
         Sobreiro existente (Quercus suber)
         Oliveira proposta (Olea europaea)

         Arbusto de grande porte 
      
        Revestimento vegetal
     Relvados ou prados floridos
     Arbusos, subarbustos, herbáceas e/ou prados altos
     Folhada e/ou herbáceas

       Px  -  Px’  Perfil
      Ribeira de Cartes
      Curva de nível e cota
      Edificado

Nota: as representações gráficas quer da Horta da Oliveira, quer da respetiva zona de viveiro, quer da 
cobertura verde da Escola do Falcão  são meramenrte ilustrativas;
    a proposta planimétrica referente ao skate park e à recuperação das ruínas existentes devem ser 
revistas em fase de projeto de execução; 
    a seguinte proposta tem em conta os projetos futuros da Cobertura Verde da Escola do Falcão, da 
Recuperação do Espaço Exterior do Bairro do Cerco e da Recuperação do Espaço Exterior do Bairro do 
Falcão, conforme representado.
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   Perfil com alçado P1 – P1’: Zona da Ribeira de Cartes (curso estreito).    Perfil com alçado P2 – P2’: Zona da Ribeira de Cartes (curso largo). 

   Perfil com alçado P3 – P3’: Zona de Clareiras (clareira relvada e ruína recuperada). 

   Perfil com alçado P4 – P4’: Zona de Praças e Mata Urbana (Entrada Horta da Oliveira, sobreiral e via partilhada). 
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