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Resumo

 Repensar o suburbano em contexto de frente riberinha com o Douro: Proposta 

de intervenção para Crestuma, parte de um lugar, entendido como periférico e suburbano, 
que integra a memória de uma comunidade; e de uma vontade - investigar, imaginar e 
criar possibilidades de revitalização de um lugar de frente ribeirinha, que actualmente se 
apresenta como um anónimo colectivo, comprometido pela acção do tempo.
 Aproximações, é um espaço para pensar como se gere, planeia e conforma ci-
dade, entendida como matéria complexa, difusa, dispersa, extensa e por vezes intangív-
el; é seguir uma linha cronológica através de constantes aproximações às diferentes 
variações e considerações, que a imagem da cidade remete.
 Reconhecimento, é a confirmação do objecto de estudo como lugar vulnerável 
aos constantes processos de transformação territorial; é um espaço para reconhecer a 
frente ribeirinha e imagem que desenvolve, desde a foz até à nascente, como palco de 
memória colectiva do Douro; é reconhecer o valor social e cultural de uma área no desen-
ho urbano, e leitura contínua de cidade; é a consciencialização sobre as oportunidades 
relativamante a lugares outrora mais habitados por oposição à consequente desvalor-
ização dos mesmos. 
 Apropriação, é o espaço que se cria para conformar um território impreciso; é 
a culminação de três propostas de intervenção através de uma leitura entre as partes, 
que são um importante exercício na interacção com o existente. Uma vez que a imagem 
da cidade está em constante alteração, expansão e segregação, propõe-se um sistema 
aberto, com espaço para a novidade e improbabilidade que um território contém. Recon-
heceu-se a imagem dispersa e difusa que Crestuma apresenta como área periférica, e   
trabalhou-se com base na mesma, sem pretender transcrever uma imagem do que é, e 
do que acontece numa cidade. 
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Abstract

 To re-think the suburban on the context of the forefront of ‘ribeirinha’ with Douro 

river: Overture of the intervention to Crestuma, takes origin in a place, understood as 
peripheral and suburban, which integrates the memory of a community; and of a will - to 
investigate, to imagine and to create possibilities of revitalization of a place forefront, 
which nowadays presents itself as an anonymous collective compromised by the action 
of time. 
 Approximations, it’s a space to think how the city is managed, planned and 
resigned, understood as a complex matter, diffused, strewn, extensive and at times unat-
tainable, it’s to follow a chronological line through constants approximations to the differ-
ent variations and considerations which the city image alludes to.
 Recognition, it’s the confirmation of the object of study as a vulnerable space 
to the constant processes of the territorial transformation; It’s a space to recognize the 
forefronts and images which manifest from the outfall to spring, as a stage of the collective 
memories of Douro; It’s to recognize the social and cultural value of an area of the urban 
drawing and the continuous read-out of the city; It’s the awareness about the opportuni-
ties concerning places earlier more inhabited by opposition to the consequent undervalue 
of the same. 
 Appropriation, its the space created to conform an imprecise territory; It’s the 
culmination of three proposals of intervention through the reading between it’s elements, 
which are themselves an important exercise of the interaction with the existent. Since the 
image of the city, is on a constant modification, expansion and segregation, it’s offered an 
open system, with space for the innovation and unlikelihood that a territory possesses. 
It has been recognized the diffused and pervasive picture that Crestuma presents and it 
has been worked on that same basis, without attempting to transcribe an image of what 
is and of what happens within a city.
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INTRODUÇÃO

 Os temas da Arquitectura relacionam-se impreterivelmente com as formas da 
cidade. 

 A forma e a imagem da cidade, enquanto símbolo e objecto de transformação, 
reúnem em si um conjunto de factores, que nos remetem para a passagem do tempo e 
constante metamorfose de lugares.  
 O contexto urbano, através da realidade em que se insere, é desenhado e re-
desenhado em função de novas condicionantes, onde a arquitectura participa enquanto 
ordem estruturante da sua organização. Com base na reflexão sobre as necessidades 
da sociedade e dos recursos disponíveis, torna-se possível iniciar um processo de apro-
priação do espaço ao qual podemos chamar de condição para projectar. 
 Neste sentido, a condição para projectar, que oscila entre a materialização de 
uma vontade e a resposta a uma problemática, actua como uma substância que relaciona 
homem, espaço e tempo. Motivada por diferentes transformações, a imagem de um terri-
tório é palco de novos diálogos, funções e sentidos. 

 Reconhecido o carácter de mutabilidade e de transformação, presente na im-
agem da cidade como factor intrínseco para o seu desenvolvimento, podemos constatar 
que assitimos nas últimas décadas do século XX a um processo de desindustrialização, 
tanto nos centros como nas periferias. Desta forma, enquanto produção e crescimento 
eram os paradigmas a considerar no século XVIII, abandono, escassez e ausência pas-
sam a ser palavras-chave no final do século XX e início do século XXI, quando se fala em 
áreas periféricas.
 De facto, as actividades industrias, portuárias e comerciais que conferiam no 
passado o efeito de atracção, desenvolvimento e produção, perderam nos dias de hoje 
a sua vitalidade - consequência dos novos modos de vida da sociedade, da falta de in-
vestimento e progressiva desvalorização destas áreas. Surge então a questão das novas 
centralidades como núcleo fundamental para o desenvolvimento de cidade, por oposição 
à progressiva desvalorização das áreas periféricas.
 Este panorama geral de desequilíbrio entre centro e periferia, levou à reflexão e 
consciencialização sobre as oportunidades referentes a estes terrain vague, e ao papel 
da arquitectura em contexto contemporâneo.  
     
 Desta forma, Repensar o suburbano em contexto de frente ribeirinha com o 

Douro: proposta de intervenção para Crestuma, parte de um lugar, que integra a memória 
de uma comunidade, entendida como periférica e suburbana - Crestuma; e de uma von-
tade - investigar, imaginar e criar possibilidades de revitalização de um lugar de frente 
ribeirinha, que actualmente se apresenta como um anónimo colectivo, comprometido pela 
acção do tempo.

Problemática

Introdução
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INTRODUÇÃO

 Foi com base nesta lógica, que se pensou na materialização desta dissertação 
de natureza teórico-prática, segundo dois momentos: Aproximações; Reconhecimento e 

Apropriação; sendo que se pretende uma leitura contínua e constante ligação entre am-
bas.

 Aproximações, é compreender os processos de transformação da cidade e 
voltar às origens do que actualmente entendemos como periférico e suburbano; é seguir 
uma linha cronológica de constantes aproximações às diferentes variações e consider-
ações a que um território suburbano remete.
 É um espaço para pensar como se gere, planeia e conforma cidade, reconheci-
da como matéria complexa, difusa, dispersa, extensa e por vezes intangível, numa visão 
concordante com Aldo Rossi, Nuno Portas, Kevin Lynch e Álvaro Domingues.
 É pôr em confronto diferentes termos, que nos levam aos diferentes estados 
que a imagem da cidade foi alvo no decorrer do tempo: periferia-centro; subúrbios; cidade 
tradicional, cidade industrial, cidade-jardim, cidade moderna, cidade planificada, lugares 
antropológicos, não lugares. Numa procura do que é o saber e o saber-fazer apresenta-se 
o trabalho de Ebenezer Howard, Patrick Geddes e Le Corbusier, desenvolvido em grande 
parte, transversal à leitura interpretativa que Peter Hall expõe em Cities in Evolution - um 
livro de análise e história do planeamento urbano, numa procura constante pelo cruza-
mento e interligação de diferentes autores - “...o desenvolvimento urbano está correlacio-

nado	em	sentido	temporal,	ou	seja,	que	na	cidade	há	um	antes	e	um	depois;	isto	significa	
reconhecer e demonstrar que ao longo da coordenada temporal, nós ligamos fenómenos 

que são estreitamente comparáveis e que pela sua natureza são homogéneos.”1

 Reconhecimento, é a confirmação do objecto de estudo como lugar vulneráv-
el aos constantes processos de transformação territorial. Numa observação do território 
e análise das dinâmicas culturais e sociais, reconhecemos que um lugar marcado pela 
vivência urbana que se fazia sentir no cais ribeirinho, pelas trocas comerciais que se fa-
ziam pelo Douro, e implantação da indústria, encontra-se nos dias de hoje como um vazio 
urbano - uma análise ligada ao estudo apresentado por Patrick Geddes, pela tentativa de 
compreensão dos padrões de ocupação territorial por parte de assentamentos humanos; 
é a reflexão acerca do valor social e cultural de uma área no desenho urbano e leitura 
contínua de cidade; é o reconhecimento das frentes ribeirinhas e imagem desde a nas-
cente até à foz, como palco de memória colectiva do Douro.
 Assim, considera-se a reflexão e consciencialização sobre as oportunidades rel-
ativamente a estes lugares, outrora mais habitados e vividos, por oposição à consequente 
desvalorização dos mesmos; “O estudo paisagístico dos rios de grande dimensão terri-

torial, tem contribuido para um exercício de leitura da acção do homem do seu território, 

sobre os lugares onde pretendeu criar o seu habitat. Podemos, então, construir interpre-

tações	arquitectónicas	e	paisagísticas	de	determinada	área	de	território,	geograficamente	
   
 

Metodologia | Estrutura

1. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos. p. 83.
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2. TAVARES DIAS, L. ALARCÃO, P. Paisagem Antiga, sua construção e re(uso), reptos e perspectivas, in FERNANDES. Francisco Barata, O Douro: Frentes de Arquitectura, de paisagem 
e património, Porto, CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura: Espaço e Memória, 2017, p. 41.     
3. Ibidem, p. 55. 

INTRODUÇÃO

localizada,	confirmando	a	eficácia	da	aprendizagem	com	os	fenómenos	da	Natureza	e	da	
relação destes com o Homem na marcação do seu território.”2 
 É o reconhecimento que os lugares mudam e as necessidades mudam com 
eles, numa relação de simbiose. 
 
 Apropriação, é o espaço que se cria para conformar um território impreciso; é 
a culminação de três propostas através de uma leitura entre partes, que são elas síntese 
de um importante exercício de insistência e procura por uma interacção com o existente. 
 As três propostas baseiam-se na construção de um sistema aberto na zona 
ribeirinha segundo uma leitura interpretativa do trabalho de Christopher Alexander, Gilles 
Delleuze e Félix Guattari. É apresentada uma estratégia urbana flexível, pensada em 
contexto paisagístico, urbano, topográfico e social, complementar a uma leitura longitu-
dinal, Percurso ribeirinho: da Afurada a Crestuma; transversal, Dinamização de espaços 

urbanos de excepção: Percurso pelo Uíma; e ponto de convergência, Fábrica de Fitas e 

Fiação de Algodão como foco operativo na re(criação) de um espaço comum.
 Através da apresentação deste sistema composto por três acções interventi-
vas, pretende-se a preservação paisagística e ambiental por meio da reestruturação de 
acessibilidades numa escala de intermediação entre lugares - desde a foz do Douro até 
Crestuma, que vão desde a complementação de malhas preexistentes à criação de novos 
arruamentos, para um território permeável e contínuo na frente longitudinal do lugar; a 
formação de um novo espaço público, associado ao passadiço que se molda segundo o 
percurso do rio Uíma, como espaço de permanência numa leitura transversal ao território; 
e a antiga Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão, como ponto de convêrgencia e desen-
volvimento de um programa para a comunicade, através de uma proposta de reabilitação.  
  Da mesma forma que em Aproximações, verificamos que a imagem da cidade 
está em constante alteração, expansão e segregação, a proposta de revitalização para 
Crestuma, assume-se como um sistema aberto, com espaço para a novidade e improb-
abilidade que uma território contém. Reconheceu-se a imagem dispersa e difusa que o 
objecto de estudo apresenta, e trabalhou-se com base na mesma, sem pretender tran-
screver a imagem e as dinâmicas associadas ao centro da cidade.
 O conjunto das três propostas, definido por continuidade, mobilidade e permea-
bilidade é um sistema aberto e flexível porque a imagem da cidade também o é e será. 

 “Domina o que deve dominar: a paisagem, o rio que juntamente com o homem 

vai construindo o seu caminho... 

            O património constroí o lugar.”3
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1.  Transformações na imagem da cidade - O suburbano e a condição periférica

   

TRANSFORMAÇÕES NA IMAGEM DA CIDADE | O SUBURBANO E A CONDIÇÃO PERIFÉRICA

   

        1.1. O suburbano e a periferia | Origem, variações e considerações 
  

       1.2. A ruptura da Cidade Tradicional e a origem da Cidade Industrial    

     1.2.1. Revolução Industrial e a 1º metade do século XX

                                  Um olhar sobre a Arquitectura na Europa e no contexto nacional

                      1.2.2. Industrialização e os novos modelos de modernização das cidades 

                                                                 Ideais utópicos

 

       1.3. Novas visões - O projecto da periferia urbana na sociedade contemporânea

Aproximações
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PARTE I | APROXIMAÇÕES

Cidade tradicional

CIVITAS    URBIS     POLIS 

Cidade colonial   CAPITALISMO MERCANTIL  

Cidade medieval  CAMPO    CIDADE    BAIRRO    

Cidade industrial   CAPITALISMO    INDUSTRIAL REVOLUÇÃO INDUSTRIAL    CRITICAL PLANNING    REG-

ULARIZAÇÃO    PRÉ-URBANISMO        Cidade linear 

Cidade jardim   URBANISMO Cidade planificada  URBAN SPRAWL    URBANIZAÇÃO EXTENSIVA    

SUBÚRBIOS    PERIFERIAS    CENTROS    CIDADE NÃO PLANIFICADA    

ERRADICAÇÃO    RADICAÇÃO   CAPITALISMO COGNITIVO    

LOCUS    SITE    PER GENUS ET DIFFEREMTIAM    IN SITU    LUGAR ANTROPOLÓGICO    NÃO LUGAR    TERRAIN VAGUE    

BROWNFIELDS    ESPAÇOS DE FLUXO    MEGALÓPOLIS    METRÓPOLE        

Cidade contemporânea
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 Aproximações, tal como o nome transparece, parte de um olhar relativo aos 
processos de transformação que marcam e influenciam o planeamento, a forma e a im-
agem daquilo que é o espaço que desenha a cidade.
  Os conceitos em estudo - suburbano e periferia, são resultado de um encadea-
mento de contínuas variações territoriais e representam a história dos modos de vida da 
sociedade; que parte de uma sociedade medieval, passa por uma sociedade industrial até 
uma sociedade tecnológica e moderna. 

 Assim, aquilo que se pretende abordar nesta primeira parte, reflecte-se no de-
senvolvimento destes processos a diferentes escalas. Será referenciada a fase que se 
inicia no século XV e XVII em Paris e Londres, com os termos faux bourg, underground 
e suburb; a fase relativa à deslocação das pessoas para os locais de trabalho junto às 
fábricas com a Revolução Industrial; às visões utópicas e vontade de mudar, organizar 
e reconhecer a sociedade segundo as ideias de Ebenezer Howard, Patrick Geddes e Le 
Corbusier, que nos levam à questão do que é a imagem destas áreas periféricas nos dias 
de hoje, e aquilo que representam. 
 Pretende-se compreender de que modo é que podemos analisar, gerir, trabalhar 
e apreender aquilo é considerado ambíguo e ilegível - formas urbanas em condição per-
iférica, numa abordagem a diferentes campos e referências bibliográficas, que passam 
pela Arquitectura, Geografia, Sociologia e Antropologia, numa visão concordante com 
Nuno Portas, Álvaro Domingues, Aldo Rossi, Kevin Lynch, Denise Scott Brown, Robert 
Venturi, Marc Augé, Christian Norberg-Schulz, Christopher Alexander, Gilles Deleuze e 
Félix Guattari.  
 No seguimento da linha temporal apresentada, referente aos diferentes modos 
de vida da sociedade, considerou-se pertinente enquadrar o objecto de estudo que se 
refere à localidade de Crestuma, através de diversas intervenções que vão sendo feitas 
ao longo do conjunto de textos apresentados. Por consequência, o trabalho será realizado 
num sentido de contínua proximidade e relação, entre aquilo que representam as áreas 
suburbanas e periféricas e aquilo que é o objecto de estudo.

 Deste modo, será realizado um trabalho a diferentes escalas - afastamento e 
aproximação, seguindo a máxima que ´para explicar as coisas tal como elas são é 

necessário perceber como é que o chegaram a ser´. 3 

3. GEDDES, P. (1960) Ciudades en Evolucion, Buenos Aires: Ediciones Infinito, p. 27.

TRANSFORMAÇÕES NA IMAGEM DA CIDADE | O SUBURBANO E A CONDIÇÃO PERIFÉRICA
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“A	 forma	da	cidade	é	sempre	a	 forma	de	um	 tempo	da	cidade;	e	existem	muitos	 tempos	na	 forma	da	cidade.	No	
próprio decorrer da vida de um homem, a cidade muda de imagem, as referências não são as mesmas... Olhamos 

como inacreditavelmente velhas as casas da nossa infância; e a cidade que muda apaga com frequência as nossas 

recordações.”4 

PARTE I | APROXIMAÇÕES

Fig.1; 2; 3 Cidade / Periferia / Campo - As cenas trágicas, cómicas e satíricas, Sebastiano Serlio.
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Fig. 4. e Fig. 5. O suburbano em Nova Iorque, pelo fotógrafo Lewis Hine, 1910 Fig. 6. Fotografia intitulada “An	alleyway	in	Spitalfields” por Horace Warner Fig. 7. O subúrbio “Little Italy” 
em Nova Iorque em 1900.

PARTE I | APROXIMAÇÕES
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 Partiu-se da premissa de que para falar dos conceitos - periferia urbana e sub-
úrbio, seria necessário ter em consideração o seu significado em termos de produção, 
reprodução e consumo. 
 Uma vez que estes conceitos foram adquirindo diferentes significados ao longo 
do tempo, torna-se difícil caracterizá-los e que consequentemente se encontre uma única 
definição, admitindo que existem modelos completamente distintos, quando temos em 
consideração factores como: escala, tempo e lugar.
 Numa procura pela origem destes conceitos, constataram-se diferentes termos 
que foram surgindo ao longo do tempo: relativamente à palavra subúrbio, a sua origem 
no latim suburbium; a palavra francesa suburbe e as palavras inglesas suburb e under-

ground; relativamente ao termo suburbano, a sua origem no latim suburbanus. Também 
será pertinente nesta fase inicial, mencionar alguns conceitos que caracterizam e tra-
duzem estes termos: o conceito urban sprawl, defendido em Aprendiendo de Las Vegas5, 

a noção de bairro apresentada por Aldo Rossi, defendida em A Arquitectura da Cidade6, e 
o termo urbanização extensiva defendida em Políticas Urbanas II7. Todos estes conceitos 
surgem na tentativa de caracterizar e tornar legível este fenómeno de crescimento territo-
rial.   
 Subúrbio, de origem na palavra latina “suburbium (sub+urb+ium), designando 

um lugar em condições de inferioridade no sentido em que, estando na proximidade de 

uma cidade, se encontrava em estreita dependência desta, carecendo das suas quali-

dades.”8

 A palavra francesa suburbe, tinha no século XV outra equivalente: faubourg, 
uma transformação da expressão faux bourg, designava uma falsa cidade, o que significa 
que os subúrbios eram vistos como algo adulterado, distinto dos princípios que se consid-
eravam essenciais na formação de uma cidade ‘verdadeira’. 
 Relativamente ao termo suburbano, do (latim suburbānus), sabe-se que no 
século XVII, especialmente em Londres, era conotado com o sentido de inferioridade, 
degradação, com hábitos ou vidas ilícitas.
 Já as palavras inglesas suburb e underground, remetiam para um lugar perto 
das multidões mas fora do alcance da jurisdição municipal, marcado pela ausência de 
vida política.
 Deste modo, percebemos que o termo subúrbio tem vindo a corresponder a 
uma outra forma de representar e caracterizar um tipo de urbanismo, distinto daquele 
que representava a cidade tida como tradicional. O conceito subúrbio torna-se uma rep-
resentação social estigmatizada, uma forma urbana associada à exclusão e ausência de 
uma noção de pertença. 
 “Os discursos contaminados por esta visão limitada e preconceituosa remetem 

para uma dicotomia entre a cidade e o urbano -  a ´outra cidade´ - que entendem corre-

sponder a uma dualidade entre centro(s) e periferia(s), na qual o núcleo se mantém como 

o modelo espacial de referência de um passado ideal e onde as ‘formas suburbanas’ se 

 

5. VENTURI, Robert, IZENOUR, Steven, BROWN, Denise Scott. (2013), Aprendiendo de Las Vegas, El simbolismo Olvidado de La Forma Arquitectónica, Editorial Gustavo Gili, SA. 
6. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos.
7. PORTAS, N. DOMINGUES, A. CABRAL, J. (2011) Políticas Urbanas II - Transformações, Regulação e Projectos, CEFA/FGG Fundação Calouste Gulbenkian. 
8. PACHECO, M. (2013)  Suburbanismo, sobre uma potencial autonomização disciplinar, DAU-RN - Artigos em Revistas Científicas Nacionais, CEACT/UAL, p.1.

1.1 O suburbano e a periferia |  Origem, variações, considerações
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Fig. 8. Vista aérea da cidade Fez em Marrocos. É um exemplo da cidade medieval islâmica. O acesso aos pátios das casas amontoadas é feito através de labirintos por ruas sem saída.
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inscrevem	numa	 tessitura	 significante	 não	 passível	 de	 legibilidade,	 ou	 seja,	 dois	 tipos	
opostos de urbano associado a duas condições absolutamente distintas de cidade.”9

 No entanto, nos dias de hoje o termo subúrbio não tem um significado autónomo, 
mas é uma variante sua a condição de ser periférico. Por condição periférica entendemos 
que nem é cidade nem é campo, e apreende-se que a sua condição física e espacial 
pressupõe um afastamento do centro.  
 Outro domínio associado ao termo subúrbio, relaciona-se com o facto de ser 
analisado enquanto lugar predominantemente residencial; se na Europa os subúrbios 
eram relacionados com uma falta de identidade e organização, nos EUA, o subúrbio “to-

mou,	curiosamente,	significados	positivos	associados	ao	sonho	americano,	por	oposição	
ao gueto, normalmente posicionado nas áreas centrais decadentes, pobres e mais ou 

menos marginais”.10

 Esta nova ideia passa também a ser defendida nos planos urbanísticos utópi-
cos de Ebenezer Howard e Le Corbusier, que sustentavam a distinção entre espaço de 
trabalho e espaço habitável. Nestes modelos racionalistas, o subúrbio ganha uma nova 
conotação e uma nova imagem, e passa a ser visto como lugar de reprodução social e 
estabelece uma nova posição existencial do homem moderno. 
 Em 1922, Lewis Mumford descreveu o subúrbio como: “The growth  of the me-

tropolis throws vast numbers of people into distant dormitories where (...) life is carried 

on without the discipline of rural occupations and without the cultural resources that the 

Central District of the city still retains”.11 
 Neste sentido, sabemos que a cidade foi desde sempre associada ao local desti-
nado para o debate das decisões e da vida política, onde está centrado o poder governati-
vo, remetendo para a ideia da cidade do passado definida pela “conjugação da civitas - os 

cidadãos -, a urbis - os edifícios - e a polis - a política”.12

 Aldo Rossi, em A Arquitectura da Cidade, aponta esta separação como um se-

gundo tempo - um tempo decisivo, que se iniciaria com a progressiva industrialização, e 
tem como consequência directa a separação definitiva ente a residência e o local destina-
do para o trabalho. 
 “É a partir desta divisão dos locais de trabalho que se origina a city, criando 

interdependências precisas entre os escritórios que têm entre si sempre crescentes as 

necessidades de contacto. A administração central de um complexo industrial, por exem-

plo, procura mais a proximidade dos bancos, da administração, dos seguros, do que a do 

lugar de produção... Produção e administração separaram-se; a divisão do trabalho, no 

seu mais preciso sentido, está inciada. ”13

 Assim, passa a existir na maior parte das periferias urbanas, um sentimento de  
ausência da vida política que está directamente relacionado com a falta de planeamento 
e causa uma construção espontânea nas áreas periféricas. 
 “A	 distinção	 entre	 urbano	 e	 suburbano,	 que	 etimologicamente	 é	 geográfica	 e	
territorial	tem	contudo	subjacente	uma	definição	essencial:	ser	suburbano	significa	a	aus-

ência de urbanidade, é ser periférico, é ser marginal, é negar a vida política. As cidades  

presumem governação.”14

 

Também podemos ler em 
A Arquitectura da Cidade. 
15“Sabe-se que muitos 
textos	 de	 geografia	 ou	
de	 urbanística	 classifi-
cam as cidades em duas 
grandes famílias: cidades 

planificadas e cidades 
não planificadas. As 
primeiras foram conce-
bidas e fundadas como 
cidades, a passo que as 
seguintes surgiram sem 
um desenho consciente, 
como implantações que 
se desenvolveram de 
modo particular e que, por 
consequência, se revelar-
am aptas a desempenhar 
funções urbanas. O seu 
carácter urbano apenas 
emergiu no decorrer do 
seu desenvolvimento e 
a sua estrutura resultou 
essencialmente da agre-
gação de edifícios em 
torno de algum núcleo 
pré-urbano´, como diz 
Smailes, entre outros, no 
seu	 texto	 de	 geografia	
urbana.”15

Ideia que será desenvolvi-
da no texto intitulado ‘In-
dustrialização e os novos 
modelos de modernização 
das cidades - Ideais utópi-
cos’. (pp.44-84)
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9. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura na 
FAUP, Porto: FAUP p.145.
10. DOMINGUES, Á. (2007) Qualificação das Periferias. In Revista Inforgeo, Porto: Unoversidade do Porto p.140. 
11. etymonline.com/search?q=suburb
12. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura 
na FAUP, Porto: FAUP p.5.
13. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos, p. 236.
14. PACHECO, Mónica,  Suburbanismo, sobre uma potencial autonomização disciplinar, DAU-RN - Artigos em Revistas Científicas Nacionais, CEACT/UAL, 2013, p. 2.
15. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos, p.143.
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Fig. 9, 10, 11, 12, 13, 14.  Imagens representativas de periferias urbanas em Vila Nova de Gaia pelo fotógrafo Paulo Catrica. Numa visão geral, podemos constatar a falta de organização, 
planeamento urbano e regularização da pavimentação. 
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 Identificar um subúrbio, independentemente do tempo em que está inserido, im-
plica sempre um rompimento do espaço urbano. A cidade é composta por um centro de 
limites definidos, e por um conjunto de variáveis fragmentadas em torno do  centro, que 
de uma forma contínua ou descontínua dão lugar a novas formas territoriais. 
 O conceito urban sprawl, que advém da palavra sprawl e significa alastrar, é de-
fendido em Aprendiendo de Las Vegas, el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. 
Neste livro, os autores referem-se a uma determinada configuração urbana, caracterizada 
por ser um género bastante ramificado e de crescimento espontâneo, que surge como 
contraposto às megaestructuras, que usualmente são planificadas e integram-se numa 
malha urbana. Defendem e aceitam o crescimento espontâneo das cidades como algo 
intrínseco às mesmas - “Aprender del paisaje existente es la manera de ser un arquitecto 

revolucionário. Y no de un modo obvio, como ese arrasar París para empezar de nuevo 

que proponía Le Corbusier poniendo en cuestión nuestra manera de mirar a las cosas”.16 
 De uma forma contínua e espontânea – urban sprawl - porque pressupõe a 
criação de novos territórios e porque implica uma fragmentação no que diz respeito a um 
limite, sendo este físico ou simbólico imposto pelas políticas de urbanidade. A maior parte 
das áreas periféricas acaba por formar uma imagem própria, que é resultado de uma con-
strução espontânea, sem um desenho consciente. É formada por sucessivas adições e 
tomada de decisões isoladas, onde há uma carência no que diz respeito ao planeamento 
urbano e à criação de espaços estáveis unitários e estruturados.
 “O subúrbio é a margem, o extra muros, o território impreciso e não consolidado 

do ponto de vista urbanístico; espécie de reserva fundiária de um crescimento urbano de 

tipo extensivo e submetido, ora a um processo de planeamento extremamente regulado, 

ora a processos espontâneos de urbanização de maior ou menor densidade pouco ou 

nada	regulados	por	qualquer	figura	de	plano	e,	quase	sempre,	caracterizados	por	níveis	
muito baixos de infraestruturação básica”.17 
 Esta dualidade entre os conceitos periferia espontânea e construção do subúrbio 
planificado é também defendida segundo a Urbanização Extensiva - “A urbanização ao 

longo	das	estradas	exemplifica	claramente	as	características	da	Urbanização	Extensiva	
na	sua	duplicidade	e	simultaneidade	de	significado:	é	extenso	(e	descontínuo)	o	território	
da urbanização; e é extensiva a urbanização porque pode ocorrer algures em continui-

dade ou não com os aglomerados existentes...”18

 Em A Arquitectura da Cidade, vemos o conceito de área intimamente ligado ao 
conceito de bairro, entendido como área-estudo. O conceito de bairro, defendido por Aldo 
Rossi, surge como mais uma terminologia representativa de uma área urbana distinta do 
que entedemos como centro.
 Aldo Rossi afirma que “será mais exacto reportarmo-nos ao conceito de parte 

ou bocado de cidade admitindo-a como sistema espacial formado por várias partes, 

cada uma com as suas características”.19 O bairro é visto como uma extensão da 

área-estudo e torna-se, por conseguinte, um sector que dá forma à cidade, ligado à sua 
evolução e natureza constituído por partes.

Urbanização Extensi-
va - Este conceito será 
desenvolvido no texto 
‘Urbanização Extensiva | 
Entre o disperso e o difu-
so.’ (pp.122-126)

Subúrbio planificado - Id-
eia que será desenvolvida 
no texto intitulado ‘Indus-
trialização e os novos 
modelos de modern-
ização das cidades - Ide-
ais utópicos.’ (pp.44-84)
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16. VENTURI, R., IZENOUR, S., BROWN, D. (2013) Aprendiendo de Las Vegas, El simbolismo Olvidado de La Forma Arquitectónica, Editorial Gustavo Gili, SA, p. 22.
17. DOMINGUES, Á. (1994/5) (Sub)úrbios e (sub)urbanos – o mal estar da periferia ou a mistificação dos conceitos?, In Revista da Faculdade de Letras – Geografia I Série, Vol. X/XI, 
Porto, p. 6.
18. PORTAS, N., DOMINGUES, A., CABRAL, J., (2011) Políticas Urbanas II - Transformações, Regulação e Projectos, CEFA/FGG Fundação Calouste Gulbenkian p. 63.
19. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos, p. 87.
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Fig. 15. Imagem retirada do livro “Território-Casa Comum”23 - estudo da densidade populacional no Arco Metropolitano do Noroeste: Do mais escuro para o mais claro, foram consideradas 
seis áreas diferentes, respectivamente: (1º)<05 hab/ha; (2º)05-10 hab/ha; (3º)10-20 hab/ha; (4º)20-30 hab/ha; (5º)30-70 hab/ha; (6ª)>70 hab/ha. O círculo a branco, representa o objecto de 
estudo - área de Crestuma, que varia entre a 3º e a 4º área: 10-20 hab/ha e 20-30 hab/ha. 



  Do ponto de vista do autor, o bairro é uma unidade morfológica e estrutural; é 
caracterizado por uma certa paisagem urbana, por um certo conteúdo social e por uma 
função própria -  elementos suficientes para fixar o limite do bairro. Estas partes deixam 
de ser associadas a uma característica de agregação, passando a reconhecer-se como 
autónomas - deixam de ser explicadas através de uma relação de dependência, e passam 
a ser partes que constituem a estrutura urbana. “Também aqui é necessário ter presente 

que a análise do bairro como um facto social baseado na segregação de classe ou de 

raça e nas funções económicas ou de qualquer modo no estrato social, corresponde, sem 

dúvida, ao mesmo processo de formação da metrópole moderna; e isto é tão verdadeiro 

para a Roma antiga como para as cidades de hoje.”20

 As considerações de Aldo Rossi, rematam a confirmação da teoria que vê a 
cidade distinta em partes diversas e constituída por factores urbanos complexos. O bairro 
é composto essencialmente por área-residencial, caracterizada pelos próprios aspectos 
ambientais que se transformam consideravelmente com a passagem do tempo. Por fim, o 
termo área-residência, é proposto pelo autor uma vez que a área se torna caracterizada 
pela sua própria imagem. 

Aproximação ao caso de estudo | Vila Nova de Gaia - centro, periferia 

 
 Passa-se agora a uma aproximação ao objecto de estudo - a área de Crestuma, 
localidade na cidade de Vila Nova de Gaia, pertencente à Área Metropolitana do Porto 
(NUTS III), com foco central no desenvolvimento das áreas periféricas e no estudo do 
crescimento desta cidade.
 Em Portugal, o Noroeste reflecte um território caracterizado por processos de 
urbanização extensiva que estão estreitamente relacionados com as características mor-
fológicas do suporte natural e dos modelos de ocupação tradicional. Neste contexto, o 
território extenso que caracteriza o Arco Metropolitano do Porto, assume-se “como uma 

vasta conurbação que se estende entre Viana do Castelo e Aveiro, progredindo para Este 

até	às	montanhas	do	Gerês,	Cabreira,	Alvão	e	Marão	(a	Norte	do	rio	Douro),	e	Monte-

muro, Arada e Freita (a Sul).”21 
 Considerando o mapa da densidade populacional do Arco Metropolitano do 
Noroeste (Fig.15), constata-se uma mancha de ocupação bastante densa, e ao mesmo 
tempo fragmentada que se alastra pelo território. Se por um lado é notável que há uma 
maior ocupação em torno do Núcleo	Duro	da	Área	Metropolina	do	Porto, é também recon-
hecível a dicotomia entre periferia e centro, pela mancha que representa a extensão da 
urbanização no território “...o tema da periferia passa rapidamente a designar os territórios 

extensos da urbanização difusa (uma espécie de “outro” grande “exterior” do lugar/cidade 

correspondente aos esteriótipos referidos atrás), reconhecida como policêntrica, enten-

da-se, pontuada por centros/polaridades novas e velhas”.22

 De facto, num olhar sobre o mapa constatamos uma densidade superior nos 
núcleos centrais, representada pela cor amarela, e uma densidade inferior representada 
a laranja e vermelho - a área de estudo em questão, é representada entre o amare-

Para o autor, afirmar que 
uma parte distinta no in-
terior da mesma cidade, 
constitui outra cidade   re-
mete para a questão do 
zonamento - teoria que o 
próprio não defende.
Apresenta o exemplo da 
teoria de zoning avançada 
em 1923 por Burgess. 
O zoning é definido como 
a tendência da cidade a 
dispor-se por bairros con-
cêntricos em volta de um 
bairro central de negócios. 

20. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos, p.88.
21. DOMINGUES, Á. TRAVASSO, N. (2015) Território: casa comum, Porto: FAUP,  p.58.
22. DOMINGUES, Á. (2007) Qualificação das Periferias, in Revista Inforgeo, Porto: Universidade do Porto p.141.
23. DOMINGUES, Á. TRAVASSO, N. (2015) Território: casa comum, Porto: FAUP,  p.55. 

 

TRANSFORMAÇÕES NA IMAGEM DA CIDADE | O SUBURBANO E A CONDIÇÃO PERIFÉRICATRANSFORMAÇÕES NA IMAGEM DA CIDADE | O SUBURBANO E A CONDIÇÃO PERIFÉRICA

O termo difuso será abor-
dado no texto intitulado 
‘Urbanização Extensiva | 
Entre o disperso e o difu-
so.’ (pp.122-126) 
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-relo e laranja.
  Desta forma, foi elaborado um mapa de análise relativamente ao enquadramen-
to e localização (Fig.16), das áreas periféricas pertencentes a Vila Nova de Gaia, ba-
seado na distância de cada uma delas até ao núcleo considerado central - Santa Marinha 
e São Pedro da Afurada, apoiado nos conceitos anteriormente desenvolvidos de urban 

sprawl.   
 Das quinze freguesias que fazem parte da constituição da cidade de Gaia, sabe-
se que o núcleo central é desenvolvido em Santa Marinha e São Pedro da Afurada, pela 
sua acessibilidade, desenvolvimento e capacidade de conjugar um vasto número de 
serviços, que vão desde a educação, à cultura e à política. A acessibilidade ao núcleo 
central, é garantida pela continuidade com a cidade vizinha - Porto; pela ponte Luís I, e 
aparecimento da Avenida da República, ponte da Arrábida e A1, ponte do Infante e ponte 
do Freixo. Todas estas ligações, permitem o consequente desdobramento em diferentes 
sentidos. 
 “É	o	grau	de	afastamento	a	um	centro	que	clarifica	a	posição	periférica	(física,	
social, morfológica...) e esta é-o tanto mais quanto maior é a vibilidade, o posicionamento, 

o poder e a clareza dos atributos da condição central.”24

 Transversalmente, com base nos valores de afastamento, foram diferenciadas 
cinco zonas. A primeira, como já foi referido, corresponde ao núcleo central com uma 
área de aproximadamente 6,00 km2. A segunda zona, de aproximadamente 32,22 km2 a 
uma distância de 7,5 km do núcleo central e é constituida pelas freguesias de Canidelo, 
Madalena, Mafamude, Vilar do Paraíso e Oliveira do Douro. A terceira zona, de 24km2 

encontra-se a uma distância de aproximadamente 11 km do núcleo central e é constituída 
por Gulpilhares, Canelas e Vilar do Andorinho. A quarta zona, de 50,6km2 a uma distância 
de aproximadamente 14 km do centro é formada por Arcozelo, Serzejo, Perosinho, Pe-
droso, Seixezelo e Avintes. E por último, a quinta zona com 56,15 km2 a uma distância 
de aproximadamente 20 km do centro é composta por São Félix da Marinha, Grijó, Ser-
munde, Sandim, Lever, Crestuma e Olival. 
 Torna-se interessante perceber pelo mapa efectuado, que quanto mais afastado 
do núcleo central, menor se torna a densidade total de cada zona. Esta distância ao cen-
tro, varia entre os 7 e os 20 km, à medida que a densidade de cada zona varia entre os 32 
km2 e os 56,15 km2.  
 A quinta zona, estabelecida por São Félix da Marinha, Grijó, Sermunde, Sandim, 
Lever, Crestuma e Olival, será a zona de maior relevância, uma vez que abrange o terri-
tório de Crestuma - objecto de estudo. 
 No entanto, sem pretender fazer longas incursões numa fase inicial, realça-se a 
maior pertinência de desenvolver duas escalas de observação distintas: Uma escala de 
enquadramento da cidade de V.N de Gaia relativamente aquilo que é o Núcleo	Duro	da	
Área	Metropolina	do	Porto; e uma escala mais aproximada, focada na cidade de V.N de 
Gaia e Crestuma.

24. DOMINGUES, Á. (1994/5) (Sub)úrbios e (sub)urbanos – o mal estar da periferia ou a mistificaçãoo dos conceitos?, In Revista da Faculdade de Letras – Geografia I Série, Vol. X/XI, 
Porto, p.5.
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Arco Metropolitano Porto

V.N. Gaia

V.N.Gaia Crestuma

Escala 1

Escala 2
Arco Metropolitano Porto
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“No	capítulo	precente,	ao	desenvolver	a	hipótese	da	cidade	como	manufacto,	como	arquitectura	total,	foram	
avançadas e sustentadas três proposições distintas...

A	segunda	proposição	refere-se	à	continuidade	espacial	da	cidade;	aceitar	esta	continuidade	significa	acei-
tar como factos de natureza homogénea todos os elementos que encontramos sobre um certo território ou 

melhor, num determinado contorno urbanizado, sem supor que exista uma ruptura entre um facto e outro. 

Esta proposição pode ser muito controversa: e teremos de frequentemente tornar às implicações que ele 

apresenta. (Por exemplo, não é aceite quando se sustém que há um salto qualitativo entre a cidade histórica 

e a cidade tal como ela se conforma após a revolução industrial; e, ainda, quando se fala de cidade aberta e 

de cidade fechada como factos de natureza diferente, etc)”26 

PARTE I | APROXIMAÇÕES

Fig. 17. e Fig. 18. The Factory At Pontoise, 1873 - pintura de Camille Pissarro | Crompton Loom Works - pintura de Granger- Estas duas fotografias pintam um primeiro cenário alusivo 
à prosperidade e ao crescimento das cidades com a Revolução Industrial. Fig. 19. e Fig. 20. Cidade de Sheffield, Granger, Inglaterra, 1884 | Coal Mining Herscheuse Mining Quaregnon 
por Prisma Archivo. Estas duas figuras, demonstram a proliferação excessiva das indústrias através das chaminés das fábricas. A exploração máxima da ‘máquina’ e da população criam 
condições na cidade que desprezam o bem-estar do cidadão e o ambiente.
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 “a arquitectura é, assim, congénita com a formação da civilização e um facto 

permanente, universal e necessário”.25

 Na continuidade de uma aproximação ao significado dos termos - suburbano e 
periferia, considerou-se pertinente fazer uma contextualização aquando da Revolução 
Industrial, uma vez que, foi nesta altura que começaram a surgir questões relacionadas 
com o urbanismo devido à dispersão e à deslocação das pessoas. De facto, a procura por 
melhores condições de vida, contribuíu por um lado para uma crescente mobilidade mas 
por outro, numa ruptura no que diz respeito à vida camponesa e consequente abandono 
do mundo rural. O impacto da Revolução Industrial fez-se sentir nas grandes cidades 
europeias em diversos campos, que vão desde a economia, a agricultura, à sociedade e 
aos meios de transporte. 
 A Revolução Industrial fica marcada por uma época de prosperidade e é vista 
como um momento chave no crescimento urbano que marcou fortemente o século XIX. O 
crescimento e desenvolvimento das cidades traduziu-se na implantação urgente de novos 
equipamentos e infra-estruturas, que surgiram como resposta às novas capacidades de 
produção. 
 Numa primeira fase, as primeiras grandes fábricas dependiam de dois factores 
- da água corrente e da economia das cidades. Da água, pela necessidade de se lo-
calizarem junto às margens dos rios, dado que a utilização das máquinas dependia do  
aproveitamento da energia cinética, latente da água corrente. E das cidades, pela procura 
de mão de obra, pela facilidade de acessos e proximidade de transportes e portos. 
 Nesta fase, seria mais vantajoso para os operários viver na proximidade do local 
do trabalho, o que desencadeou uma crescente procura de habitação junto aos mesmos, 
e numa sobrelotação das áreas habitáveis - cuja maioria carecia de condições mínimas 
de ventilação e iluminação.
 Numa segunda fase do processo de industrialização, após a descoberta do 
carvão e com o desenvolvimento dos transportes e acessos, os factores preferênciais 
para a localização das fábricas passam para as regiões mineiras. Isto fez com que novas 
construções passassem a ser de raíz, na sua maioria empreendidas pelos próprios indus-
triais - tendo como consequência construções despojadas de planeamento. Apesar do 
centro das cidades apresentar as unidades industriais num carácter informal, e cuja maio-
ria carecia de abastecimento de água e instalações sanitárias, a proximidade a edifícios 
públicos e com  lojas circundantes, permitiu que houvesse uma fusão na implantação das 
mesmas, como aconteceu em algumas zonas periféricas.  
 Deste modo, a industrialização veio alterar as formas de ocupação da cidade e a 
definição da estrutura da sociedade moderna. São inúmeras as marcas no tecido urbano 
do período de industrialização em todo o país. As grandes indústrias localizavam-se na 
periferia, próximas às infra-estruturas de transporte; e as actividades comerciais e finan-
ceiras desenvolviam-se nos centros.

25. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos, p.31.
26. Ibidem, p.84.

1.2. A ruptura da Cidade Tradicional e a origem da Cidade Industrial

Num olhar relativo à 
fixação da indústria em 
Portugal, temos como 
exemplo: o têxtil/vestuário 
no Ave e em Barcelos, a 
madeira e o mobiliário no 
Vale de Sousa, o calçado 
em Felgueiras e São João 
da Madeira, a cortiça em 
Santa Maria da Feira, e 
os moldes em Oliveira de 
Azeméis.
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Fig. 21. Densidade urbana pós Revolulção Industrial Séc. XIX. Fig. 22. Tráfego em London Bridge, 1890. Fig. 23. Uma das muitas crianças a trabalhar em Carolina Cotton Mills, 1908, pelo 
fotógrafo Lewis Hine. Fig. 24. New York City, 1911, pelo fotógrfafo Lewis Hine em Elizabeth Street, a área siciliana da Little Italy.
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 “O ciclo de crescimento rápido e, aparentemente, ilimitado que afecta a cidade 

industrializada, ou em industrialização, resulta numa crescente ampliação horizontal, as-

sociada aos novos elementos de organização do desenvolvimento urbano, mas, igual-

mente,	no	sucessivo	aproveitamento	vertical	associado,	particularmente,	ao	significativo	
acréscimo da densidade populacional em áreas muito restritas destinadas à habitação do 

proletariado.”27

 Esta crescente ampliação horizontal traduziu-se numa ocupação territorial, clas-
sificada por muitos autores como uma trajectória diferente do modelo da cidade. “A ur-

banização difusa, particularmente estudada na ‘Terceira Ilha’ na sequência da análise de 

Arnaldo Bagnasco, teve um amplo desenvolvimento e constitui o tema central que associa 

este modelo de urbanização aos ‘distritos ou sistemas industriais’, onde o processo de 

industrialização se caracteriza também pela forte dispersão territorial das unidades de 

produção...”28

 Se por um lado, a Revolução Industrial trouxe o nascimento da indústria, as 
melhorias das tecnologias e o aparecimento do comboio - marcando a fase do capitalismo 
industrial, um período de grandes transformações - por outro, as condições de habita-
bilidade tornaram-se insustentáveis. Era necessário que as ruas e os novos meios de 
transporte acompanhassem o ritmo acelerado de crescimento das unidades territoriais. 
Haviam por todas as cidades problemas de contaminação, tanto do ar como da água; falta 
de espaços livres, falta de espaços próprios de encontro e lazer, e tráfego congestionado. 
Estes factores acabaram por contribuir para o descontentamento geral da população. 
 “A indústria, fonte de todo o mal e de todo o bem, torna-se a verdadeira 

protagonista da transformação da cidade.”29

 De uma forma conclusiva, pode-se dizer que estas transformações ocorreram 
a um ritmo bastante superior àquele que a cidade tradicional tinha capacidade de acom-
panhar, uma vez que o resultado foi um grande desequilíbrio, inesperado e caótico, des-
encadeando uma clara necessidade de re(instalar) a ordem, tanto a nível social como a 
nível espacial. Num curto espaço de tempo, a cidade tradicional tornou-se extremamente 
densificada, marcada pelo crescimento da indústria nos centros e pelo aumento da den-
sidade populacional, que afectou o desempenho da cidade industrializada. 
 As cidades industriais, se por um lado ficaram marcadas pelo progresso, pela 
prosperidade económica e pela esperança de uma melhoria de condições de vida, por 
outro, retratam a falta de resposta relativamente às condições básicas da população e 
falta de acompanhamento do constante fluxo e ilimitado crescimento. 
 Face ao exposto, tornou-se essencial uma discussão em torno dos problemas 
urbanísticos das cidades industriais. Era necessária uma planificação da estrutura urba-
na e composição arquitectónica da cidade. Neste contexto, diversos autores da época, 
elaboraram e apresentaram propostas que seriam soluções para o melhoramento da ci-
dade - as propostas procuravam desprender-se de uma mera ampliação da antiga cidade 
tradicional, e procuravam a ruptura do tecido urbano como uma nova forma de assenta-
mento humano, apoiada por novos elementos de mobilidade, que permitiam uma maior 
flexibilidade.  

Relativamente ao estado 
caótico que se vivia nos 
centros da cidade, pode-
mos ler uma das conse-
quências:
“Muitas das pessoas mais 
ricas já tinham saído para 
casas de campo, a cerca 
de seis quilómetros do 
centro... A segregação 
espacial que por classes 
sociais, que actualmente 
é comum, começou a sur-
gir, tal como uma inversão 
antiga da inclinação radial 
da riqueza, cujo pináculo 
se concentra no centro e 
se mudava agora em di-
recção ao exterior.”30

No livro “La Terza Italia”, 
A. Bagnasco (1977) apre-
sentou, pela primeira vez 
as características de um 

modelo de desenvolvi-

mento urbano industri-

al, exemplificando o modo 
de ocupação da região 
Nordeste e centro da 
Itália como um território 
marcadamente urbaniza-
do, sobre uma rede viária 
onde os eixos estrutur-
antes se decompõem 
segundo uma rede local 
muito densa, e uma lo-

calização industrial di-

fusa proveniente da sua 

matriz rural.  

Transversalmente, o caso 
de estudo - Crestuma, é 
um destes exemplos. Vila 
de Ave é também um dos 
grandes exemplos deste 
tipo de caracterização e 
desenvolvimento urbano. 
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    periferia                             centro

    periferia                             centro

27. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto; Dissertação de Doutoramento em 
Arquitectura na FAUP, Porto: FAUP p. 28.
28. PORTAS, N. DOMINGUES. Á. CABRAL, J. (2003) Políticas urbanas : tendências, estratégias e oportunidades, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, p. 43.  
29. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos, p.236.
30. LYNCH, K. (1999), A boa forma da Cidade, Edições 70, lda. p.35 
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Racionalização da cidade | A cidade industrial proposta por Tony Garnier em 1901 
Fig. 25. Pintura da Cité Industrielle planeada por Tony Garnier para 35.000 habitantes, que nunca foi projectada, mas contribuiu mais tarde para as propostas de Le 
Corbusier. Fig. 26. Perspectiva da área residencial, composta por blocos rectangulares. Fig. 27. Planta da cidade, onde é possível verificar uma diferenciação entre 
áreas. Tony Garnier defendia o conceito de zoning, e desta maneira a distinção entre trabalho, habitação, saúde e lazer - ideais que contribuíram para as propostas 
de Le Corbusier e realização da Carta de Atenas em 1929 Fig. 28. Perspectiva do centro da cidade marcada pela ferróvia. O caminho do comboio iria servir de 
separação entre a cidade e a fábrica. Fig. 29. Pintura da zona industrial.
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 “A história da cidade moderna, considerando as transformações que se con-

cretizaram a partir da sua industrialização, permite-nos, pois, reconhecer algumas das 

circunstâncias responsáveis pelas diversas formas de produção de espaço urbano e, con-

sequentemente, as condições que são pertinentes para a intelecção e a compreensão da 

cidade contemporânea.”31

 Desta maneira, podemos afirmar que a Revolução Industrial viria a afectar todo 
o desenvolvimento urbano a uma grande escala. Foi um momento crucial para a definição 
de uma nova era no campo da arquitectura - a Arquitectura Industrial, que trouxe a debate 
novas formas de pensar a arquitectura, os espaços que a compõem, e a materialidade 
dos edifícios - arquitectura do ferro, arquitectura do betão, e do vidro.  
 Neste sentido, no texto seguinte “ Revolução Industrial e a 1º metade do século 

XX - Um olhar sobre a Arquitectura na Europa e no contexto nacional ”, será desenvolvida 
uma breve aproximação relativamente aquilo que foi a Arquitectura Industrial, de acordo 
com quatro escalas de observação: A primeira escala em contexto europeu, a segunda 
escala em contexto nacional, a terceira escala relativa à cidade de Vila Nova de Gaia, e a 
quarta escala relativa ao objecto de estudo - Crestuma. 
  Além deste caminho direcionado à Arquitectura Industrial, também será es-
sencial referenciar que a Revolução Industrial trouxe a debate o que seria o futuro das 
cidades, com um novo trabalho desenvolvido por meio de planos urbanísticos por parte 
de arquitectos, engenheiros, geógrafos e planeadores. Neste sentido, no texto “Indus-

trialização e os novos modelos de modernização das cidades - Ideais utópicos”, será 
apresentada uma breve contextualização do trabalho de diferentes autores e planos ur-
banísticos que consideramos pertinentes para o estudo em questão. 
 
 

 

31. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura 
na FAUP, Porto: FAUP p.19.
32. BRANÃ, C.G; LANDROVE, S.; TOSTÕES, A; (2005) A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, Ed. Fundação Docomomo Ibérico, p.73. 
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Relativamente à Rev-
olução Industrial, será 
pertinente salientar a 
proposta por Vicente Ma-
nuel Vidal, que considera 
três fases distintas: “...são 
consideradas a existência 
de três fases de indus-
trialização. A inicial ‘eo-
técnica’ era movida pela 
energia eólica, hidráulica 
e humana, segue-se a 
‘paleotécnica’ dependen-
te de mineiros e ligada 
à Revolução Industrial 
Inglesa	 e,	 finalmente	 à	
neotécnica.”32



33

Fig. 30. Interior da Fábrica Ford autoria de Albert Kahn, 1909.  Fig. 31. Percepção de um desenho de fachada ritmado marcado pela utilização do vidro.
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 Reconhecida a importância da Revolução Industrial na concepção do campo da 
Arquitectura Industrial, será neste texto desenvolvida uma contextualização relativamente 
aos seus impactos a nível nacional, internacional e ao objecto de estudo - reconhecendo 
que a Revolução Industrial além de essencial para a dinamização e difusão territorial na 
criação de lugares, foi também essencial no campo de arquitectura, por intervenção de 
tomada de certas decisões na formalidade e funcionalidade do desenho, como também 
para a definição de um estilo e linguagem para certos arquitectos. 
 No entanto, será pertinente sublinhar que não é objectivo desta dissertação de-
senvolver um estudo histórico aprofundado relativamente à história da Arquitectura Indus-
trial e tudo aquilo que despoletou, dado que é um campo de estudo bastante vasto, mas 
sim, destacar a sua importância.
 Neste sentido, será pertinente numa primeira fase realizarmos uma introdução 
breve daquilo que foi a História da Arquitectura Industrial, para numa segunda fase apre-
sentarmos quais as questões que a Revolução Industrial trouxe no domínio do desenho 
da arquitectura e consequentemente no papel do arquitecto, tanto em contexto europeu 
como em contexto português. Será também pertinente fazer uma aproximação e enquad-
ramento relativamente ao desenvolvimento industrial em Vila Nova de Gaia, e consequen-
temente no objecto de estudo - Crestuma.   
 Sabemos que até ao século XVIII o termo indústria remetia para a habilidade de 
fazer algo, traduzido no acto de produzir através da repetição - existiam oficinas e não 
fábricas; artesãos ao invés de operários; só a partir do século XIX, é que surgem novas 
ideias em relação à maximização da produtividade, e o trabalho artesanal passa a ser 
substituído pela manufactura. Homem e máquina passam a partilhar o mesmo espaço, e 
começam a surgir edifícios industriais em grande número e escala, que marcam profun-
damente a imagem territorial.   
 Inicialmente, estes edifícios industriais surgiam apenas como uma resposta for-
mal a um problema funcional, e eram desprovidos de qualquer tipo de pensamento arqui-
tectónico organizativo. 
 Numa segunda fase, começa a surgir interesse por uma tipologia arquitectónica 
por parte de engenheiros, arquitectos e teóricos, sendo concebidos estudos, movimentos 
e teorias, com o intuito  de melhorar o espaço industrial - esta época determinante, foi um 
momento chave na história da arquitectura, uma vez que moldou o pensamento de muitos 
arquitectos.
 Relativamente ao estudo teórico, podemos referenciar Moritz Khan, que em 
1917 publicou o livro The Design and Construction of Industrial Buildings, onde são refer-
enciados um conjunto de conceitos que devem ser respeitados ao projectar um espaço 
industrial - exemplificando o “unir o conhecimento da arquitectura com o da engenharia 

civil, a mecânica e a electrotécnica.”33

 Também será pertinente referenciar o grupo Deutscher Werkbund - fundadores 
da Bauhaus, em 1912. Este grupo, formado em 1907, por 12 artistas e 12 industriais, tinha 

1.2.1 Revolução Industrial e a 1º metade do século XX

Um olhar sobre a Arquitectura na Europa e no contexto nacional

33. BRANÃ, C.G; LANDROVE, S.; TOSTÕES, A; (2005) A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, Ed. Fundação Docomomo Ibérico,. p.40. 

O espaço industrial que 
idealizava foi baseado no 
modelo proposto pelo seu 
irmão - Albert Kahn, em 
parceria com Henry Ford. 
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Revolução Industrial

Urbanismo

-Formação da im-
agem das cidades.
-Implantação das 
unidades fabris que 
consequemente ge-
raram aglomerados 
urbanos.
-Questões 
relacionados com 
a planificação e 
e organização 
territorial.

Arquitectura

Industrial 

- Introdução de novos 
materiais na concepção 

das fábricas:
-Arquitectura do ferro

-Arquitectura do betão
-Arquitectura do vidro

- Procura por uma 
nova imagem e estilo 

arquitectónico
- Funcionalismo
-Novas escolas

-Bauhaus 
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Fig. 32. Interior da Fábrica de Turbinas AEG, autoria de Peter Behrens, 1910 Fig. 33. Percepção da grandiosidade da fábrica e um desenho de fachada vertical ritmado, marcado pelas 
janelas e utilização do vidro - respeitando os conceitos fundamentais por ele propostos. 
Fig. 34. Central Tejo em 1920 Fig. 35. Central do Freixo em 1936. Em comparação com as fábricas anteriormente apresentadas, verificamos uma linguagem arquitectónica ainda relacionada 
com a arquitectura residencial, na utilização de frontões e divisão em diferentes volumes. No entanto, já é perceptível a utilização do vão num desenho rectangular para obtenção de maior 
luminosidade e na marcação ritmada das fachadas. 
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como objectivo melhorar a forma e a qualidade dos produtos, respeitando uma união 
entre as artes e a produção industrial. A importância do design de produto e das insta-
lações industriais seguiam o mesmo caminho - identidade e união de linguagem. As ideias 
defendidas tornaram-se fundamentais na formulação da produção e construção  seriada 
que foram referência para muitos arquitectos, destacando Mies Van Der Rohe.  
 Ainda em contexto europeu, destaca-se Peter Behrens (1868-1940), que em 1920 
publica um ensaio onde são apresentados princípios que considerava fundamentais na 
concepção industrial - aproveitamento do espaço de trabalho e circulação pelo exterior. 
Desta maneira, assegurava-se um maior dinamismo visual associado a uma leitura ver-
tical das fachadas, que eram marcadas por janelas de grandes dimensões e garantiam 
entrada de luz. Dos seus projectos, salienta-se em 1910, a Fábrica de Turbinas AEG.
 Gropius em 1913 e Le Corbusier em 1923, com a publicação de L’espirit	Nou-

veau e em Vers une Architecture, apresentam a sua perspectiva sobre a arquitectura  e 
como esta deve seguir os princípios base da indústria - princípios de composição formal, 
ordem e de depuração, em continuidade com aquilo que Peter Behrens defendia.  
 Os edifícios industriais apresentavam um carácter experimental, uma vez que 
para além de solucionar problemas funcionais, também representavam uma procura pela 
melhor solução construtiva. Seguindo este entendimento, e a par da utilização de novos 
materiais surgiam novas formas espaciais - é nos edifícios industriais que começam a ser 
utilizados materiais como o ferro, o betão e o vidro - materias que passaram a ser símbolo 
industrial. 
 As unidades industriais tornaram-se espaços híbridos, representativos da con-
stante transformação tecnológica e evolução construtiva e tinham o objectivo de respond-
er a uma única necessidade - produção dentro de um ambiente controlado. Quando esta 
necessidade deixa de existir, estes espaços passam a ser abandonados. Desta forma, 
podemos afirmar que os mecanismos que a Revolução Industrial desenvolveu, conduz-
iram para o sucesso momentâneo, dando em última instância lugar à obsolescência. 
 “O fecho de uma imensa maioria de instalações fabris, ultrapassadas ou desa-

justadas da realidade atual e do próximo futuro, gerou uma visão coletiva, crítica e em 

muitos	casos	socialmente	dramática,	do	tema	industrial,	cujos	reflexos	e	consequências	
ainda estão em pleno processo de evolução; porém, a par deste processo ainda em cur-

so, pôde o vasto património construído, legado pela indústria nacional, servir como base 

fundamental	para	uma	inovadora	atitude	de	consideração,	com	fins	culturais	e	sociais,	da	
utilidade da recuperação de antigas estruturas arquitetónicas e territoriais industriais.”35 
 
 Passando agora a um reconhecimento do que foi a Arquitectura Industrial em 
Portugal, podemos destacar o período entre 1925 e 1974, e começar por referir que fi-
cou muito aquém do desenvolvimento que ocorreu noutros países, como por exemplo na 
Inglaterra e na Alemanha. Salientando que esta desigualdade era legítima face ao atraso 
tecnológico vivido em Portugal - em que as técnicas utilizadas eram bastante rudimenta-
res e resultavam numa produção frágil - com maior concentração no Porto e arredores, e 
também no Minho. 

34. GOSSEL. P. LEUTHAUSER G. (1996) Arquitectura do Século XX, Colónia, Ed. Taschen p.99. 
35. FERNANDES, J.M. (2003) Arquitectura e Indústria em Portugal no século XX, Edição Secial, 2003 p.193-194.

Gropius em 1913 recon-
hece os silos industriais 
norte-americanos como 
sendo “arautos de um 
futuro estilo monumental 
... considerou o campo 
da construção industrial, 
como fazendo parte da 
esfera da arte monumen-
tal...”34
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Arquitecto e designer que 
compartilhava os princí-
pios propostos por Albert 
Kahn (1869-1942)

Contextualizando Man-
chester,  que em 1860 
tornara-se o maior centro 
industrial e a base da sua 
actividade era o sector 
têxtil. 
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Fig. 36. Fábrica Fagus, de Walter Gropius, em 1922. Fig. 37. Arquitecto Pardal Monteiro, Central Termoelétrica da Fábrica - A Nacional, Companhia Industrial de Portugal e Colónias, Av. 
24 de Julho, Lisboa, 1950.
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 Até finais do século XIX, o modo de produção era sobretudo artesanal, e só a 
partir do século passado é que começou a surgir uma maior participação e envolvimen-
to na indústria nacional, com a instrução de engenheiros em academias internacionais. 
A produção em Portugal baseou-se na “procura da exploração dos pequenos recursos 

regionais”,36 que se verificou na implantação destas estruturas próximas das fontes de 
energia necessárias para o seu funcionamento dada a rudimentaridade tecnológica dom-
inante. “Estas fontes energéticas eram principalmente a água, para as indústrias têxtil, 

algodoeira, do papel e da lã, e a lenha, para as indústrias do vidro, porcelanas e cerâmi-

ca.”37 
 Face à realidade vivida em Portugal, o desenvolvimento e investimento industrial 
foi bastante demoroso - enquanto no resto da Europa a electricidade era uma fonte de en-
ergia já utilizada. Em Portugal, só em 1931, com a realização do I Congresso Nacional de 
Energia é que foi discutida a necessidade de electrificação de todo o país. Nas primeiras 
décadas do século XX, só os grandes centros urbanos é que se encontravam electrificados 
- em  Lisboa podemos referenciar a Central Carris em 1901, e a Central Tejo construída 
entre 1908 e 1911. Num olhar sobre o Porto, podemos referenciar a Central do Ouro entre 
1907 e 1908, e a Central do Freixo de 1923. 
 A Arquitectura Industrial no contexto português é uma arquitectura muito ligada 
ao Estado Novo, que com o lançamento de certas políticas desenvolveu durante a década 
de 30 e 40, infra-estruturas indispensáveis no relançamento da economia portuguesa. 
Após a II Guerra Mundial, a indústria portuguesa apontou grandes reestruturações a dif-
erentes níveis, que contavam com a electrificação de zonas industriais, a programação de 
indústria de base, a modernização de máquinas e o planeamento a médio e longo prazo. 
A adopção destas medidas permitiu que o país atingisse o estatuto de moderadamente 
industrializado, durante as décadas de 50, 60 e 70 - sendo que a década de 60, foi con-
siderada a ‘época de ouro’ da indústria portuguesa. 
 Apesar da Arquitectura Industrial em Portugal, ser sobretudo uma arquitectura 
de engenheiros, gradualmente foram surgindo e envolvendo-se arquitectos, ganhando 
uma maior consciência no domínio deste campo. 
 Nesta fase, a Arquitectura Industrial ganhou uma nova abordagem e passou a 
ser caracterizada por princípios de simplicidade, onde se desenhavam espaços racionais 
e sóbrios que privilegiavam a higiene, a segurança e a funcionalidade.38 
 Entre os arquitectos portugueses podemos destacar no Porto, Arménio Losa 
(1908-1988), Januário Godinho (1910-1990) e Matos Ferreira (1928-2015), e em Lisboa 
Pardal Monteiro (1897-1957), referenciando uma visão nacional arquitectónica isolada 
em certa tomada de decisões, relativamente aquilo que se estava a passar em contexto 
nacional, muito baseada num estilo ‘clássico monumental’, relacionada com os princípios 
do Estado Novo. 

36. BRANÃ, C.G; LANDROVE, S.; TOSTÕES, A; (2005) A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, Ed. Fundação Docomomo Ibérico, p. 23.
37. Ibidem, p. 24
38. Ibidem. p.15. 
39. Ibidem, p. 14

Podemos referenciar as 
Moagens da Fábrica A 
Nacional por Pardal Mon-
teiro entre 1948-1952 em 
Lisboa (Fig. 37)
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Relativamente aos modos 
de produção em Portugal:

“um tecido industrial ca-

racterizado por empre-

sas  descapitalizadas, 

subdimensionadas, tec-

nologicamente rudimen-

tares, de baixos índices 

de produção, escassa 

produtividade e larga-

mente dependentes do 

capital estrangeiro”39
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Fig. 38. Planta Redonda de 1813,  por George Black. É perceptível a diferença entre a cidade de Vila Nova de Gaia e a cidade do Porto, relativamente ao seu desenvolvimento; em V.N Gaia é visível 
o arranque das construções junto à margem com o Convento de S. Salvador na Serra da Cruzes, actualmente Serra do Pilar. Fig. 39. Carta topográfica de Augusto Gerardo Telles Ferreira, com as 
indústrias Gaienses existentes em 1892. 
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Aproximação ao caso de estudo | A indústria em Vila Nova de Gaia 

 Relativamente à história Industrial de Vila Nova de Gaia, podemos referir que 
maior parte do território gaiense terá sido maioritariamente rural, sendo perceptível por 
todo o concelho marcas desta realidade - pela presença de espigueiros, eiros, lagares, 
azenhas e canastros. No entanto, também foi território de produção e implantação de un-
idades fabris, “Vila	Nova	de	Gaia	pode	ser	considerada	como	um	dos	mais	diversificados	
centros industriais do início da industrialização portuguesa. Dessa época ainda existem 

muitas	estruturas,	vestígios	e	peças	das	suas	fábricas	e	oficinas.	Mas	tal	ambiente	fabril	
não tem sido objecto de muitos trabalhos de Arqueologia Industrial, restando pois grande 

parte deste espólio por estudar.”40

 A partir de meados do século XVIII, a freguesia de Santa Marinha e Mafamude 
dedicava-se significativamente ao comércio e à indústria. Através da Fig.39, podemos   
observar a implantação de unidades fabris na margem - que vão desde a construção 
naval, cerâmica, tanoaria à serralharia e ao vinho.  
 “Para o território gaiense esta obra aponta uma série de ramos industriais, di-

vidindo-os em duas partes, sendo que a primeira considera como pequenas industrias 

a moagem, construção, ferraria curtumes, fornos de cal e construção naval e ainda a 

tanoaria	que	‘ocupa	centenas	de	operários’,	oficinas	de	cortiça,	fundição	de	metais,	doba-

deiras de seda, ouriversaria e cerâmica da louça negra.”41

 O marco industrial mais significativo remete à Companhia Geral da Agricultura 
das Vinhas do Alto Douro, em 1756, com o vinho do Porto a representar o produto de 
maior importância nas exportações nacionais. Como consequência destas exportações 
foram construídas grandes obras, resultado do capital obtido pelas trocas comerciais do 
Douro  - como foi o caso da estrada da Ribeira-Foz do Douro, do Hospital Conde Ferreira 
e do Hospital Santo António.   

Análise dos conjuntos industriais em Crestuma

 Aproximamo-nos agora daquilo que foi a Arquitectura Industrial em Crestuma, 
sabendo que o desenvolvimento industrial decorre entre 1834 e 1970 - ano em que a 
localidade foi elevada a concelho.
 A imagem territorial pontuada por diferentes unidades industriais nesta locali-
dade é exemplo da história da Arquitectura Industrial em Portugal - uma época marcada 

por tecnológicas rudimentares em que era necessário o aproveitamento e a procura 

da exploração dos recursos regionais. 

 De facto, a implantação de complexos fabris nesta localidade foi determinada 
pela presença do rio Douro e do rio Uíma - se era junto ao rio Uíma que se iam construín-
do unidades fabris para aproveitamento da força da água, era através do Douro que se 
comercializava e exportava o material produzido.  
 As primeiras unidades industriais a ser implementadas foram de fundição e te-
celagem, no entanto era o sector têxtil que predominava.  
 

40. TEIXEIRA M.Fátima (2017) Companhia de Fiação de Crestuma. Do fio ao pavio, Edições Afrontamento, p. 9. 
41.Ibidem, p. 27. 
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Revolução Industrial

Urbanismo

As consequências 
da Revolução Indus-
trial fizeram-se sentir 
na concepção de 
uma frente ribeirinha 
tanto no Porto como 
em Vila Nova de 
Gaia, marcada pelos 
armazéns indus-
triais, os grandes 
casarios, os jardins, 
os campos agrícolas 
e os diversos cais.   
- O desenvolvimento 
destas duas cidades,  
deveu-se às trocas 
comerciais, nomead-
amente ao  comércio 
do vinho do Porto.  

Arquitectura

Industrial 

- Introdução de novos 
materiais na concepção 

das fábricas: 
Arquitectura de ferro
-Estação São Bento

-Ponte D.Luís
-Mercado Ferreira 

Borges
Arquitectura de betão;

- Uma imagem muito 
ligada à Arquitectura 

Residencial;
- Arquitectura Estado 

Novo
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LOCALIZAÇÃO  UNIDADES INDUSTRIAIS EM CRESTUMA  

LOCALIZAÇÃO  UNIDADES INDUSTRIAIS NA ENVOLVENTE

FREGUESIAS ENVOLVENTE

Antiga fábrica de fundição de Rufino José dos Santos - Actual Clube Náutico

Fábrica A. Juvenil Alves Barbosa 

Fábrica Sofume

Fábrica Fitas e Fiação de Algodão A.C Cunha Morais

Fábrica Barbosa e Irmão

Fábrica Manuel Guedes Silva

Companhia de Fiação 

0km

Fábrica Manuel Tavares e Irmao

Fábrica Nautilus 

1km 2km

Lever

Crestuma

Sandim

Olival

Foz do Sousa

Fig. 40. Unidades industriais em Crestuma e áreas envolventes. 
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 Neste contexto, será pertinente referir a Fábrica de Verguinha e Arcos de ferro 
de Crestuma, que em 1791 estava sob a alçada da Companhia geral da Agricultura das 
Vinhas do Alto Douro. Esta fábrica marca um período importante na história industrial 

do Porto, e ajuda a justificar o porquê de posteriormente Crestuma ter adquirido 
importância industrial, apesar de ser uma localidade distante do centro.

 A importância desta fábrica, relaciona-se com as novas técnicas e mecanismos, 
uma vez que terá sido nesta fábrica produzido armamento no período miguelista, durante 
o Cerco do Porto. E foi nestas instalações que mais tarde, em 1854 “um grupo de capital-

istas	portugueses	resolveu	criar	uma	fiação	de	algodão	ao	sul	do	Porto.	Nascia	então	a	
Companhia de Fiação de Crestuma na localidade de Lever.”42

 “A Companhia de Fiação de Crestuma foi um dos casos mais interessantes 

na história da indústria têxtil algodeira no Noroeste de Portugal, tanto pela relativa 

precocidade da instalação da sua fábrica, mecanizada em 1854... como pelos seus 
desenvolvimentos societários.”43

 É também com a criação da Companhia de Fiação de Crestuma que anos mais 
tarde, um membro pertencente aos quadros da administração - Augusto César da Cunha 
Morais, decidi abrir a sua fábrica, na mesma linha do rio Uíma mas como frente ribeirinha, 
junto ao cais de Crestuma - A Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão. 
  Actualmente, numa leitura pelo território de Crestuma, deparamo-nos com in-
úmeras unidades fabris que actualmente se encontram obsoletas e ao abandono, uma 
vez que já não são resposta a nenhuma necessidade local e aos novos modos de vida da 
sociedade. 
 No seguimento dos textos apresentados, será pertinente realçar a importância 
da Revolução Industrial na criação da imagem da cidade do Porto, Vila Nova de Gaia, e 
áreas periféricas. De facto, a formação de Crestuma como lugar, inicia-se pela implan-
tação das unidades industriais ao longo do rio Uíma, e consequentemente pelos aglomer-
ados urbanos que se vão desenvolvendo em torno destas unidades.
 Assistimos a diferentes escalas de desenvolvimento, relativamente ao que se 
estava a passar em contexto europeu e nacional. Enquanto em Portugal, constatava-se 
um desenvolvimento bastante demorosa devido às técnicas rudimentares utilizadas, no 
resto da Europa assistia-se a um progresso a um ritmo acelerado - tanto a nível de plan-
eamento urbano como de pensamento arquitectónico na materialização e concepção das 
unidades fabris.

“...a fábrica chegou ao 
ano de 1830, dotada de 
casa nobre para hab-
itação e arrecadação, 
quatro moinhos, uma 
casa de azenha, uma 
casa de lavoura e suas 
casas da eira, para além 
de vários edifícios desti-
nados exclusivamente à 
atividade industrial, com 
uma importante secção 
de fundição, tudo movido 
por várias rodas hidráuli-
cas montadas sobre um 
canal do Rio Uíma!”44

A Fábrica de Fitas e Fi-
ação de Algodão será 
objecto de estudo na II 
Parte  - ‘Fábrica de Fit-
as e Fiação de Algodão 
como foco operativo na 
re(criação) de um espaço 
comum.’ (pp. 156 - 188).

42. TEIXEIRA M.Fátima (2017) Companhia de Fiação de Crestuma. Do fio ao pavio, Edições Afrontamento, p. 5.
43. Ibidem, p. 9 
44. GUIMARÃES G. (1997) As fábricas e a vida económica gaiense em finais do século XIX. Contribuição para o estudo da Arqueologia Industrial de Vila Nova de Gaia. Gaia há cem 
anos - colóquio comemorativo centenário Igreja do Torne (1984-1994). p.225.  
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Fig. 41. A utopia e a vida em comunidade ideal representada em New Harmony (USA) projectada por Robert Owen Fig. 42. Perspectiva do Familistério 
imaginada por Charles Fourier Fig. 43. Corte e respectiva planta do Familistério proposta por Jean Baptiste Godin. Fig. 44. e Fig. 45. Fotografias do 
interior do Familistério- espaço de desenho amplo destinado ao convívio entre a comunidade. 

Fig. 41. 

Fig. 42. 

Fig. 43. 

Fig. 44. 

Fig. 45. 
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 “Partia-se	de	uma	imagem	predefinida,	tida	por	objectivo	final.”45

 No seguimento do texto anteriormente desenvolvido, passa-se agora a uma 
análise dos novos planos urbanos e para a discussão da dimensão urbanística que lhe 
surge associada. Propostos pelos visionários da época, estes planos surgiram como in-
strumentos de regulação urbana e vinham tentar solucionar os problemas a que a cidade 
foi sujeita no desenrolar da Revolução Industrial. Enquanto o texto anterior foi desen-
volvido numa escala próxima e relacionada com as unidades industriais representativas 
da Arquitectura Industrial, numa escala mais abrangente será agora desenvolvida uma 
perspectiva daquilo que foi o planeamento urbano como resposta e procura de uma nova 
imagem face aos problemas inerentes às cidades industralizadas.
 Neste sentido, será pertinente considerar as utopias do século XIX e do século 
XX. Além de experiências, as visões que estas apresentam, servem como ferramenta 
de pesquisa para o estudo, no sentido de compreender as limitações e soluções que 
moldaram as utopias tradicionais, recordadas no urbanismo moderno. Não obstante das 
suas falhas, é importante ter em consideração as linhas de raciocínio seguidas, de forma 
a combinar com a nossa condição actual e repensar o modo como relacionamos o urbano 
e o suburbano.
  Os modelos propostos nascem da vontade de instaurar mudanças nas cidades 
e resolver os problemas associados às cidades industriais - a precariedade e o conges-
tionamento.
 Juntamente a estes novos projectos, surgem ideias singulares e um conceito in-
ovador – o planeamento racionalista, que está relacionado com o crescimento da periferia 
de uma forma planificada. 
 Neste contexto, o subúrbio ganha um significado distinto e passa a corporificar 
uma nova imagem. Corresponde a um projecto estético e ético, de acordo com os critérios 
do homem moderno. Por parte de alguns arquitectos e urbanistas há uma vontade de 
unificar e relacionar aquilo que para alguns é visto como partes distintas - o centro e a 
periferia.  
 Kevin Lynch em A boa forma da cidade afirma que, as primeiras visões utópicas, 
da tradição clássica, prestaram uma maior atenção às relações sociais em detrimento 
ao ambiente espacial. São exemplo, as propostas dos socialistas utópicos James Silk, 
Robert Owen e Charles Fourier, com o “Familistério” – um paraíso baseado na manipu-
lação do que designava por paixões humanas naturais.46

 Só mais tarde, é que se encontram obras utópicas nas quais o ambiente rep-
resenta uma preocupação importante: News	 from	Nowhere, de William Morris, Garden 

Cities of Tomorrow, de Ebenezer Howard, e já no século XX, propostas como as de Broa-

45. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos, p.34
46. LYNCH, K. (1999), A boa forma da Cidade, Edições 70, lda. p.61

1.2.2 Industrialização e os novos modelos de modernização das cidades 

       - Ideais utópicos 

Robert Owen, um reform-
ista social reconhecido 
pelos seus ideais utópi-
cos.
A sua Instituição de For-
mação de Carácter, criada 
em 1826, foi um centro de 
assistência para crianças, 
onde se focalizava o 
pensamento comunitário 
de que o ambiente con-
struído deveria estar ao 
serviço do homem, antes 
de responder a questões 
individualistas ou de 
carácter económico. 
(Fig.41) 

Charles Fourier, um es-
critor do século XIX. As 
suas propostas incluem 
pequenas unidades so-
ciais com populações de 
cerca de 1500 habitantes, 
onde se encontrava um 
edifício comum destinado 
à vida colectiva em har-
monia - Familistério.
(Fig.42)

Jean Baptiste Godin, 
escritor, político e reform-
ista social. O seu projecto 
Familistério de 1859, foi a 
materialização das teorias 
socialistas utópicas no 
Falanstério de Charles 
Fourier. No Norte de 
França, Godin compra 
18 hectares de terreno e 
constrói um complexo de 
habitação para operários, 
com o objectivo de lhes 
proporcionar qualidade de 
vida. Desta forma, man-
tem a ideia de espírito 
comunitário e concretiza 
as ideias apresentadas 
anteriormente por Owen 
e Fourier. 
Sendo um exemplo de 
sucesso, o Familistério 
dorou até 1968.  
(Fig.43. 44. 45.)
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1. Cities of Imagi-
nation

2. The City of 
Dreadful Night

3. The City of By-
Pass Variegated

4. The City in the 
Garden 

5. The City in the 
Region

6. The City of 
Monuments

7. The City of 
Towers

8. The City of 
Sweat Equity

9. The City of the 
Highway 

10. The 
City of 
Theory

11. The 
City of 

Enterprise

12. The City of the 
Permanent Under-

class

PETER HALL 
Cities of Tomorrow 49

The Garden City 
Solutions: London, 

Paris,	Berlin,	New	
York, 1900-1940 

Ebenezer Howard

- Garden City

- Social City 

Raymond Unwin e 
Barry Parker
Frederic Osborn
Arturi Soria y Mata
Tony Garner
Camillio Sitte 
Clarence Stein
Henry Wright 
Clarence Perry
   

The Birth of Regional 
Planning: Edinburgh, 

New	York,	London,	
1900-1940

Patrick Geddes

- A Secção do Vale

- Cidade-Região

- Processo de Con-

urbação

Lewis Mumford 
Thomas Adams 
Barry Parker
Stuart Chase
Benton Mackaye 
Patrick Abercrombie 

The Corbusian 
Radiant City: Paris, 

Chandigarh, Brasilia, 

London, St Louis, 
1920-1970

Le Corbusier

- Cidade Ideal 

Lucio Costa
Jucelino de Oliveira
Oscar Niemeyer 
Chester Hartman
Herbert Gans
Robert Moses 
Oscar Newman
Jane Jacobs 

The Automobile 
Suburbs: Long 

Island, Wisconsin, 

Los Angels, Paris
1920-1987
 

Robert Moses 
Frank Lloyd Wright
Denise Scott Brown

Robert Venturi

- Urban Sprawl
- As strips como 
símbolo paisagístico 
arquitectónico

Representação da estrutura do livro Cities of Tomorrow,49 desenvolvido em doze capítulos por Peter Hall - onde é analisada a história do planeamento urbano, desde 1880, em contexto 
europeu e americano. Dos doze capítulos apresentados, foram considerados pertinentes desenvolver quatro: O 4º, através de Ebenezer Howard; o 5º, com o trabalho de Patrick Geddes; 
o 7º, com o trabalho de Le Corbusier; o 9º, com o estudo de Denise Scott Brown e Robert Venturi.
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dacre City, de Frank Lloyd Wright e de Tony Garnier com Cité Industrielle.47 
 “Estou de facto convencido de que uma parte importante dos nossos estudos de-

veria ser dedicada à história da ideia de cidade; por outras palavras, à história das cidades 

ideais e à história das utopias urbanas...Existe na realidade um contínuo processo de 

influências,	de	permutas,	muitas	vezes	contraposições	entre	os	factos	urbanos,	tal	como	
se	concretizam	na	cidade,	e	as	propostas	ideais.	Afirmo	aqui	que	a	história	da	arquitectura	
e dos factos urbanos realizados é sempre a história da arquitectura das classes domi-

nantes; seria necessário ver em que limites e com que sucesso as épocas de revolução 

contrapõem um próprio modo concreto de organizar a cidade.”48 
 Neste sentido, será pertinente apresentar planos com bases ideológicas distin-
tas, que pretendiam resolver além das questões urbanas, problemáticas de cariz social, 
e indagações com o modo como apreendemos o planeamento urbano e a imagem da 
cidade.
 Para além do que os novos princípios de urbanidade representam, torna-se 
essencial focalizar sobre as críticas e consequências dos mesmos, uma vez que são 
factores informativos na construção de alternativas - numa procura pela constante formu-
lação e reformulação, considerando o urbano e o suburbano. 
 Pretende-se, analisar num primeiro momento, o plano urbanístico proposto por 
Ebenezer Howard com a Cidade Jardim, o estudo desenvolvido por Patrick Geddes e 
os planos de Le Corbusier, com o objectivo de expor diferentes bases ideológicas, dentro 
de abordagens mais teóricas ou práticas. A apresentação do trabalho destes três autores 
será desenvolvida em grande parte, transversal à leitura interpretativa que Peter Hall 
expõe em Cities in Evolution.  
 Num segundo momento, e com um certo distancionamento cronológico vão ser 
analisadas as ideias defendidas por Gilles Deleuze e Félix Guattari de acordo com o 
conceito de rizoma; e será abordada a distinção que Christopher Alexander propõe, 
entre as cidades artificiais e as cidades naturais em The City is not a tree. O estudo destes 
três autores será apresentado num olhar conclusivo, capaz de reunir as ideias apresenta-
das no primeiro momento.
 Em 1988, Peter Hall (1932-2014), geógrafo urbano publica Cities of Tomorrow.49 
Este livro, estruturado em doze capítulos, analisa a história do planeamento urbano, 
desde 1880, em contexto europeu e americano, onde há uma  procura constante pelo 
cruzamento e interligação de informação apresentada por diferentes autores. “Anyone 

who writes a history of planning should probably start the preface in self-defense: surely 

planners should plan, not retreat into reminiscence. Simply, I wrote this because I found 

the subject intriguing. As elsewhere in human affairs, we too often fail to realize that 

our ideas and actions have been thought and done by others, long ago; we should 

be conscious of our roots. I rest my plea.”50

 Deste modo, em cada capítulo da obra é analisado um período diferente da 
história do urbanismo, e de que forma contribuíu para a construção da imagem da cidade. 
Será no capítulo 4, “The City in the Garden” que desenvolverá as ideias de Ebenezer 
Howard, no quinto, “The City in the Region” as ideias de Patrick Geddes e no sétimo “The

 

47. LYNCH, K. (1999), A boa forma da Cidade, Edições 70, lda. p.61
48. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos, p.35
49. HALL P. (1990) Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the twentieth  - Oxford : Basil Blackwell
50. Ibidem, pag. xiii. 

Autor do livro Garden 
Cities of To-Morrow 
(1902), título da 2ºedição 
A Peaceful Path to Social 
Reform, 1898. 
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 Garden City - 1902

 De uma forma simplificada, cada cidade era organizada a partir de uma estrutura radial dividida em 
funções. O diagrama mais geral (Fig. 47.), mostra a relação da nova cidade com a respectiva cintura verde(1), 
e as ligações ferroviárias(2) que permitem uma continuidade entre a cidade central e outras cidades-satélite. 
A cintura verde contém quintas e espaços destinados a convalescentes, surdos, cegos, epilépticos e crianças. 
O diagrama de um sector (Fig. 48.), indica o parque e as instituições culturais no centro, as indústrias em torno 
da periferia e ao longa da linha do caminho-de-ferro, as lojas num círculo interior e as habitações entre estes 
dois grandes círculos concentradas numa rua em circunferência.
 Neste modelo diagramático, todas as propostas tinham dois tipos de centros: os centros dos bair-
ros e um centro cívico comum. Este conceito de Howard, era de uma natureza essencialmente sociológi-

ca e foi concebido com o objectivo de melhorar as relações familiares e as relações da comunidade.  

Centro da cidade
Áreas verdes destinadas às actividades recreativas
Áreas verdes destinadas às actividades recreativas
Área residencial
Área residencial
Área industrial com a ferrovia como meio de transporte 
Área verde destinada à agricultura e ao gado  

1

2

3

4

5

6

7

1

2
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Cintura verde
Ligações ferróviarias 

Fig. 47. Fig. 48.

Fig. 46. Ebenezer Howard, relação Cidade - Campo 1902 Fig. 47. e Fig. 48. Os esquemas de Ebenezar Howard para a sua Cidade Jardim ideal, publicados em 1898.

Fig. 46.
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City of Towers” as ideias apresentadas por Le Corbusier.
 “It is invidious, but it needs saying: despite bought competition, Ebenezer How-

ard (1850-1928) is the most important single character in this entire tale. So it is important 

to get him right; even though almost everyone has got him wrong. His many self-appointed 

critics have, at one time or another, been wrong about almost everything he stood for... 

They said that he advocated low-density prairie planning, in fact, his garden city 

would have had densities like inner London’s which - so later planners once came 

to believe - needed high-rise towers to make them work.”51

 Ebenezer Howard, crítico da congestão e da densidade dos centros - nomeada-
mente de Londres - opunha-se à congestão, poluição e sobrepopulação, e propôs resga-
tar as qualidades perdidas da cidade, pela transferência de uma grande percentagem da 
sua população e respectivos postos de trabalho para núcleos de cidades construídas em 
campo ilimitado. 
 Na sua visão denominada Garden City, 1902, combina o melhor da cidade e 
do campo (“Social City era a realização física da cidade-campo, confrontando, de forma 

explícita e contundente, a autonomia e, verdadeiramente, a oposição subjacentes a esta 

dualidade conceptual.”52). Para o autor, esta visão só poderia ser implementada em comu-
nidades de uma sociedade descentralizada, afastada do caos das cidades já existentes. 
 Deste modo, podemos dizer que Howard terá sido um dos primeiros urbanistas 

a querer suburbanizar a cidade, conferindo-lhe uma forma e imagem suburbana mas, 
ainda assim, mantendo a sua independência económica, política e cultural, já que teria 
os seus próprios postos de trabalho, serviços e administração. Este plano de carácter 
estético e ético, passava por criar um novo contexto e uma posição existencial do homem 
moderno - uma alternativa à cidade que até então era vista como não humana.
 Peter Hall afirma que muitas pessoas interpretaram que a vontade de Ebenezer 
Howard, com o desenho da Cidade-Jardim, passava por transferir pessoas para pequenas 
áreas/regiões isoladas. Enquanto o que o autor propôs, baseava-se no planeamento de 
centenas, milhares ou até mesmo milhões de pessoas - ao sugerir esta deslocação, foi 
acusado de querer ́ mexer´ nas pessoas como se tratassem de peças de xadrez sobre um 
tabuleiro, quando de facto aquilo que pretendia, consitia na formação de comunidades 

autónomas. 

 Desta forma, a Cidade-Jardim seria um dos primeiros planos criados de raiz 
longe dos aglomerados urbanos, vistos como uma forma de contrariar a densidade da ci-
dade e permitiam às comunidades proclamar a distância física, social e moral do caos da 
cidade oitocentista, ao mesmo tempo que defendiam que era possível conciliar o melhor 
de dois mundos: cidade e campo, natureza e cultura. “Most mistakenly of all, they see 

him as a physical planner, ignoring the fact that his garden cities were merely the vehicles 

for	a	progressive	reconstruction	of	capitalist	society	into	an	infinity	of	co-operative	com-

monwealths.”53 
  Nesta nova visão governativa, os serviços seriam prestados pelo município ou 
por empreiteiros privados, conforme se provasse mais eficiente, enquanto outros iriam 
surgir por vontade própria, numa experiência que Howard apelidou de pro-municipal ex-

51. HALL P. (1990) Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the twentieth  - Oxford : Basil Blackwell, p.87. 
52. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura 
na FAUP, Porto: FAUP p. 43
53. HALL P. (1990) Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the twentieth  - Oxford : Basil Blackwell, p. 86.
54. Ibidem, p. 89.
55. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura 
na FAUP, Porto: FAUP p. 43.
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Em 1869, Frederick 
Law Olmsted, arquitecto 
paisagista, projectou Riv-

erside em Illinois que o 
próprio designou de sub-

urban village. Retratan-
do-a como sendo para 
classes mais inteligentes 
e favorecidas. 
No século XIX, surge em 
Inglaterra o termo sub-

urbia que se considera 
ter sido influenciado pela 
pavra utopia - que se 
traduz na nova imagem do 
ideal colectivo.
Peter Hall, afirma que 
este plano proposto por 
Frederick Law Olmsted in-
fluenciou a concepção das 
Garden Cities por Eben-

ezer Howard: “He must 

have seen the new garden 

suburb of Riverside, de-

signed by the landscape 

architect Frederick Law 

Olmsted, arising on thr 

Des Plaines river 9 miles 

outside the city“54

Outro aspecto que con-
firma as bases de valor 
social na concepção da 
Cidade-Jardim por parte 
de Howard,  relaciona-se 
com  a vontade de adquirir 
terreno a baixo custo “...
para que as novas áreas 

de desenvolvimento ur-

bano - as Garden Cities - 

se	 localizassem	 ‘suficien-

temente longe da cidade 

para garantirem que a ter-

ra era comprada a valores 

de solo agrícola deprimido 

baixíssimo’.”55
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“ The final words under the third magnet, FREEDOM, CO-OPERATION, are not just rethoric; 
they are the heart of the plan. As Lewis Mumford so rightly says in his introduction to the book 

(1946), Howard was much less interested in physical forms than in social process”.59

Town

 

Longe da natureza

Oportunidade social 

Isolamento das multidões

Locais de diversão 

Distância ao local de trabalho

Grandes quantidades salariais

Aluguer a preços elevados

Oportunidades de empreo

Horas excessivas

Nevoeiro, seca e drenagem 

Ar sujo e céu escuro

Ruas bastante iluminadas

Country

Falta de sociedade

Beleza da natureza

Madeira, prado 

Floresta

Falta de drenagem

Abundância de água

Brilho do sol

Público precisa de reforma 

Habitações lotadas

Aldeias desertas 

Town-Country
Beleza da natureza, oportunidades sociais, campos e parques de fácil acesso, rendas baixas, salários altos, 

inúmeras actividades a um preço baixo, campos para o empreendimento, fluxo de capital, ar e água pura, boa 

drenagem, casas e jardins luminosos, local sem fumo, inexistência de slums. 

Fig. 49. Representação do “Three Magnets” proposto por Ebenezer Howard. Este diagrama representado no livro Garden Cities of Tomorrow ( publicado inicialmente em 1898), representa 
as vantagens e as desvantagens de uma vida na cidade - town; e no campo - country. A hibridização destas duas vontades, seria representada no seu plano urbanístico Garden City -  uma 
combinação que o autor considerava reunir apenas vantagens e nenhuma desvantagem.
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periments - as pessoas construiriam as suas próprias casas com dinheiro proveniente de 
sociedades amigáveis, sociedades co-operativas ou sindicatos. A ideia principal seria não 
haver intervenção estatal em larga escala. Por conseguinte, o plano de Howard deveria 
ser desenvolvido por intervenção de pequenas empresas, homens, mulheres, artesãos e  
empresários, que eram vistos como ‘criadores’.  
 “One of the many brilliant features of the plan was that it could be achived in-

crementally, by a series of separate local initiatives which would progressively reinforce 

each other.”56 Howard pretendia uma cooperação entre diferentes entidades, enfatizando 
a relação entre pessoas numa ideia de comunidade.

 Numa visão completamente oposta à de Ebenezer Howard, consideramos perti-
nente os estudos apresentados por Patrick Geddes, considerado por muitos como o pai 
das teorias sociais que fundamentaram o planeamento rural e urbano da nossa época, 
com especial atenção em três conceitos por ele desenvolvidos: Cidade-Região ou Ci-
dade-Campo, Secção do Vale e Processo de Conurbação.
 Assim, num primeiro momento serão referenciados e abordados os três con-
ceitos anteriormente apresentados, e num segundo momento, que se considera o mais 
importante para o estudo em questão, será apresentada uma outra visão relativamente à 
Secção do Vale: Peter Hall, apresenta o desenvolvimento das cross-sections com base 
nas ideias avançadas por Geddes. Neste momento, será  pertinente referenciar a investi-
gação e aplicação das cross-sections no território de Caldas de Moledo por Ana Dias.

 “Regional planning began with Patrick Geddes, (1854-1932) an	unclassifiable	
polymath	who	officially	taught	biology	(more	probably,	anything	but	biology)	at	the	Univer-
sity of Dundee, gave India’s rulers idiosyncratic advice on how to run their cities and tried 

to encapsulate the meaning of life on folded scraps of paper”57 
 De facto, Patrick Geddes, em 1915, no livro Ciudades en Evolucion, com a 
apresentação do diagrama “The Valley Section”, viria a demonstrar uma outra forma de 
pensarmos o urbanismo, que consequentemente originou os conceitos de cidade-região 
ou cidade-campo - apresentados como uma revisão completa das nossas ideias tradicio-
nais e dos limites entre cidade e campo, “No	vemos,	cada	vez	más	claramente	a	medida	
que lo estudiamos, la necessidad de una revisión complea de nuestras ideas tradicionales 

y de los límites entre la ciudad y el campo?”58 
  A sua posição relativa aos fenómenos urbanos tornou-se fundamental para a 
criação de diferentes perspectivas nos tempos subsequentes. O pensamento de Patrick 
Geddes foi fundamental nas conferências dos CIAM depois da Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), e foi referenciado pela Team X aquando da apresentação do Doorn Mani-
festo em 1954 proposto por Alison e Peter Smithson, como uma forma de ultrapassar as 
posições dogmáticas dos aquitectos modernistas.  
 Também é importante referir que Patrick Geddes teve uma grande influência em 
Lewis Mumford. De facto, em Cities of Tomorrow podemos ler “Through his meetings in 

the 1920s with Lewis Mumford, a sociologist-journalist who could make his thoughts 

56. HALL P. (1990) Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the twentieth  - Oxford : Basil Blackwell, p. 96.
57. Ibidem, p. 137.
58. GEDDES P. (1960), Ciudades en evolucion, trad. E.L. Revol. - Buenos Aires : Ed. Infinito, p. 47.
59. HALL P. (1990) Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the twentieth  - Oxford : Basil Blackwell, p. 93.  
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Estas ideias foram desen-
volvidas na dissertação 
intitulada: “Instrumento, 

processo, estratégia: Cal-

das do Moledo como lab-

oratório metodológico da 

metamorfose do Lugar e 

do Tempo nas paisagens 

arquitectónicas do Douro”, 
por Ana Filipa Moreira 
Dias com orientação 
científica da Professora 
Doutora Carla Garrido de 
Oliveira e co-orientação 
científica da Professora 
Doutora Teresa Calix Au-
gusto.  

Ver página 68.
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 The Valley Section - 1915

 Este corte de pesquisa regional representa sete tipos de ocupação provenientes de uma socie-
dade industrial: Numa leitura da esquerda para a direita, ou seja, da nascente do rio até à sua foz, podemos 
enumerar: Pedreira, exportação de ouro, floresta, caça, criação de gado, agricultura, pecuária, hortas, vinha, 
campos, vila pescatória. No seguimento da leitura apresentada, conclui-se que a ocupação territorial e a con-
strução humana dos lugares foi desde sempre influenciada pelo meio onde estes se inserem, onde factores 
como o declive territorial o clima e a vegetação, são determinantes para a apropriação territorial.  
 “The	valley	section	is	the	basis	of	survey.	In	such	ways	we	may	work	out	very	many	specific	and	
definite	civilization	values.	We can discover that the kind of place and the kind of work done in it deeply 

determine the ways and the institutions of its people.” ... “By descending from source to sea we follow 
the development of civilisation from its simple origins to its complex resultants; nor can any element of this be 
omitted. (...) In short, then, it takes the whole region to make the city. As the river carries down contributions 
from its whole course, so each complex community, as we descend, is modified by its prodecessors. The 
converse is no doubt true also, but commonly in less degree.”67 

City Center 

Pedreira Exportação de 
ouro

Floresta Caça Criação de gado Agricultura Pecuária Hortas Vinha Campos Vila pescatória

Aço e ferro Ourives Comerciantes papel 
mandeira

Peles Produtor de lãs Vendedor de cereais Carniceiro Vendedor Fábrica de doces Cervejaria Porto
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Fig. 50. Diferentes modos de apropriação territorial, numa leitura desde a nascente do rio até à sua foz, e do centro da cidade até à foz - cais comercial.  
Fig. 51. “The essence of Geddes’ regional scheme, from a paper of 1995: Folk-Work-Place in perfect harmony, the city in the center of things”.  

Fig. 50. 

Fig. 51. 
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coherent in a way he never could, this philosophy passed to a small, but brilliant and ded-

icated,	group	of	planners	in	New	York	City,	whence	–	throught	Mumford’s	immensely	pow-

erful	writings	–	it fused with Howard’s closely related ideas, and spread out across 

America and the world.”60

 Passando agora a uma análise da Secção do Vale (Fig.50), percebemos que 
representa um corte longitudinal que segue o rio desde a sua nascente nas montanhas, 
até à sua foz no mar. O território/região que é apresentado neste corte longitudinal, es-
trutura-se em três elementos principais: geografia física, ocupação de solo e tipos de 
povoamento, numa tentativa de demonstrar os diferentes padrões de assentamento 

humano. 

 Numa leitura global daquilo que o diagrama da Secção do Vale representa, é 
importante salientar que vai além de uma representação gráfica, marcada pelo percurso 
de um rio desde a sua nascente até à sua foz. O estudo desta interpretação torna-se 
pertinente, pela tentativa de compreensão dos padrões de ocupação territorial por parte 
de assentamentos humanos na paisagem. A proposta por Patrick Geddes, relaciona-se 
sobretudo com a ideia de Cidade-Região ou Cidade-Campo como uma outra escala de 
apropriação, que vai além dos limites da cidade administrativamente definidos. 
 O autor pretende destacar a continuidade existente entre a cidade e o campo/
região, salientando que o termo cidade, refere-se quer a uma região vasta - Region City 
- quer a um centro urbano da sua região - lugar de forte concentração do que é uma for-
ma de vida rural - é assumida uma posição unitária na sua interpretação das diferentes 

formas territoriais, onde o conflito entre cidade e campo não existe.

 “En vez de las antiguas líneas divisorias tenemos nuevas líneas de unión: lo que 

hoy sugiere con más prontitud la propia palabra “líneas“ son los ferrocarriles, que son las 

artierias palpitantes, los pulsos rugientes de un conjunto intensamente vivo; o, también, 

sugieren los hilos del telégrafo tendidos al lado de las vías férreas, como otros tantos 

nervios que transportan imoulsos de idea y acción en una y otra dirección.”61

 Esta nova escala interpretativa como método de leitura territorial unitária surge 
como uma reflexão pertinente no planeamento urbano. É um instrumento de trabalho, 
compreensão e representação.“The	Valley	Section	defined	by	Patrick	Geddes	as	a	char-

acteristic geographical unit, was not based on morphological elements but on so-

cial aspects.	Each	form	of	life	or	work	is	occupied	its	specific	place	on	the	territory” 62

 A apresentação destas ideias numa leitura territorial unitária relacionam-se so-
bretudo com o facto de o autor defender que, ao aceitar a estabilidade e instabilidade de 
um organismo em constante transformação, se deve fazer um estudo sistemático das 
forças que estão a moldar o crescimento e a mudança nas cidades modernas, que ultru-
passa “a noção renascentista da cidade como forma geométrica e limitada.” 63 
 Geddes associava o exemplo da cidade de Londres a uma metáfora biológica, 
uma vez que considerava que o crescimento da cidade podia ser comparado com o de-
senvolvimento de um organismo em permanente transformação, considerava as cidade 

Patrick Geddes, no segui-
mento de uma procura 
constante pelo estudo e 
história da cidade, criou a 
torre de observação - Out-

look Tower em Edimbur-
go, em 1892. Esta torre 
de seis andares foi desen-
volvida como observatório 
público, com a finalidade 
de servir aqueles que 
desenham e projectam a 
cidade e com o objectivo 
de criar um museu cívico. 
“... he created a model for 

what he wanted to see 

everywhere: a local sur-

vey centre, in which peo-

ple of all kinds could come 

to understand the relation-

ship of Le Play’s triology of 

Place-Work-Folk.”65

Relativamente às influên-
cias de Patrick Geddes 
podemos ler: “He took his 

central concepts from the 

founding fathers of French 

geography, Éliséé Re-

clus (1830-1905) and 

Paul Vidal de la Blache 

(1845-1918), and from the 

early French sociologist 

Frederic Le Play (1806-

82), whose new academ-

ic disciplines acquired 

respectability in France 

some years before they 

did in Britain or the Unit-

ed States. From them he 

got his idea of the natural 

region,	 as	 exemplified	 by	
his famous valley section. 

And	 it	 is	 significant	 that	
like them, he prefered 

to study the region in its 

purest form, far form the 

shadow of the giant me-

tropolis.”66
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Lewis Mumford escreve, 

“No	 que	 diz	 respeito	 aos	
conceitos dominantes, fui 

largamento	 influenciado	
pelas ideias do Professor 

Patrick Geddes, através 

da sua obra e da nossa 

troca de correspondência, 

e a minha dívida para com 

ele nem sempre obteve 

o destaque merecido, 

em referência ou citação. 

Aproveito a oportunidade 

para lhe expressar o meu 

mais caloroso reconheci-

mento, que de outra forma 

se teria manifestado na 

tradicional dedicatória.” 64 

60. HALL P. (1990) Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the twentieth  - Oxford : Basil Blackwell, p. 137.
61. GEDDES P. (1960), Ciudades en evolucion, trad. E.L. Revol. - Buenos Aires : Ed. Infinito, p. 46.
62. HALL P. (1990) Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the twentieth  - Oxford : Basil Blackwell, p. 137.
63. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura na FAUP, 
Porto: FAUP p. 47.
64. MUMFORD, L. (2007) História das Utopias, - Lisboa : Antígona, p. 9.
65. HALL P. (1990) Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the twentieth  - Oxford : Basil Blackwell, p. 141.
66. Ibidem, p. 140. 
67. DIAS, A. (2018) Instrumento, Processo, Estratégia: Caldas de Moledo como laboratório metodológico da metamorfose do Lugar e do Tempo nas paisagens arquitectónicas do Douro, FAUP. p. 27.
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Processo de Conurbação

Representação gráfica apresentada por Peter Hall, relativamente aos processos de cresci-
mento de uma cidade, com base no conceito conurbações apresentado por Patrick Ged-
des.  
A primeira figura representa o que seria o correcto, entendermos o crescimento de uma 
cidade para o exterior como organismo vivo, enquanto a segunda figura representa o in-
correcto que pressupõe uma concentração no núcleo central, como organismo fechado e 
incapaz de estabelecer relações.  
“...conurbaciones ... pueda servir como la palabra necessaria, como una expresión de esta 

nueva forma de agrupamiento de la poblacíon que está desarrollando, por así descirlo 

subconscientemente, nuevas formas de agrupación social y también de gobierno y 

administración en segundo término.”71
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Fig. 52. Processo de Conurbação apresentado por Peter Hall em Cities of Tomorrow retirado do diagrama apresentado por Patrick Geddes em Cities in Evolution 1915. 



como seres vivos, que assumiam uma dimensão semelhante à humana; com vida própria, 
eram as formas mais nobres de vida humana a que as sociedades deviam aspirar. Eram o 
estado evolucionário mais avançado de vida, comparado com actividades, organizações 
e cooperativas.
 Nesta linha de pensamento, será pertinente apresentar o termo conurbações, 

utilizado por Patrick Geddes para classificar áreas geográficas extensas, caracterizadas 
por uma rede de povoamentes que poderiam ir desde aldeias, vilas a cidades, sublinhan-
do a “necessidad de investigar ciudades más pequeñas y agrupaciones urbanas. Pero 

aquí el mismo proceso de crecimiento se produce, uniéndose las poblaciones y centros 

industriales en vastas regiones urbanas, ´conurbaciones´ que exigen los más exten-

sos análisis.”68 A	concepção	que	Geddes	fez	das	conurbações	foi	bastante	influenciada	
pelas ideias de Reclus sobre a cidade sempre em expansão. Ambas nascem do campo 

e	tentam	retornar	a	ele.	No	entanto,	enquanto	que	as	conurbações	são	policêntricas,	a	
cidade-região tem um centro urbano claro, que se desenvolve radialmente para o seu 

hinterland. O resultado deste desenvolvimento foi a preocupação que Geddes teve em 

pensar o planeamento à escala da região - town and country ou regional - e não à escala 

da cidade, tal como Howard.”69

 “The student of cities, he asserted, must go first to the study of such natural 
regions: ´Such a survey of a series of our own river basins… will be found the soundest 

of introduction to the study of cities … it is useful for the student constantly to recover the 

elemental and naturalist-like point of view even in the greatest cities” 70

 No seguimento desta lógica de pensamento, o trabalho até aqui desenvolvi-

do começará a ganhar novos sentidos de representação - será apropriado o modelo 
apresentado por Patrick Geddes - Secção do Vale em paralelo com o trabalho realizado 
por Ana Dias72, no sentido de materializar a abordagem ao caso de estudo.
 Num primeiro momento será representada graficamente uma leitura do rio Douro 
no sentido longitudinal - da sua nascente até à sua foz, apoiado no corte elaborado por 
Ana Dias. Este corte apresenta as diferentes imagens paisagísticas que o Douro repre-
senta como assentamentos humanos:  Baixo Douro, Riba-Douro, Douro Vinhateiro e Alto 

Douro.   
 Com base nesta classificação, procedemos a uma contextualização de Crestu-
ma e à imagem paisagística que apresenta. (Fig. 55).
 Num segundo momento, será demonstrado o percurso do rio Uíma, que tem 
como nascente o concelho de Santa Maria da Feira e como foz Crestuma (Fig. 56), assu-
mindo  uma leitura longitudinal como pressupõe a Secção do Vale (Fig. 57 Fig. 58).
 A frente ribeirinha de Crestuma pertence à secção Baixo Douro, caracterizada 
pelas duas faces do núcleo urbano da Área Metropolitana do Porto - cidade do Porto e 
Vila Nova de Gaia. Esta secção compreende o troço mais ocidental do rio Douro, com 
intervalo desde a sua foz até à zona Entre-os-Rios, localizada em Penafiel (Fig. 54).

Apropriações para uma 

base de trabalho:

1º) A Secção do Vale 

como corte longitudinal 
que nos permite analisar 
o território, e criar um 
suporte de  interpretação 
para o nosso objecto de 
estudo - Crestuma.
2º) A Secção do Vale 

como elemento funda-
mental para percebermos 
que não há divisão territo-
rial entre cidade e campo.  
(cidade-campo; centro-pe-
riferia; urbano-suburbano;
...)Do ponto de vista do 
autor, estas duas formas 
de apropriação urbana/
territorial são uma uni-
dade.
3º) As cross-sections, 
como uma nova leitura 
territorial, propostas por 
Peter Hall. 
4º) O percurso do rio 
Douro, desde a sua foz 
até à sua nascente como 
elemento unificador de 
povos -  proposto por 
Ana Dias72 de acordo com 
quatro tipos de assenta-
mento: Baixo Douro, Riba 
Douro, Douro Vinhateiro e 
Alto Douro. 

 

Ebenezer Howard

Escala da cidade

Patrick Geddes 

Escala da Região
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68. GEDDES P. (1960), Ciudades en evolucion, trad. E.L. Revol. - Buenos Aires : Ed. Infinito, p. 46.
69. SARMENTO (2004/2) O evolucionismo Cultural e o Planeamento Urbano e Regional; Texto em memória dos 150 anos do nascimento de Sir Patrick Geddes (1854-1932); Núcleo de 
Investigação em Geografia e Planeamento, Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais, p. 13.
70. HALL P. (1990) Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the twentieth  - Oxford : Basil Blackwell, p. 140.
71. GEDDES P. (1960), Ciudades en evolucion, trad. E.L. Revol. - Buenos Aires : Ed. Infinito, p. 51.
72. DIAS, A. (2018) Instrumento, Processo, Estratégia: Caldas de Moledo como laboratório metodológico da metamorfose do Lugar e do Tempo nas paisagens arquitectónicas do Douro, FAUP.  

centro vs. periferia
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Fig. 54. Diferentes imagens que a frente ribeirinha apresenta categorizadas em três momentos distintos - desde o núcleo duro até Entre-os-rios. 

Fig. 53. “Proposta	da	secção	do	Douro	segundo	a	análise	Contributos	para	a	identificação	e	caracterização	da	paisagem	em	Portugal.”
pela Arquitecua Ana Filipa Dias (ver Créditos de Imagens)  
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 A frente paisagística do Baixo Douro, é caracterizada como densamente con-
struída, com referência à área central da baixa do Porto, e à de Vila Nova de Gaia. No 
entanto, num olhar mais atento, percebemos que a ocupação densa marcada por edifi-
cações corresponde apenas a um raio de 7,5km - com início no núcleo central em ambas 
as cidades até à localidade de Oliveira do Douro em Vila Nova de Gaia e Valbom no caso 
do Porto. 
 Se considerarmos as imagens paisagísticas a partir do núcleo central no sen-
tido à nascente do rio Douro, percebemos que começam a ser caracterizadas por uma 
imagem de ocupação mista e dispersa - é notória uma ocupação de edificação bastante 
inferior, que passa a ser substituída e dar lugar à ocupação árborea, vales e floresta.  
 Complementar a uma leitura das análises apresentadas inicialmente em “Aprox-

imação	ao	caso	de	estudo	|	Vila	Nova	de	Gaia	e	áreas	periféricas”, seleccionamos três 
zonas que pertencem ao Baixo Douro, e que são diferentes frentes do Douro (Fig. 54): a 
área relativa ao núcleo central tanto na cidade do Porto A1, como na cidade de Vila Nova 
de Gaia B1, a segunda relativa à zona de Valbom (Porto) A2 e à zona de Avintes (Vila 
Nova de Gaia) B2, e a terceira zona relativa à zona Foz do Sousa - Gondomar (Porto) A3 
e à zona de Crestuma (Vila Nova de Gaia - objecto de estudo) B3. 
 Deste modo, reconhecemos diferentes imagens paisagísticas, que vão desde 
uma ocupação densa até uma ocupação mais dispersa, e que marcam a frente ribeirinha 
tanto na margem Norte - cidade do Porto, como na margem Sul - cidade de Vila Nova de 
Gaia.   
 Será também pertinente relacionar a leitura das diferentes imagens paisagísticas 
com o nível de densidade ocupacional. Podemos relacionar e enquadrar as três zonas e 
seis imagens aqui apresentadas com as distâncias que já foram estudadas: A primeira 
zona (A1+B1), será  representativa do núcleo central e corresponde à mancha mais clara 
de densidade populacional com >70 hab/ha. A segunda zona (A2+B2), encontra-se a 
10,6km do que é considerado núcleo central, corresponde à mancha de tom amarelo, e 
representa uma densidade populacional entre 30 - 70 hab/ha, enquanto a terceira zona 
(A3+B3), representada pela mancha de tom alaranjado, encontra-se a 17,5km do centro 
e representa uma densidade populacional entre 10 - 20 hab/ha. 
  Em continuidade com as diferentes imagens que o próprio Baixo Douro apre-
senta, passa-se à leitura da imagem de frente ribeirinha relativamente a Crestuma B3.
 Numa leitura a partir do corte longitudinal efectuado e representado na Fig. 55. 
podemos verificar momentos distintos - traduzidos pela representação das seguintes im-
agens: P1, P2, P3 e P4. 
 No intervalo daquilo que é considerado como limite de freguesia, a uma cota 
inferior e central - P2 e P3, observamos uma frente que se abre para o rio Douro e é 
marcada pela existência do cais, da praia fluvial e do clube náutico, em contrapartida, 
a uma cota superior, observamos um grande número de edificações que se adaptam à 
topografia irregular e vão acompanhado o crescente desenvolvimento do território.
 Por sua vez, relativamente àquilo que é considerado como limite de freguesia - 
P1 e P4, é possível observarmos que formam dois vales e representam uma frente paisa-
  

Ver p. 25; Fig. 16.
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Valor obtido através da 
análise efectuada no 
Mapa1 - Localização e En-
quadramento | Crestuma.
p. 25; Fig. 16.

Primeira zona: 

A1 (Porto) + B1 (V.N.Gaia)
>70 hab/ha
núcleo central

Segunda zona:

A2 (Porto) + B2 (V.N.Gaia)
30-70 hab/ha
a 10,6km do núcleo cen-
tral

Terceira zona: 

A3 (Porto) + B3 (V.N.Gaia)
10-20 hab/ha
a 17,5km do núcleo cen-
tral

Podemos concluir, que 
quanto mais afastadas 
do centro, estas áreas 
consideradas periféricas, 
apresentam valores de 
densidade populacional 
cada vez menores. O que 
contrubuí para um terri-
tório mais disperso.  

Ver Fig. 15 - p. 23.
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Limite de Freguesia - Lever Vale de fixação habitacional e industrial Vale de fixação habitacional Limite de Freguesia - OlivalVale de fixação habitacional 

P1 P4P2 P3

P1 P2 P3 P4

P1 P2
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    6 m

50 m

 100 m

167 m

0,25km0m 0,50km

Fig. 55. Leitura longitudinal da frente de Crestuma, com destaque na presença de dois vales face à intersecção com o rio Uíma. 
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Limite de Freguesia - Lever Vale de fixação habitacional e industrial Vale de fixação habitacional Limite de Freguesia - OlivalVale de fixação habitacional 
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gística caracterizada por uma mancha verde, devido à densidade de ocupação arbórea, 
com a presença de uma antiga unidade fabril (antiga fábrica Sofume), como único ele-
mento de excepção numa leitura de frente paisagística. Esta inocupação poderá dever-se 
à dificuldade de assentamentos face à irregularidade topográfica territorial.
 É no seguimento desta leitura longitudinal que se torna importante reflectir de 
que forma é que a topografia influenciou e condicionou os assentamenos humanos. O 
factor que devemos considerar como condicionante, será sem dúvida a altimetria. Se P1 
e P4 se assemelham pela topografia dos seus vales, P2 e P3 caracterizam-se pela sua 
posição estratégica, a uma cota bastante inferior - esta diferença altimétrica é resultado 
da intersecção do rio Uíma ter como afluente o rio Douro na área de Crestuma.
 Passamos neste momento a uma leitura do percurso do rio Uíma, desde a sua 
nascente - Fiães, concelho de Santa Maria da Feira, até à sua foz (Fig. 56). A existência 
do rio viria a ser fundamental na ocupação de assentamento humano, devido à criação 
de áreas habitáveis a uma cota inferior entre os vales. Desta forma,  foi realizada uma 
aproximação ao troço final do rio em Crestuma, representado por um corte longitudinal, de 
maneira a tornar evidente a imagem que desenvolve nas duas margens.
 Pela elaboração da imagem na Fig. 57, verifica-se que ao longo do rio Uíma 
foram implantadas quatro unidades fabris, e que existe uma ocupação estratégica de 
ocupação habitacional numa parte inferior seguindo uma lógica consequente à ocupação 
fabril. A uma cota superior observamos um território desocupado, marcado pela vege-
tação arbórea.
 Na imagem Fig. 58. e por oposição à imagem Fig. 57, a um nível inferior existem 
terrenos dedicados à prática da agricultura e há um grande número de ocupações habita-
cionais e respectivo desenvolvimento de parcela agrícola, que acompanham o desenho 
crescente do vale. 
 Uma vez analisado o território tendo por base a Secção do Vale e a leitura lon-
gitudinal que representa - da nascente até à sua foz, será apresentado o estudo de Peter 
Hall e de Ana Dias com referência às cross-sections. “Apesar de Geddes analisar o per-

curso do rio da nascente para a foz, hoje parece lógico inverter o sentido e, contra-

corrente, reconhecer as transformações que suportam os lugares urbanos, da foz à 

nascente e às montanhas.”72

 Se para Ana Dias esta decisão parte do reconhecimento de que foi necessário 

todo o Douro para construir o Porto, núcleo polarizador, distribuidor de infraestruturas e 

redes de comunicação que interliga as restantes regiões,73 o nosso estudo parte do 

reconhecimento que foi preciso tanto o rio Douro como também o rio Uíma, para 

desenvolver a imagem de Crestuma - o percurso destes dois rios ditou os assenta-
mentos humanos e as actividades industriais que se desenvolveram nas suas margens  
- essenciais no desenho da imagem paisagística que o objecto de estudo representa. 
Os elementos mudam e adapatam-se às características topográficas - paisagens, pov-
oações, assentamentos, e infra-estruturas.
 Neste sentido, o que está a ser proposto por Peter Hall passa por um novo méto-
do interpretativo, a partir de uma leitura transversal em vez de longitudinal - “Tal como 
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A ocupação ao longo do 
rio Uíma foi resultado da 
Revolução Industrial e 
consequentemente da 
implantação de fábricas 
ao longo do seu percur-
so - Ver texto ‘Análise dos 
conjuntos industriais em 
Crestuma’, pg. 41; Fig. 40.

72. DIAS, A. (2018) Instrumento, Processo, Estratégia: Caldas de Moledo como laboratório metodológico da metamorfose do Lugar e do Tempo nas paisagens arquitectónicas do Douro, 
FAUP. p. 29. 
72a.b.c DIAS, A. (2018) Instrumento, Processo, Estratégia: Caldas de Moledo como laboratório metodológico da metamorfose do Lugar e do Tempo nas paisagens arquitectónicas do 
Douro, FAUP. p. 182. 
73. Ibidem.
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Ver P4 p. 57
Ver Fig. 121. na p. 147

Leitura longitudinal 72a

Leitura transversal 72b

Leitura oblíquia 72c

Os três esquemas 
apresentados que rep-
resentam três leituras 
diferentes a partir do ter-
ritório, foram elaborados 
pela Arquitecta Ana Dias, 
na sua Dissertação de 
Mestrado.72
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Fig. 56. Processo de Conurbação apresentado por Peter Hall em Cities of Tomorrow retirado do diagrama apresentado por Patrick Geddes em Cities in Evolution 1915. 
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Fig. 57. Leitura longitudinal rio Uíma - corte A A’ (ver Fig. 56) 

Fig. 58. Leitura longitudinal rio Uíma - corte B B’ (ver Fig. 56) 
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Fig. 72b. Esquema segundo uma leitura transversal ao território,
 desenvolvido pela Arquitecta Ana Dias.
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Fig. 59a. Leitura longitudinal do território em Crestuma - relação com Foz do Sousa - Aproximação.
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Fig. 59. Leitura longitudinal do território em Crestuma - relação com Foz do Sousa

Fig. 72a. Esquema segundo uma leitura longitudinal ao território,
 desenvolvido pela Arquitecta Ana Dias.
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Patrick	Geddes	afirmou,	 face	à	 ineficiência	dos	mapas	convencionais	no	planeamento,	
Hall considera imprescindível efectuar várias secções que sejam transversais, variáveis 

em escala e proporção consoante as características de cada lugar e problema.”74 
 “Patrick Geddes, estava explicitamente interessado em defender que o planea-

mento se devia iniciar com o mundo tal como ele é, e que devia tentar trabalhar com as 

tendências da economia e da sociedade, em vez de impor a sua própria visão arbitária do 

mundo.”75

 Neste contexto, o estudo passa por uma aproximação e interligação multi-esca-
lar no campo da arquitetcura e do urbanismo, pela aplicação das cross-sections a difer-
entes níveis, como ferramentas, capazes de nos ajudarem a percepcionar um sistema de 
múltiplas realidades e interpretações.  
 “Será, portanto, nesta escala de zoom in presente nas secções transversais 

que	a	dimensão	sistémica	da	secção	longitudinal	se	desdobra,	permitindo	clarificar	a	ex-

pressão concreta das formas, ou como transversalmente aderem e se materializam, em 

dado lugar, os princípios encadeados longitudinalmente.”76

  A leitura transversal, representada pela imagem Fig. 59, remete tanto na mar-
gem direita como na margem esquerda do rio Douro, a um território desenvolvido pela sua 
topografia e consequente desdobramento em vales e assentamos humanos. 
 Nesta escala de trabalho torna-se evidente a presença de estruturas de comu-
nicação territorial: a omnipresença do rio, a barragem de Crestuma-Lever e as estradas 
nacionais. Na margem direita, destacamos a N108, também conhecida como Estrada 
Marginal do Douro, que atravessa a freguesia de Foz do Sousa e Covelo pertencente ao 
concelho de Gondomar, num desenho que acompanha o percurso do rio. Já na margem 
esquerda, destacamos uma variante da N222 - a estrada da Vessada  que intersecciona 
Crestuma e tem ligação com a cidade vizinha-Lever. Esta estrada desenvolve dois pontos 
importantes - o miradouro e a ligação à barragem. Contudo, por oposição à N108, em Foz 
do Sousa, Crestuma não apresenta nenhuma estrada marginal com valor paisagístico, 
que ligue localidades de frente com o Douro.
 A presença da barragem Crestuma-Lever que liga os concelhos de Vila Nova de 
Gaia com o concelho de Gondomar, torna-se um ponto essencial, visto ser o único modo 
de atravessemantos entre estes dois concelhos desde a Ponte do Freixo - corresponden-
te a uma distância de 14km.
 Podemos concluir que as secções transversais e as secção longitudinais com-
plementam-se, na medida em que ambas nos permitem obter uma leitura mais clara e 
conclusiva relativamente às paisagens, ao território e à bacia hidrográfica tanto do rio 
Douro como do rio Uíma. A aplicação destes dois métodos de estudo além de permitir 
reconhecer características territorias e morfológicas, possiblita colocar em confronto  dif-
erentes temáticas de desenho, que vão desde a ocupação territorial até às acessibili-
dades e comunicação entre localidades. O resultado das secções transversais e longitudi-
nas elaboradas, será apresentado no Parte II deste trabalho, uma vez que serviram como 
premissas essenciais na tomada de decisões e na apresentação de uma proposta.   
 

A estrada Marginal do 
Douro, com 120 km ini-
cia-se no entroncamento 
com a Estrada da Circun-
valação do Porto, E.N 12, 
na zona do Freixo até à 
Barragem de Bagaúste, 
no concelho de Peso da 
Régua. 

 

TRANSFORMAÇÕES NA IMAGEM DA CIDADE | O SUBURBANO E A CONDIÇÃO PERIFÉRICA

74. DIAS, A. (2018) Instrumento, Processo, Estratégia: Caldas de Moledo como laboratório metodológico da metamorfose do Lugar e do Tempo nas paisagens arquitectónicas do Douro, 
FAUP. p. 81.
75. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura 
na FAUP, Porto: FAUP p. 49.
76. DIAS, A. (2018) Instrumento, Processo, Estratégia: Caldas de Moledo como laboratório metodológico da metamorfose do Lugar e do Tempo nas paisagens arquitectónicas do Douro, 
FAUP. p. 85.

Ver p. 106
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O Plano de Haussmann para Paris

A primeira grande intervenção urbanística, corresponde à obra de Hauss-
mann em Paris, desenvolvida entre 1853 e 1869 pela vontade de Napoleão 
III. Quando a Europa sofria com o congestionamento e insalubridade das 
cidades durante o período medieval, foi necessário pensar numa solução 
inovadora. Haussmann propôs a demolição de grande parte da cidade, 
para eliminar a raiz do seu problema - eliminou ruas medievais e assenta-
mentos informais para dar lugar a uma cidade monumental e icónica - er-
radicação. 

Esta intervenção, símbolo de orgulho patriótico, acabou por influenciar uma 
série de grandes intervenções ainda no século XIX: A ampliação do Ring de 
Viena (1857), desenhada por Ludwing Förster, a ampliação de Barcelona 
de Ildefons Cerdà (1859), e a ampliação de Florença de Giuseppe Poggi 
(1864-1872).

(Esta visão e concepção da cidade vem opor as ideias anteriormente apre-
sentadas por Patrick Geddes).
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Fig. 60. Saint-Germain L’Auxerrois - Haussmann queria evitar destruir a antiga paróquia dos reis da França, localizada junto de Tuileries, que inicialmente estava na Rue de Rivoli. Fig. 61. 
Place d’Italie. Os clichês, retirados da Avenue des Gobelins, representam dois temas radicalmente diferentes. Paralelepípedos e edifícios antigos deram lugar à construção em betão e torres, 
construídas na década de 1960. Fig. 62. Rue Saint-Julien-Le-Pauvre. Igreja de Saint-Julien-Le-Pauvre. Muitas casas foram demolidas para dar lugar à Square Viviani. 
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 Analisadas as propostas por Ebenezer Howard e Patrick Geddes, será neste 
momento relflectido o trabalho de Le Corbusier (1887-1965), associado à narrativa de 
pensamento que constrói perante as condições da época - uma época que pode ser de-
scrita como uma nova era de modernidade e mobilidade. 
 Le Corbusier, afirma que o início do século XX, inaugura um ciclo de novas 
preocupações e reforça a necessidade de criação de novos modelos de cidade que acom-
panhem a evolução da vida moderna. “The design of cities was too important to be left to 

the citizens”.77

 Como afirma Peter Hall, para compreendermos o pensamento de Corbusier e a 
sua tomada de decisões, será necessário percebermos quais foram as suas influências. 
“Just as Howard cannot be understood save in the context of late nineteenth-century Lon-

don,	or	Mumford	save	in	that	of	the	New	York	of	the	1920,	so	all	Corbusier’s	ideas	need	to	
be seen as a reaction to the city in which he lived and worked from 1916 until shortly before 

his death in 1965.”78

 A história de Paris pode ser descrita pela constante luta entre o caos contra as 
forças de ordem centralista. Era claro que entre 1920 e 1930, o caos prevalecia sobre a 
cidade e o conceito de ordem não fazia parte da organização da mesma. Por toda a ci-
dade era reconhecível a degradação e a pobreza por trás das fachadas. É numa vontade 
de combater todo o caos instalado, que durante a Terceira República, os responsáveis 
municipais seguem os ideais de Haussmann, com o objectivo de fazer desaparecer os 
piores bairros da cidade.  
 É nesta lógica de pensamento, que Corbusier chega à conclusão de que Paris 
só podia ser salva, associada aos grandes nomes e aos seus ideais: Napoleão III, Hauss-
mann, e Luis XIV - As grandes obras destes autores, foram para Corbusier, um exemplo 
notável de criação, seguindo um espírito que é capaz de dominar e ser responsável pelo 
controlo em massa.
 Postas em evidência algumas referências que foram essenciais para a tomada 
de decisões por Corbusier, passamos agora a expor a sua ideia de Cidade Ideal de acor-
do com três planos urbanos distintos. O primeiro plano, a Ville Contemporaine em 1922, 
o Plan Voisin em 1925 e a Ville Radieuse em 1933. Os princípios base nestes projectos 
consistiam no paradoxo de descongestionamento dos centros das cidades pelo aumento 
da sua densidade, ao mesmo tempo que seria necessário melhorar o tráfego e aumentar 
a quantidade de espaços abertos, soluções que pressumiam sempre um limite.
 Este paradoxo poderia ser resolvido, de acordo com os ideais de Corbusier, pela 
construção em altura, seguindo a máxima - “Devemos construir em espaços limpos! A 

cidade de hoje morre porque não está construída geometricamente. As necessidades 

de tráfego também exigem a total demolição: As estatísticas demonstram-nos que os 

negócios são realizados no centro. Isto quer dizer que devemos fazer grandes avenidas 

que cruzem as nossas cidades. E como consequência os centros actuais devem ser 

demolidos. Se querem sobreviver, todas as cidades devem reconstruir a sua zona cen-

tral.” Ainda nesta lógica de pensamento, Le Corbusier declara “ A cidade é um instrumento 

de trabalho. / As cidades  já não cumprem normalmente essa função. 
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Corbusier apesar de ter 
nascido na Suiça, viveu 
em Paris desde os seus 
29 anos até à data da sua 
morte - 1965.

Napoleão III escolheu 
Haussmann para refaz-
er o traçado urbano de 
Paris, com a criação de 
largos boulevards pelos 
bairros da cidade, e  de-
slocação de milhares de 
pessoas. Isto reflectia 
não só uma preferência 
estética por linhas fortes 
e arquitectura harmonio-
sa, mas também o desejo 
das classes dominantes 
em defenderem o seu 
controlo sobre a cidade e 
impedirem mais revoltas 
da classe trabalhadora. 

É importante salientar que 
o núcleo central destes 
planos era sempre desti-
nado para a ocupação da  
classe média/alta.

77. HALL P. (1990) Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the twentieth  - Oxford : Basil Blackwell, p. 207.
78. Ibidem, p. 206.
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La Ville Radieuse 1933

 Resume-se a um plano de alta densidade, com um claro zonamento, em que é visível a distinção 
entre as zonas de trabalho, habitação, circulação e lazer (em concordância com os princípios expressos na Carta 
de Atenas). Este plano, proposto por Le Corbusier, contém os princípios organizacionais da sua Cidade Ideal 

seguindo uma grelha cartesiana: uma área central correspondente à área de negócios com edifícios de grande 
densidade, suportados por redes de transporte (ferrovia subterrânea e rodoviária), que faziam ligação com  as 
unidades habitacionais, os chamados blocos de habitação - Unité, caracterizados verticalmente como organismos 
auto-suficientes, que garantiam uma distância mínima de implantação para usufruir do máximo de luz natural. O 
layout desta cidade ideal foi inspirado no corpo humano, visto como um organismo vivo, constituído por partes que 
trabalham como um todo. 
 David Sibley,81 interpreta esta cidade como uma forte tentativa de impor e garantir uma ordenação 

racial e patriarcal. Estes pontos demonstram uma inquietação transversal às relações estabelecidas entre raça e 

género, tal como uma necessidade de controlo do indomável e selvagem, questões com que o movimento mod-

erno se debatia.81 
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Fig. 63. Proposta para a concepção da Ville Radieuse.
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Elas	são	ineficazes:	elas	consomem	o	corpo,	elas	contrariam	o	espírito.	/	A	desordem	
que se multiplica nelas é ofensiva: a sua decadência fere o nosso amor-próprio e ofende 

a nossa dignidade. Elas não são dignas da época: elas já não são dignas de nós?”79

 No projecto para a Ville Contemporaine, em 1922, que Corbusier defende es-
paços reservados para diferentes classes sociais, por distinção à Paris de 1920 em que 
ricos e pobres viviam em ´união´. Este plano era essencialmente uma reinterpretação da 
Garden City de Howard: um centro para 600 mil habitantes, circundado por um cinturão 
verde em torno do qual se situavam uma série de Cidades-Jardim. 
 Em 1925, com o Plain Voison propôs a destruição da maior parte histórica de 
Paris, junto ao Norte do rio Sena, e a construção de 18 torres uniformes de 700 pés 
de altura, implantadas num sistema viário ortogonal. Também neste plano, Corbusier 
reservou o centro para os quadros de elite. Fora da zona central, as áreas residenciais 
seriam de dois tipos: apartamentos de luxo em edifícios de seis pisos para estes mesmos 
quadros, dispostos em fila. O restante espaço livre, seria destinado para a ocupação de 
casas de trabalhadores, seguindo uma ocupação de trama regular. Os volumes eram en-
tendidos como peças independentes dos arrumentos, privilegiando elevadas densidades 
populacionais e grandes áreas livres à sua volta. Por consequência é proposta uma nova 
regra para representar o espírito da época.
 Os princípios desenvolvidos por Corbusier, especialmente as propostas para a 
Ville Radieuse, viriam mais tarde a ser os princípios base da Carta de Atenas. Em 1933, 
o IV manifesto dos CIAM (Congresso Internacional da Arquitectura Moderna), contava 
como tema a Cidade Funcional - The Functional City. Neste congresso, Corbusier induz 
a discussão e redige a Carta de Atenas, onde defende a separação entre as funções da 
cidade e define as chave do urbanismo: Circular, Habitar, Trabalhar e Recrear. Conforme 
refere Peter Hall, embora muitas das suas ideias fossem mais intuitivas do que cienti-
ficamente exactas, ensinou aos planeadores em geral, a importância da escala na 

análise. A noção que as densidades podiam ser variadas localmente, para produzir 

resultados muito diferentes, enquanto se mantinha inalterada a densidade global.80

 Estes princípios surgiam como uma nova ordem de organização da cidade, por 
oposição ao caos da metrópole, a par dos avanços tecnológicos com a representação do 
homem moderno. A Carta de Atenas, imaginava cidades limpas, libertas de problemas e 
defendia que ´cada coisa deveria ter o seu lugar´.
 Com a Segunda Guerra Munidal, (1939-1945), todo o debate e estudo relativo à 
Cidade Funcional e ao homem moderno até então desenvolvido sofreu uma suspensão. A 
tensão global que se vivia e os efeitos pós guerra ditam um novo ritmo e são apresenta-
dos novos princípios - a recuperacção económica; a reconstrução das áreas destruídas; 
o grande fluxo populacional em áreas urbanas como consequente carência habitacional e 
os movimentos de descolonização das potências eurupeias.  
  A solução para estes problemas passava pela (re)urbanização das cidades 
destruídas ou a construção de raiz noutras áreas - era urgente a percepção do território 
como um todo, quer este fosse urbanizado ou não urbanizado, periférico ou central. Este 
fenómeno impôs grandes procedimentos de realojamento, comum a várias cidades da  
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Estes apartamentos seri-
am feitos para viver uma 
vida em massa - não 
havia tempo a perder na 
individudalidade - por isso 
chamavam-se ‘celas’.

David Sibley chama a at-
enção para os escritos de 
Le Corbusier que servem 
como espelho reflector 
do desejo e obsessão da 
época, com a purificação 
do espaço urbano.
“Embora tenha sido uma 

figura	 canónica	 na	 teo-

ria urbana moderna, ele 

tinha problemas particu-

lares com raça, mulheres 

e natureza, temas que 

eram  proximadamente 

relacionados na sua escri-

ta e que eram centrais às 

suas preocupações com 

separações e distancion-

amentos.”81 

Com a criação da Carta 
de Atenas, foram formu-
ladas novas directrizes 
que atingiram a sua ma-
terialização física com 
o Plano Piloto de Lúcio 
Costa, para a cidade de 
Brasília, onde  juntamente 
com Oscar Niemeyer foi 
desenhada e projectada 
uma cidade a partir do 
conceito defendido por Le 
Corbusier,  tabula-rasa.   

79. Ibidem, p. 208
80. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura 
na FAUP, Porto: FAUP p.61. 
81. CRUZ. S. (2018) A Casa do Bairro, Estruturas de Potencialização do Sentimento Comunitário em Contextos de Precariedade, Porto, FAUP. p.53. 
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Fig. 64. Cologne Cathedral durante a Segunda Guerra Mundial 1944 - Um exemplo dos edifícios que foram destruídos na Guerra Mundial. 
Fig. 65. The Doorn Manifesto, Team 10, 1954.  

Fig. 64. 

Fig. 65. 
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Europa.
 Era necessária a construção em massa em curtos intervalos de tempo de mil-
hares de fogos habitacionais - o que deu início à expansão da mancha urbana e à conse-
quente ocupação em áreas periféricas, num movimento a que Lefèbvre (1901-1991) cha-
ma de implosão-expolsão. Este veio introduzir um novo debate relativamente à inclusão 
urbana e às disparidades sociais. Deste modo, passam a questionar-se  novos princípios, 
como a nova escala e dimensão na abrangência do território na tentativa de resolução de 
problemas e carências na habitação, associados à democracia e à reconstrução económi-
ca e identitária. No campo da arquitectura e do urbanismo, são consideráveis as mu-
danças introduzidas pelo pensamento moderno. 
 As afirmações do movimento moderno relativamente à cidade e à habitação, 
foram base para a criação de um novo movimento e discurso crítico sobre as exigências 
e debilidades na organização do espaço. 
 O Team X, resulta de uma divisão do 1º Congresso Internacional da Arquitectura 
Moderna - CIAM, do qual fazia parte o casal Smithsons e Aldo Van Eyck. Este novo grupo, 
vem por em causa os princípios de uniformização da cidade e padronização do habitar, 
em favor de um reconhecimento contextual interventivo, pelas dimensões históricas e 
sociais da arquitectura, e de uma humanização do espaço correspondente a expectativas 
e aspirações por parte da população que se focava na relação do indivíduo com o todo. 
 Por conseguinte, surge The Doorn Manifesto, (Fig. 65) o último manifesto do 
Movimento Moderno, onde são desenvolvidos oito pontos sobre o Habitat, em 1954 na 
Holanda. Procede-se à substituição da hierarquia funcional da Carta de Atenas (1933), 
por uma hierarquia das relações humanas, visando a reintrodução da experiência de co-
munidade na arquitectura, inspiradas na sociedade e na cultura. Este manifesto ganha 
um sentido utópico no sentido em que defende que a arquitectura devia ter como base as 
vivências do dia-a-dia por oposição aos monumentos - “o seu objectivo não é teorizar mas 

sim construir, porque só construindo é que a utopia do presente pode ser realizada”.82

 No seguimento da Secção do Vale(1915) anteriormente apresentada por Patrick 
Geddes, podemos perceber que 39 anos depois, com a apresentação do Doorn Manifes-

to(1953), ainda está bem presente o carácter evolucionário da cidade e as relações de 

assentamento entre o individual, a comunidade e o espaço que a rodeia. O ambiente 

em que se vive deixou de ser visto como algo isolado ou como um sistema fechado, 

mas como parte de um sistema em contínua relação com tudo aquilo que o envolve. 
A nova organização do diagrama representa a casa rural, vinculada à produção agrícola, 
que passa pela vila pré-industrial até à cidade industrial - que representava a maior con-
quista da civilização e ficava na zona central representada pelo corte proposto pelo casal 
Smithson. (Fig. 65.)
 As décadas que seguiram a Segunda Guerra Mundial(1939-1945), motivaram os 
arquitectos a aceitar um compromisso social e um papel activo na procura de respostas às 
necessidades das grandes massas.
 Em contexto nacional, será pertinente destacar o período antecedente à rev-
olução de 25 de Abril de 1974, com o aparecimento de figuras que desenpenharam papéis 
activos no debate social e arquitectónico, resultado de preocupações de habitabilidade.     
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Le Corbusier, um dos 
fundadores e principal 
mentor do movimento 
moderno, mostra uma 
viragem no seu discurso 
arquitectónico, relativa-
mente às novas formas de 
compreender e projectar o 
ambiente construído, car-
acterizado por uma maior 
sensibilidade e conscien-
cialização da especifici-
dade local. 

Também pertencia a este 
grupo Jaap Bakema, 
Georges Candilis, Gi-
ancarlo De Carlo e Shad-
rach Woods.

Como abordagem pa-
ralela a esta vontade 
de planear cidade em 
concordância com a vida 
quotidiana, apresentam-
os o trabalho pela autora 
Jane Jacobs, que iremos 
abordar mais à frente. 
(Fig. 67; p. 71)

82. RESSELADA, Max e HEUVEL, Dirk van den “Team 10: in search for a utopia of the present 1953/81”, Nai publishers, Roterdão 2005, p.13.
83. PORTAS, Nuno (2007). A cidade como arquitectura: apontamentos de método e crítica. 2ª edição fac-símile. Lisboa: Livros Horizonte, p. 75. 

Implosão-explosão, que 
é o caso da fraca indus-
trialização e rápida ex-
tensão da urbe,  segundo 
Lefèbvre, traduz-se na 
densificação do centro e 
ocupação desordenada 
do arrabalde.83
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Fig. 66. Davis Brody and Associates, 1972 - Uma representação na modificação da imagem da cidade, desde uma arquitectura gótica até uma arquitetcura moderna, onde o planeamento 
vai desde o edifício até aquilo que o rodeia. 
“...o salto da modernidade não foi tanto o de criar objectos abstractos mas o de pensar novos sistemas de relações entre os objectos...”83
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 Em conclusão, os modelos apresentados destacam-se pelo seu valor teórico e 
pela contribuição e influência para a época, e o mais importante a reter, no seguimento 
dos propostos estudos teóricos modernistas é a impossibilidade de ter um plano ur-

banístico, como referência absoluta na criação ou planemento de cidade. 
 A constante transformação da imagem da cidade e das necessidades da mes-
ma, impossibilitam a criação de um paradigma único exemplar, mas sim no processo 

contínuo de investigação e adaptação, concordante com a visão de Patrick Geddes 
e da necessidade de diagnóstico no processo de planeamento e reconhecimento territori-
al.
 Seguindo uma distinção dos três autores aqui apresentados, o primeiro factor 
a ter em consideração seria relativamente aos diferentes tipos de pensamento: prático e 
teórico. Deste modo, podemos afirmar que Patrick Geddes apresenta um trabalho numa 
vertente mais teórica e metodológica, em que propõe um reconhecimento do território, 
independentemente do tempo ou do espaço em que nos inserimos, com o objectivo de 
seguir a máxima: diagonosticar antes de propor. Em contrapartida, tanto Le Corbusier 
como Ebenezer Howard, apresentam uma abordagem mais prática, que se traduz na 
execução de desenhos de planeamento urbanístico que representam o que deveria ser a 
imagem da cidade.
 Contudo, o factor de carácter mais prático presente nas teorias de Le Corbusier 
e Ebenezer Howard é o único ponto que os aproxima, uma vez que os objectivos e as 
soluções que defendiam eram bastante distintas.
 Howard, procurou urbanizar o suburbano, seguindo um método racional, com 
a criação de cidades com uma imagem autónoma, afastadas do que era considerado 
para o autor como a cidade do caos, poluição e desordem. No entanto, a proposta da 
Cidade-Jardim foi apresentada como uma solução para um problema por oposição a uma 
solução no problema. Ou seja, aquilo que Howard idealizou como uma cidade bem su-
cessida, equilibrada e autónoma, era uma cidade afastada daquilo que já existia, sem 
pensar qual seria o futuro desses centros congestionados. A proposta baseava-se numa 
construção de raiz e considerava um limite para cada cidade, que numa escala mais 
alargada se multiplicava por inúmeras cidades. Já Corbusier, por oposição à proposta de 
Howard, idealizou cidades em contexto real e procurou algo ainda mais complexo, uma 
hibridização destas duas vontades: suburbanizar a cidade e urbanizar o campo, por meio 
de uma arquitectura essencialmente urbana.  
 Será também pertinente referenciar a dicotomia de pensamento relativamente a 
esta questão de limite: enquanto Howard nos seus planos delimitava cada cidade e as-
sumia que deveria haver um controlo, um limite; Geddes aceitava a organicidade inerente 
ao crescimento das cidades - Processo de Conurbação.  
 Nas suas diferenças, Howard, Geddes e Le Corbusier propuseram soluções 
para as cidades existentes, que pretendem resolver tanto o problema urbano, como o 
problema de cariz social, na crença de que a arquitectura e o urbanismo poderiam or-
ganizar e estruturar a sociedade e, idealmente, uma comunidade de interesses e as-
pirações mútuas, em que são apresentadas novas temáticas de desenho que “... a partir 

dos anos 20 do século XX, conduzem ao campo disciplinar do planeamento regional e ao 
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Patrick Geddes 

- trabalho teórico
Le Corbusier e Ebenezer 

Howard 

- trabalho prático

83. AFONSO, Rui Braz; FURTADO, Gonçalo (2006). Arquitectura, máquina e corpo: notas sobre as novas tecnologias na arquitectura. Faup Publicações. Porto, p. 62. 
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Fig 67. Desenho para o projecto Lower Manhattan Expresseay - uma autoestrada que requeria a demolição de 416 edifícios nos bairros de Little Italy e Soho. Também a área onde Jane 
Jacobs residia - Greenwich Village, iria sofrer alterações urbanas, com a substituição dos bairros por torres de habitação, no entanto face à luta por parte de Jane Jacobs o bairro permane-
ceu. Fig. 68. Publicidade sobre o livro de Jane Jacobs Death and Life of Great American Cities (1961). 
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desenvolvimento	de	novas	práticas	que	impunham,	de	forma	definitiva,	‘que se pensasse o 

ordenamento numa escala que ultrapassava os limites da aglomeração.”84

 Geddes e Howard, nas suas propostas defendiam uma vida em comunidade 
atrávés  de uma  mistura social que superasse as distinções de classe. E por oposição, 
Corbusier, como vimos no Plain Voison, acreditava numa distinção de classes pela dis-
posição das mesmas em diferentes espaços. Na concepção da sua visão de cidade, ape-
sar da correcta identificação das problemáticas associadas ao planeamento da cidade, Le 
Corbusier tende a favorece a técnica, expressa na metáfora da cidade como máquina de 

habitar - o que causa a impossibilidade de adaptação às diferentes condicionantes, e a  
contextos que possam ir além dos da tabula-rasa.
 De facto, a arquitectura moderna foi revolucionária por se direcionar às questões 
referentes ao homem e ao quotidiano, no entanto, avalia-se que a classificação e cat-
egorização das necessidades e actividades que definem o homem comum (conforme 
apresentadas na Carta de Atenas: trabalho, habitação, mobilidade e lazer), eram apre-
sentadas como uma síntese de um homem modelo imaginário em vez de um pretexto par-
ticipativo. Como refere Octávio Filgueiras, “naquele tempo, a máquina provocava grandes 

concentrações humanas, mas não unia os homens.” 85 A sociedade que representava a 
arquitectura moderna, vivia num contexto de planeamento autoritário pela distinção fun-
cional, uma vez que regiam os pressupostos que ao invés de condicionar o ambiente, era 
mais vantajoso, imediato e acessível condicionar as pessoas.
 Jane Jacobs (1916-2006), apresenta uma das mais interessantes críticas ao 
movimento moderno, fazendo referência à falta de pessoas em concordância com quem 
vai habitar os espaços, e isso é bastante visível nos planos urbanísticos utópicos apre-
sentado por Le Corbusier, onde constata-se a falta de vivência humana devido à grande 
escala de espaço urbano que era proposto.
 No decorrer das abordagens e propostas até ao momento desenvolvidas, foi 
possível reunir uma base de trabalho e um conjunto de temáticas relativamente àquilo 
que devemos considerar quando planeamos cidade. Estes factores passam pelo recon-
hecimento de continuidade, rompendo assim com a noção de limite (Geddes vs Howard); 
por uma estudo territorial in situ (Geddes vs Corbusier); pelas necessidades da sociedade 
para que seja possível uma apropriação territorial e consequente assentamento huma-
no (Geddes); entendimento da cidade como um organismo vivo em constante dispersão 
(Geddes); aceitação de uma vida em comunidade e de pertença de lugar a todas as pes-
soas (Howard vs Corbusier) e numa metodolgia relativa à diferenciação de espaços, que 
passam pelas áreas de trabalho e negócio, áreas verdes e de lazer e áreas residenciais 
(Corbusier vs Howard). 
 “Embora nas primeiras décadas do século XX se começasse a consolidar, em 

algumas	reflexões	teóricas,	e	a	defender,	como	âmbito	de	estudo,	quer	a	nova	extensão	
alargada quer a nova condição ilimitada da cidade, reconhecidas, de formas explícita ou 

implícita, a partir das tendências de crescimento dos assentamentos urbanos industrial-

izados, a verdade é que considerar a realidade urbana como um objecto indefinido 
não é um cenário admitido como possível ou praticável por todos os teóricos e 

urbanistas da época.”87 

84. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura 
na FAUP, Porto: FAUP p.49
85. FILGUEIRAS, Óctávio Lixa (1985). Da Função Social do Arquitecto: para uma teoria da responsabilidade numa época de encruzilhada. Porto: E.S.B.A.P. – Arquitetura, p.82
86. LYNCH, Kevin “City sense and city design: writings and projects of Kevin Lynch”, ed. Tridib Banerjee e Michael Southworth, MIT Press, Cambridge, 1990 - p.789
87. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura 
na FAUP, Porto: FAUP p.53.
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Morte e Vida das Grandes 

Cidades Americanas, é 
publicado em 1961 pela 
jornalista Jane Jacobs - 
onde desenvolve pensa-
mentos sobre a cidade à 
escala das comunidades 
e pessoas, reconhecendo 
a cidade como um prob-
lema de complexidade 
organizada. 

Também Kevin Lynch 
aborda as utopias ur-
baníticas, como a de Le 
Corbusier, que mesmo 
representadas de forma 
coerente e assertiva, 
esquecem-se que a 

sociedade está em per-

manente alteração e 

dão simplesmente uma 

resposta adequada à so-

ciedade como ela está 

no presente momento.86 
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“However, in this paper we are not so much concerned with the fact that a tree happens to be a 

semi-lattice, but with the difference between trees and those more general semi-lattices which are not 

trees because they do contain overapping units. We are concerned with the difference between struc-

tures in which no overlap occurs, and those structures in overlap does occur.”92

 De maneira a compreendermos as estruturas apresentadas por Christopher Alexander, o autor 
propõe pensarmos de uma maneira abstracta uma série de seis elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 A partir destes seis elementos, o autor afirma que podemos criar 56 sub-conjuntos. Dos 56 pos-
síveis, apresenta alguns exemplos: (123), (34), (45), (234) (345), (12345), (3456) - Fig. 69. Assim, surge a 
questão: quais são as possíveis relações entre estes conjuntos? Alguns destes sub-conjuntos vão fazer parte 
de conjuntos maiores como é o caso de (34), que pertence a (345) e (3456). Alguns vão se sobrepor como é 
o caso de (123) e (234). E outros não contém nenhum elemento em comum como é o caso de (123) e (45). 
 Christopher Alexander afirma que só podemos representar estes dois exemplos em duas formas: 
A primeira apresentada no diagrama a - em que cada conjunto que se assume como uma unidade tem uma 
linha à volta, e a segunda apresentada no diagrama b - em que os conjuntos seleccionados estão representa-
dos em ordem ascendente, assumindo que há uma ordem vertical de agrupamento. “As we see from these 

two representations, the choice of subsets alone endows the subsets as a whole with an overall substructure. 

This is the strucuture which we are concerned with here. When the structure meets certain conditions, it is 

called a semi-lattice. When it meets others more restrictive conditions, it is called a tree. The semi-lattice 

axiom goes like this: ‘A collection of sets forms a semi-lattice if and only if, when two overlapping sets belong 

to the colllection, then the set of elements common to both also belongs to the collection”90

 O diagrama representado pela estrutura de semi-lattice (a e b) pressupõe: Uma colecção de con-
juntos forma uma semi-lattice se, e somente se, quando dois conjuntos sobrepostos pretencem à colecção, 
desta forma, o conjunto de elementos comum a ambos pertence também à colecção.
 O diagrama representado pela estrutura em tree (c e d) pressupõe: Uma colecção de conjuntos 
forma uma árvore, se e somente se, por cada dois conjuntos que pertençam à colecção, um está intrinseca-
mente contido no outro, se interpretados de outra forma, eles estão totalmente separados.
 “This enormously greater variety is an index of the great structural complexity a semi-lattice can 

have when compared with the structural simplicity of as a tree. It is this lack of structural complexity, character-

istic of trees, which is crippling our conceptions of the city.”91    

semi-lattice 

tree 
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Fig. 69. Representação de uma estrutura em semi-lattice - esquema a/b. 
Fig. 70. Representação de uma estrutura em tree - esquema c/d. 

Fig. 69. 

Fig. 70. 
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Concepção de sistema segundo Christopher Alexander, Gilles Deleuze e 

Félix Guattari 

 
 As propostas anteriormente apresentadas - vistas como soluções para os prob-
lemas da forma e imagem da cidade, vêm confirmar que desde sempre houve um pen-
samento inerente aos processos de transformação da cidade e “una vontad de con-

struir una nueva sociedad según una ética del compromiso social”88: A Secção do 

Vale e o conceito de Conurbações, apresentados por Patrick Geddes, como resposta à 
problemática entre campo-cidade, (limite); a apresentação da Ville Radieuse, por Le Cor-
busier, como resposta à dispersão e desorganização de espaços que formam a cidade, 
(conexão, categorização - funcionalismo); e a apresentação da Cidade-Jardim por Eben-
ezer Howard, como resposta aos problemas de cidade em termos de desorganização, 
congestionamento e poluição, por oposição à liberdade garantida pela vida no campo 
(classes autónomas). 
 Estas propostas traduzem-se numa vontade de reestruturar e organizar os difer-
entes elementos que constituem a cidade, de maneira a torná-la reconhecível, acessível, 
organizada e clara como conjunto. É segundo a noção de ‘conjunto’, que tantos outros 
autores reconhecem estas propostas aplicadas ao território e imagem urbana, e repro-
duzem-nas e reformulam-nas através da concepção de um sistema.    
 A noção de sistema que pressupõe a ligação, organização e associação de um 
conjunto de elementos, começou a ser aplicada no campo da arquitectura e do urbanis-
mo, por diferentes autores, para uma leitura projectual clara, capaz de reunir diferentes 
elementos que juntos formam um conjunto.
 A apresentação do ensaio The City is not a Tree por Christopher Alexander, e o 
conceito de rizoma defendido por Gilles Delleuze e Félix Guattari, vêm confirmar a possi-
bilidade do cruzamento interdisciplinar - arquitectura, sociologia, urbanismo, geografia e 
matemática.
 Christopher Alexander (1936-), apresenta em 1965 o ensaio “A city is not a tree”, 
onde propõe dois conceitos interpretativos aplicados ao território urbano, mais propria-
mente à sua leitura do desenvolvimento da cidade, a partir da elaboração de um sistema 
estrutural abstracto. Com a apresentação dos conceitos - tree e semi-lattice, procura 
compreender e diferenciar a cidade artificial da cidade natural, por meio de analogias, 
que vão desde diferentes contextos urbanos a planos urbanísticos, a situações do quotidi-
ano e a conjuntos numéricos.
 No seu ensaio, começa por explicar que a apropriação da palavra tree, rela-
ciona-se com a forma da árvore como uma estrura abstracta e não propriamente com a 
imagem que traduz  - tronco castanho e copa com folhas verdes.   
 “It is more and more widely recognised today that there is some essential ingre-

dients	missing	from	artificial	cities.	When	compared	with	ancient	cities	that	have	acquired	
the	patina	of	life,	our	modern	attempts	to	create	city	artificially	are,	from	a	human	point	of	
view, entirely unsuccessful.”89

 A elaboração deste ensaio, surge como uma nova forma de pensar aquitec-

tura e urbanismo, numa tentativa de compreender e representar as suas formas de 

crescimento e parte de uma preocupação relativamente às novas construções. 

Com mestrado em 
matemática pelo Trinity 
College e doutoramento 
em arquitetcura em Har-
vard. 

Para o autor, as cidades 
que cresceram de uma 
forma mais ou menos 
espontânea, como Siena, 
Liverpool, Kyoto e Man-
hanttan, podem ser rep-
resentadas pela estrutura 
baseada no semi-lattice. 
Enquanto as cidades que 
surgiram associadas a um 
planeamento urbanístico 
como Levittown, Chan-
digarh, e as British New 
Towns, são exemplos de 
uma representação estru-
tural tree.

88. MONTANER, J. M. (2008)  Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos, p. Barcelona: Gustavo Gili. p. 24.
89. ALEXANDER, C. (1966) A city is not a tree, Reprint from the magazine Design, London: Council of Industrial Design, Nº206, p. 2. 
90. Ibidem, p.4.
91. Ibidem, p.5.
92. Ibidem, p.5.
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S I S T E M A

 Para um melhor entendimento na noção de sistema, expomos outro exemplo apresentado pelo autor: o conjunto de particu-
las que formam um edifício; o conjunto de particulas que criam o corpo humano; os carros que atravessam uma auto-estrada e as pes-
soas que estão nesse carro; as auto-estradas que atravessamos; dois amigos ao telefone, os telefones que eles seguram, a linha que 
conecta esta chamada; Telegraph Hill com todos os seus edifícios, serviços e habitantes; a cadeia de lojas; tudo aquilo que está contido 
no limite de São Francisco, mais as pessoas que visitam esta cidade regularmente e que contribuem para o seu desenvolvimento, mais 
todas as fontes económicas que subsidiam a cidade; o capítulo do livro de John Birch Society que fala sobre São Francisco. 
 Cada uma das acções que foi referida, é um conjunto de elementos/acções que resultam de uma forma coerente e coop-
erativa por algum tipo de energia. “And	each	one,	just	like	the	traffic	light	-	newsrack	system,	has	a	physically	fixed	part	which	we	think	
as a unit of the city.”96  

PARTE I | APROXIMAÇÕES

Fig 71. Representação da noção de sistema defendida pelo autor.
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 O autor afirma que o grande problema que os planemamentos urbanísticos en-
frentam nos dias de hoje é real, e torna-se necessário estudar detalhadamente as car-
acterísticas que davam vida às old towns, para conseguir trazê-las de volta e aplicá-las 
nas novas propostas de cidade. De acordo com o autor, é de refutar a ideia de recriar 
as English villages, ou as Italian piazzas e as Grand Central Stations. “But so far these 

designs have only remade the old. They have nor been able to create the new.”93 

 O autor questiona neste contexto, qual é que é o princípio de natureza interior e 
o princípio de ordenação que nos permite distinguir a cidade artificial da cidade natural? À 
qual responde que a diferença entre ambas está na estrutura que as constituí, “I believe 
that a nature city has the organisation of a semi-lattice; but that when we organise 

a city artificially, we organise it as a tree”.94

Tree e semi-lattice | Apresentação das noções de Sistema, Estrutura e Conjunto      
  
 Como já foi referido, tanto o termo tree como semi-lattice representam uma 
estrutura abstracta de conjuntos. São formas de pensar e tentam traduzir como é que um 
conjunto formado por pequenos sistemas dá lugar a um sistema complexo. De maneira 
a que seja possível percebermos as estruturas pelo autor apresentadas, o mesmo afirma 
que é necessário explicar e perceber em primeiro lugar em que é que se podem traduzir os 
conceitos - conjunto e sistema. Nesse sentido, é apresentada a seguinte ordem sequen-
cial representativa de uma situação quotidiana (Fig. 71.): Na cidade de Berkeley, numa 
esquina de Euclid, existe uma drogaria, e no seu exterior um semáforo. À entrada da loja, 
existe um expositor de jornais e revistas. Enquanto o sinal está vermelho e as pessoas 
precisam de esperar para atravessar, olham para este expositor. Neste momento de es-
pera, algumas apenas lêem o cabeçalho, enquanto outras aproveitam e compram um dos 
elementos expostos.
 Todo este efeito, estabelece uma relação de interdependência entre as uni-
dades: expositor, jornais no expositor, dinheiro que é utilizado para pagar o jornal, pes-
soas que param no vermelho e lêem o jornal, semáfro, energia que está presente e gera 
a alternância da cor do semáforo, passadeira. Para o autor, esta acção composta por dif-
erentes unidades, que por definição são fisicamente inalteráveis, quando em interacção 
umas com as outras, trabalham juntas e podem ser traduzidas pela aplicação do conceito 
- sistema “When the elements of a set belong together because they co-operate or 

work together somehow, we call the set of elemets a system”.95  
 Esta acção, representa um dos sub-conjuntos da cidade que é apreendido como 
um sistema, e por isso pode ser pensada como uma unidade física. O autor afirma que, 
qualquer que seja a imagem que uma pessoa apreende da cidade, é precisamente defini-
da pelos sub-conjuntos que considera ser uma unidade. 
 
Cidades artificiais representadas segundo a estrutura tree

  No ensaio “The city is not a tree”, foram apresentados nove exemplos de conce-

93. Ibidem, p. 2.
94. Ibidem, p. 3. 
95. Ibidem, p. 3.
96. Ibidem, p. 4. 
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Fig. 72. Communitas, como uma representação gráfica do que era entendido segundo uma estrutura em tree.
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-pção de cidade moderna segunda a estrutura em árvore, entre os quais foi apresentado 
o plano de Brasília por Lúcio Costa e o plano para Londres de Abercrombie. O oitavo ex-
emplo - o plano de Communitas, de Percival e Paul Goodman, será referenciado pela sua 
clareza enquanto exemplo de organização de estrutura do tipo em tree.
 Communitas97 (Fig. 72), é uma representação gráfica dividida em quatro zonas 
concêntricas: A primeira, uma área comercial, a segunda uma universidade, a terceira 
área residencial e com serviços médicos e a quarta como uma cidade aberta. Sendo 
que cada uma destas áreas é sub-dividida. As unidades que formam uma cidade artificial 
estão sempre organizadas segundo tree. De maneira a haver um entendimento claro 
acerca do seu significado, o autor sublinha o significado: sempre que nos deparamos com 
uma estrutura em tree, significa que nesta estrutura  nenhuma unidade está conectada 

directamente com outra unidade, a não ser quando a nossa leitura é feita como um 

todo. “The structural simplicity of trees is like the compulsive desire for neatness and order 

that insits that the candlesticks on a mantelpiece be perfectly straight and perfectly sym-

metrical about the centre. The semi-lattice, by comparison, is the structure of a complex 

fabric; it is the structure of living things - of great paintings and symphonies.”98 
 A estrutura a que se refere a estrutura em tree é como um desejo compulsivo por 
clareza e ordem que insiste que tudo tem de ser disposto simetricamente a partir de um 
centro.
 Christopher Alexander, questiona porque é que tantos planeadores urbanos 
concebem cidades como tree, quando o natural seria apresentarem-se como semi-lat-

tice: Fazem-no deliberadamente, na expectativa de que a estrutura em árvore seja uma 
cidade capaz de responder às necessidades das pessoas de uma forma melhor? Ou 
fazem-no porque estão presos a um hábito, ou talvez presos pela maneira como a nossa 
mente funciona. Porque a mente não consegue abranger a complexidade do sistema em 
semi-lattice, uma vez que estamos pre-dispostos a ver a estrutura em tree em tudo e não 
conseguimos de alguma maneira, evitar a sua concepção estrutural.
 De uma forma conclusiva, de acordo com o autor, quando pensamos numa es-
trutura em tree estamos a trocar toda a vivência presente numa cidade por um conceito 
simplista que apenas vai de acordo com a vontade de quem a planeou: “Every time that a 

piece of a city is torn out, and a tree made to replace the semi-lattice that was there before, 

the city takes a further step toward dissociation.”99 
 “For the human mind, the tree is the easiest vehicle for complex thoughts. 
But the city is not, cannot, and must not be a tree.”100

O conceito de rizoma defendido por Gilles Deleuze e Felix Guariti

 O conceito de rizoma foi desenvolvido por Gilles Delleuze (1925-1995) e Félix 
Guattari (1930-1992), no livro “Mil Planaltos Capitalismo e Esquizofrenia 2”101, em 1980 e 
apresentado em 1968.
  A abordagem a este livro será desenvolvida no decorrer da apropriação do conceito 
rizoma. No entanto, é pertinente salientar que apesar de reflectirmos apenas sobre o rizoma, 
este livro é concebido segundo um constante cruzamento de informação, com a apresen-

97. Ibidem, p. 8.
98. Ibidem, p. 9.
99. Ibidem, p. 17.
100. Ibidem, p. 17.
101. DELEUZE, G. GUATTARI, F. (2007) Mil Planaltos Capitalismo e Esquizofrenia 2, trad. Rafael Godinho, Lisboa: Edições Assírio & Alvim. 
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Este livro é a sequência e 
o	fim	de	Capitalismo	e	Es-
quizofrenia, cujo primeiro  
volume intitula-se o An-
ti-Épido.

Será pertinente estabe-
lecer um paralelismo, en-
tre a noção de cidade ar-
tificial com a proposta da 
Ville Radieuse de Coru-
bier ou a categorização 
funcional apresentada em 
1933 no CIAM.

Para o autor, o plano de 
Abercrombie para Londres 
é apresentado em tree. 
É necessário em Londres, 
e também em grandes ci-
dades, as pessoas deslo-
caram-se para outras “co-
munidades” de maneira a 
encontrar um trabalho. 
De facto, existem muitas 
centenas de milhares de 
trabalhadores que vão 
além do limite em árvore 
que Abercrombie definiu. 
“The existence of these 
units, and their overlap-
ping nature, indicates 
that the living system of 
London form a semi-lat-
tice. Only in the planner’s 
mind have they become a 
tree.” 97   
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Do projecto Grand Paris à metodologia rizomática

Uma proposta de Christian Portzamparc | Pritzker 1994 

 Grand Paris, foi um projecto de planeamento urbano, encomendado pelo presidente Nicolas Sarkozy, 
que começou em Janeiro de 2008. Constituiu o Atler international du grand Paris, e era composto por dez equipas, 
que deveriam desenvolver um trabalho relativo à metrópole global, sendo a capital de França o caso de estudo, 
complementar a um olhar de como a mesma seria daqui a 30 anos. 
 Christian Portzamparc, foi o escolhido com a apresentação da sua proposta em que colocou temas 
como a divisão, centro/periferia, e o papel da rua como elemento de transformação, em discussão. 
 As ideias apresentadas, foram resultado de um trabalho com o geógrafo Daniel Béhar, baseadas na 

concepção rizomática proposta por Gilles Deleuze e Félix Guattari.   
 Numa entrevista realizada a Christian Portzamparc, destacamos algumas ideias no desenvolvimento 
da proposta:
    “Precisamos, de alguma forma, combinar o espaço físico com o espaço imaterial. E as metrópoles 

são diferentes das cidades. A cidade tradicional possui o centro e a periferia, que é uma espécie de espaço de 

reserva do centro. Todas as metrópoles têm problemas, mas elas não podem viver atreladas ao centro, que é uma 

parte importante, histórica... elas necessitam de outros polos, de produção, de escritórios e de moradias”.108   
 “Estudamos os rizomas norte, sul e nordeste. Tomamos alguns exemplos, alguns territórios que es-

colhemos; todos os bairros de Paris mereceriam um estudo aprofundado, mas nos restrigimos a seis pontos 

como exemplos do que poderia ser realizado. É possível fazer bairros abertos, transformando grandes áreas 

em parques. E começamos a trabalhar sobre o sistema de circulação. Uma das teorias era a que seria 
necessário um grande anel de circulação fora do centro, uma autoestrada que contornasse por fora a 

periferia... A ideia chave é permitir relaçãoes tangenciais, entre as periferias com o centro. Esse outro anel, 

mais distante, poderia ser construído muitos anos depois.”109    
 “Fui eleito presidente de uma espécie de associação das dez equipes, talvez por ter uma visão mais 

metropolitana. A tarefa é dar continuidade ao trabalho. Provavelmente, a partir de agora, deveremos ter a divisão 

em	áreas,	para	que	as	propostas	funcionem	melhor	e	o	trabalho	seja	mais	eficiente.”110
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Fig. 73. Esquemas desenvolvidos pelo arquitecto Christian Portzamarc para o entendimento de três concepções distintas na forma de cidade: radiocêntrica, policêntrica e rizomática.
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tação de diferentes autores e teorias, referindo como exemplo Freud, Henry Miller e Friedrich 
Nietzsche, com abordagem principal à temática envolvente ao capitalismo tardio. 
 O conceito rizoma, surge como uma metodologia, numa tentativa de aproximação 
à concepção e desenvolvimento das formas urbanas e constante transformação da imagem 
da cidade - consideramos pertinente a abordagem a este conceito, uma vez que é comple-
mentar ao ensaio anteriormente apresentado por Christopher Alexander, na medida em que 
ambos se estabelecem como formas distintas de pensarmos e relacionarmos o existente. 
 O termo rizoma tem origem na botânica e refere-se a uma massa de raiz; “Na	
botânica, chama-se rizoma a um tipo de caule que algumas plantas verdes possuem, que 

cresce horizontalmente, muitas vezes subterrâneo, mas pode também ter porções aéreas. 

É um exemplo de sistemas descentralizados e pode ser aplicado tanto em distâncias 

que consideramos reais, como em distâncias que consideramos mais abstractas - 

distâncias virtuais.”102 

  O conceito é evidenciado como uma nova forma de pensamento e conhecimento, 
e devemos apreendê-lo como um sistema complexo de relações - pressume a associação 
e a conexão descentralizada de livre associação, através da articulação de linhas e planos 
que se interrelacionam em diferentes campos lexicais, e quando se encontram formam um 
espaço sem início nem fim - cada linha pode conectar-se/desligar-se da outra sem que ex-
ista uma estrutura hierárquica.
 Do ponto de vista  dos autores, o conceito rizoma reúne seis princípios: o primeiro 
e segundo - conexão e  heterogeineidade, o terceiro multiplicidade,o quarto ruptura, o 
quinto e sexto - cartografia e decalcomania. 
 O primeiro e segundo princípio - conexão e heterogeineidade, dita que um ponto 
pode e tem de ligar-se a outro, independentemente dos dois pontos reunirem diferentes car-
acterísticas. Este princípio, vem contrapor todas as teorias de categorização de elementos 
ou qualquer forma hierárquica que tende a representar estruturalmente diferentes elemen-
tos.
 É possível que qualquer ponto siga qualquer direcção e forma, sem uma forma 
prévia estipulada, as conexões que resultam do processo rizomático são resultado de um 
processo de contágio ou contacto.“... cada linha não aponta necessariamente para um traço 

linguístico:	elos	semióticos	de	qualquer	natureza	são	conectados	com	os	modos	de	codifi-

cação muito diversos... pondo em jogo não só regimes de signos diferentes, mas também 

estatutos de estados de coisas...”;103

 O terceiro princípio - multiplicidade, refere-se a um certo tipo de crescimento, é algo 
que não é fixo nem estático, pressupõe movimento. “Uma multiplicidade não tem nem sujei-

to nem objecto, mas apenas determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer 

sem que ela mude de natureza (as leis de combinação crescem pois, com a multiplicidade).104 

Relativamente ao princípio da multiplicidade, é apresentado pelos autores outro conceito - o 
agenciamento: é precisamente o crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda 
de natureza à medida que aumenta as conexões.	“Não	há	pontos	ou	posições	num	rizoma,	
como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Só há linhas.”105 De acordo com 
os autores, as multiplicidades apreendem-se pelo que é considerado exterior - são definidas 
por uma linha de fuga abstracta, que por sua vez pode conectar-se com outras.  
O quarto princípio - ruptura,  relaciona-se com o facto do rizoma poder ser interrompido, em 
qualquer sítio e poder ser retomado na linha em que foi rompido, ou então, noutras

102.  DELEUZE, G. GUATTARI, F. (2007) Mil Planaltos Capitalismo e Esquizofrenia 2, trad. Rafael Godinho, Lisboa: Edições Assírio & Alvim, p. 34.  
103. Ibidem, p. 25.
104. Ibidem, p. 27.
105. Ibidem, p. 27.
106. Ibidem, p. 45.
107. Ibidem, p. 22. 
108. Publicação original, Revista Projeto Design na Edição 356, com a tradução de Fernando Serapião em arcoweb.com.br/projetodesign/entrevista/christian-de-portzamparc-01-10-2009
109. Ibidem. 

110. Ibidem.  

Num	 livro,	 como	 em	
qualquer coisa, há linhas 
de articulação ou de 
segmentaridade, estratos 
,territorialidades; mas 
também linhas de fuga, 
movimentos de desterrito-
rialização, e de desestrat-
ificação...	 Tudo	 isto,	 as	
linhas e as velocidades 
mensuráveis, constitui um 
agenciamento. Um livro é 
um desses agenciamen-
tos, logo, inatribuível. É 
uma multiplicidade - mas 
não se sabe ainda o que 
o múltiplo implica quando 
deixa de ser atribuído, isto 
é, quando é elevado ao 
estado de substantivo.107
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O próprio livro foi es-
crito também como 
um rizoma - não tem 
uma centralidade, não 
existem capítulos, ap-
enas plâtos/planaltos 
“Chamamos ‘planalto’ a 

qualquer multiplicidade 

conectável com outras 

por caules subterrâneos 

superficiais, de maneira 
a formar e desenvolver 

um rizoma. Escrevemos 
este livro como um rizo-

ma. Compusemo-lo de 
planaltos”. 106
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Fig. 74. Representação gráfica daquilo que se poderá entender como concepção rizomática - os seis princípios. 
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linhas que não param de apontar umas para as outras. É na apresentação deste princí-
pio que os autores exemplificam e se apropriam do crescimento urbano: “Como é que os 

movimentos de desterritorialização e os processos de reterriolização não seriam relativos, 

prepetuamente em ligação, apanhados uns dos outros?”111

 Neste entendimento, reconhecemos a ruptura na continuidade territorial como um 
princípio base da concepção rizomática. “Não	há	imitação	nem	semelhança	mas	explosão	
de duas séries heterogéneas na linha de fuga composta por um rizoma comum que já não 

pode	ser	atribuído,	nem	submetido	ao	que	quer	que	seja	significante”.112 O princípio de 

ruptura pressupõe o reconhecimento da noção de alongar, prolongar, variar, conectar 

e reconectar.

 O quinto e sexto princípio - cartografia e decalcomania: “um rizoma não está 

sujeito a nenhum modelo estrutural ou generativo”;113 numa leitura sobre este princípios, 
vemos uma abordagem muito relacionada com noções de transformação, reprodutíveis in-
findavelmente. 
 Conforme estes princípios, o rizoma surge numa proximidade daquilo que consid-
eramos como mapa e não decalque, uma vez que está relacionado com uma experimen-
tação sobre aquilo que é real ao contrário do que o decalque pressupõe, que é uma trans-
ferência do existente, uma reprodução - “O mapa faz, ele próprio parte do rizoma. É aberto, 

é concectável em todas as suas dimensões, desmontável, invertível, susceptível de receber 

modificações	constantemente...	É talvez uma das características mais importantes do 

rizoma, de ser sempre com entradas múltiplas...”, por oposição ao decalque, que volta 
sempre ao mesmo. “Um mapa é uma questão de performance enquanto o decalque aponta 

sempre para uma competência”.114   

                             
           *
 
 A par do ensaio apresentado por Christopher Alexander, segundo duas leituras 
interpretativas e distintas sobre a forma da cidade; também os seis princípios estabelecidos 
por Gilles Deleuze e Félix Guattari, são aplicados no campo da arquitectura e urbanismo, 
como leitura às diferentes imagens, formas e relações que as estruturas que os constituem 
estabelecem.
 Os pontos referidos pelo conceito rizomático, assumem-se como elementos num 
projecto ou território que formam uma imagem. As ligações que conectam esses pontos por 
via de um sistema, referem-se a uma relação que se pretende obter numa leitura em malha, 
transcrita para o urbanismo como rede ou estrutura urbana. 
 Da mesma forma que o rizoma pressupõe os princípios de conexão, multiplicidade, 
ruptura e reprodução, também as comunidades, cidades e territórios, vistos como um siste-
ma, devem seguir estes princípios uma vez que estão em constante expansão, segregação 
e transformação - as cidades devem ser sistemas abertos e flexíveis, aptos às con-

stantes transformações dos modos de vida da sociedade.
 Para uma melhor compreensão do termo sistema e consequente readaptação no 
campo da arquitectura e urbanismo, serão desenvolvidas algumas ideias a partir do livro 
Sistemas Arquitectónicos Contemporâneos por Josep Maria Montaner.115 Neste livro, o autor 
reúne e desenvolve o conceito de sistema, com a apresentação de diferentes autores e 
projectos, nomeadamente a equipa Team 10, o trabalho de Alison e Peter Smithson, e o livro 
 

111. DELEUZE, G. GUATTARI, F. (2007) Mil Planaltos Capitalismo e Esquizofrenia 2, trad. Rafael Godinho, Lisboa: Edições Assírio & Alvim, p. 29.
112. Ibidem, p. 29. 
113. Ibidem, p. 32.
114. Ibidem, p. 32.
115. MONTANER, J. M. (2008)  Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos, Barcelona: Gustavo Gili.

Será pertinente clarificar 
que este endimento relati-
vamente à questão de só 
haver linhas e não pontos 
relaciona-se com o facto 
de uma multiplicidade 
pressumir crescimento, 
expansão, movimento - 
daí a utilização  da exem-
plificação das linhas como 
uma imagem condutora e 
não de pontos como uma 
imagem fixa. Sendo que, 
como já vimos no primei-
ro princípio de conexão 
e heterogeineidade, o 
rizoma numa leitura geral 
pressupõe a concordân-
cia de linhas, pontos e 
planos. 
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Fig. 75. Field conditions diagrams - condições de campo em arquitetura e urbanismo, Stan Allen. Fig. 76. Ilustração do livro “Urban & regional planning: a systems approach” - A cidade vista 
como um sistema composto por sub-sistemas, Brian McLoughlin. 
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Cidade como Arquitectura de Nuno Portas. O livro é desenvolvido com base no entendimen-
to intrínseco à interdisciplinaridade entre campos - biologia, filosofia, sociologia, arquitectura 
e urbanismo.   
 Numa procura pela origem do conceito sistema, o autor refere que teve por base o 
trabalho de Immanuel Kant, no livro Crítica da razão pura, que definia a arquitetcura como 

a arte de construir sistemas, e o trabalho de G.W.F Hegel, “quien definió una verdad 
sistemática que consistíria en la articulácion de cada cosa en el todo.”116

 Já no seu entendimento relativamente à ideia de sistema, o autor desenvolve o 
seguinte excerto: “Entiendo, por tanto, que un sistema es un conjunto de elementos 
heterogéneos (materiales o no), de distintas escalas, que están relacionados entre sí, 

con una organización interna que intenta estratégicamente adaptarse a la complejidad 
del contexto y que constituye un todo que no es explicable por la mera suma de sus 

partes. Cada parte del sistema está en función de otra; no existen elementos aislados. 
Dentro de los diversos sistemas que se pueden establecer, la arquitectura y el urban-

ismo son sistemas de tipo funcional, espacial, constructivo, formal y simbólico.”117 
 A referência ao trabalho do casal Smithson, parte da permissa que utilizam nos 
seus projectos. “A conexão permite a dispersão”, ligada a duas propostas urbanísticas - 
Hamburg Steilschoop e Berlin Haupstad - vulneráveis a eventuais processos de mudança, 
que seguem as ideologias apresentadas pela equipa Team 10 “El esfuerzo de la generación 

del Team 10 para crear sistemas formales compiejos y de gran escala, capaces de ad-

aptarse a la realidad existente de la ciudad y el paisaje...”118 
 Por oposição à segregação de funções e categorização, impostas por Le Corbusier 
ou expressas na Carta de Atenas, as ideologias por parte dos Team 10 propõe uma análise 

de cada comunidade e espaço, a partir do indivíduo e do individual, com o objectivo 

de reunir e encontrar uma relação entre forma e necessidades da comunidade. 
 “Esta	visión	de	la	ciudade	que	defienden	los	Smithson	en	sintonía	con	otros	arqui-
tectos, se basea en la idea de que la ciudad además de contemplarse co los ojos disciplin-

ares del técnico, se debe entender como lugar de muchas otras manifestaciones, humanas 

y materiales (gente, niños, árboles, automóviles...) toda una serie de fenómenos y diseños 

urbanos que en cada ciudad y cultura son diversos.”119

 Assim, estabalece-se uma noção de sistema contínuo, capaz de articular elemen-
tos de origem, forma e função distinta - gente, niños, árboles automóviles, que quando con-
jugados e articulados através de uma lógica rizomática estabelecem uma acção.  
 “Las partes de un sistema toman su identidad del propio sistema [...]. Los sistemas 

tendrán más que las tres dimensiones habituales; incluirán la dimensión del tiempo [...]. Los

sistemas serán lo suficientemente flexibles para permitir el crecimiento y la intercam-

biabilidad a lo largo de su vida [...]. Los sistemas permanecerán abiertos en ambas direc-

ciones, es decir, por lo que respecta a sistemas más pequeños dentro de ellos, así como 

por lo que respecta a sistemas mayores en torno a ellos [...]. Los sistemas presentarán, en 

su inicio, una gran intensidad de actividad para no comprometer el futuro [...]. La ampliación 

y el carácter de los sistemas serán visibles o, como mínimo, averiguables, a partir de la 

percepción de las partes de los sistemas”.’ En definitiva, lo importante es la actividad y 
no la forma.”120 

116. Ibidem, p. 10.
117. Ibidem, p. 11. 
118. Ibidem, p. 97. 
119. Ibidem, p. 27.
120. Ibidem, p. 97.

Ver página 68. 

Estabelece-se um pa-
ralelismo com a noção 
de cidades naturais apre-
sentadas por Christopher 
Alexander, através dos 
vários elementos que con-
stituem um sistema. 
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Representação daquilo que é o crescimento urbano dependendo de factores como tempo, espaço e lugar - desmedido e desajustado vs. planeado e organizado.
Fig. 77. Fotografia aérea das slums de Dar Es Salaam, Tanzania. Fig. 78. Fotografia aérea de Nova York sobre o Central Park.   
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 “A cidade é uma estrutura aberta, permanentemente incompleta, sempre à 

espera de novas contribuições que se sobreponham às camadas anteriores e venham 

introduzindo alterações na sua forma. E este facto vale tanto para a cidade histórica 

quanto para a cidade contemporânea”.121

 As utopias relativas às periferias planificadas, outrora vistas enquanto instru-
mento de regulação urbana com base num planeamento racionalista, podem ser reflecti-
das nos dias de hoje, associadas a certas temáticas de desenho, dado que o que existe 
hoje é “uma urbanização generalizada que se desdobra em múltiplas escalas, em 

geografias variáveis e em composições físicas e funcionais muito distintas que 
incorporam características de diferentes ideologias e modelos e resultam de um 

quadro racional de procedimentos produzidos na interacção da sociedade com o 

seu território”.122 
 O novo Plano Urbanístico também deixa de ser o principal elemento promotor do 
crescimento e do desenvolvimento urbano. Novas entidades como a promoção privada, a 
construção em grande escala e a lógica do mercado passam a adquirir o papel principal 
na construção das novas formas urbanas.
 No entanto, procura-se uma adaptação às novas realidades e mudanças da so-
ciedade, baseadas num estudo relativo à integração das dinâmicas já estabelecidas e 
enraizadas. 
 Neste sentido, o que se propõe neste texto, é uma procura e uma aproxi-

mação do significado das novas transformações do espaço urbano,  da cidade e 
da sociedade contemporânea, e aquilo que passam a representar quando influenciadas 
pelas novas políticas de urbanidade. Políticas que trouxeram a debate, a identidade hu-

mana e a identidade do lugar. As relações entre o espaço e o homem, o espaço e a 
comunidade e o espaço em comunidade - muito ligadas aos princípios defendidos pelo 
Team X, em 1954.  
 A sociedade contemporânea fica marcada por problemáticas que se referem às 
agitações vividas durante o século XX; o crescimento descontrolado das urbanizações,  
o crescimento dos centros como atracções turísticas, os processos de gentrificação, as 
tensões entre continentes, o aumento da pobreza e das disparidades em todos as partes 
do mundo, as elevadas deslocações de grupo de refugiados, entre outro factores. Des-
ta maneira, assiste-se a uma retorno às preocupações sociais e ao papel do arquitecto 
na sociedade, baseados em torno de conceitos como a colaboração, participação, apro-
priação, renovação e capacitação.
 A dicotomia entre os termos, centro - periferia, inclusão - exclusão, particular - 
universal, individual - colectivo, espaços antropológicos - não espaços, espaço - lugar, 
edifícios públicos e privados, servem como ferramentas que permitem iniciar uma investi-
gação relativamente às transformações da sociedade contemporânea. 
 “A longa herança histórica das formas urbanas e das relações com os territórios 

não	urbanos	não	é,	nunca	foi,	unívoca	ou	linear.	Nem	nos	limites	das	dinâmicas	geográfi- 

1.3 Novas visões - O projecto da periferia urbana na sociedade contem-

porânea

“... a cidade que designa-

mos por contemporânea, 

e que não será moderna 

nem pós-moderna, corre-

sponde à concretização 

de um longo processo, 

de sucessivos momentos 

de materialização física 

e de transformação epis-

temológica, que culmina 

com a associação de uma 

nova dimensão urbana 

de âmbito territorial a 

que se associa uma nova 

condição complexa e plu-

ral da sociedade.”123

Aldo Rossi no texto, “A 

cidade como campo 

de aplicação de forças 

diversas. A economia”, 
apresenta as teses de 
Maurice Halbwachs e de 
Hans Bernoulli. A primei-
ra analisa o carácter das 
expropriações; sustém 
que os factos económicos 
são, por natureza, proem-
inentes na evolução da ci-
dade. A segunda, sustém 
que a propriedade privada 
do solo e a sua fragmen-
tação, é o mal principal da 
cidade moderna. 

121. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura 
na FAUP, Porto: FAUP p.7 
122. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos, p.205.
123. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura 
na FAUP, Porto: FAUP p.85

Questões já consideradas 
pelo Team X, em 1954. 
(p. 67.) 
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Fig. 79. e 80.  “Dead Space” pelo fotógrafo Finbarr Fallon
A imagem urbana de Hong Kong. Os cemitérios verticais, densos e sobrelotados em contraste com as unidades habitacionais.
“Imortalizar	pessoas	que	estão	mortas	pode	significar	que	essas	têm	o	poder	de	alterar	a	paisagem	onde	os	vivos	permanecem,	de	tal	forma	que	podem	ter	mais	influência	sobre	a	morfologia	
de uma cidade do que quando estavam vivos” - palavras pelo fotógrafo.
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124. PORTAS, N. DOMINGUES, A. CABRAL, J. (2011) Políticas Urbanas II - Transformações, Regulação e Projectos, CEFA/FGG Fundação Calouste Gulbenkian p. 163.
125. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos, p. 85.
126. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura 
na FAUP, Porto: FAUP p. 75.

OS ELEMENTOS 
PRIMÁRIOS E A ÁREA 
(Ideia desenvolvida nas 
páginas 84, 85 e 86 - A 
Arquitectura da Cidade; 
Aldo Rossi)

cas ... nem nas morfologias que sucessivamente caracterizam as aglomerações e ex-

tensões mais ou menos espontâneas ... As rupturas morfológicas mais profundas em  

relação à tradição urbana ocidental resultam das expressões cultas de desde há quase 

um século, paralelas senão anteriores às expansões aparentemente aleatórias ditas per-

iféricas, suburbanas e rururbanas. É óbvio que nem tudo o que se designa por cidade 

é homogéneo, regrado, compacto ou denso - atributos vulgarmente tidos por citadinos - e, 

reciprocamente, nem tudo o que é periférico ou difuso é desagradado ou, como agora se 

diz, insustentável.”124

 Desta forma, Novas	visões	-	O	projecto	da	periferia	urbana	na	sociedade	con-

temporânea, irá ser desenvolvido e apoiado tendo como base o livro A Arquitectura da 

Cidade, numa aproximação ao significado da imagem da cidade proposta por Aldo Rossi, 
com apoio nos conceitos de área, área-estudo e bairro numa analogia à noção de periferia 
como tem vindo a ser desenvolvido; pelo livro Políticas Urbanas II de Nuno Portas, Álvaro 
Domingues e João Cabral, com especial atenção à questão das novas transformações 
do espaço urbano; e pelo livro Aprendiendo de Las Vegas, no sentido de compreender o 
valor do simbolismo e da imagem paisagística no campo da arquitectura. Serão também 
abordados os conceitos - lugares antropológicos defendido por Marc Augé e o conceito de 
genius loci defendido por Aldo Rossi e por Christian Norberg-Schulz. 
 Este texto será fundamental para a elaboração do seguinte texto Urbanização 
Extensiva, abordado na segunda parte, uma vez que irá reunir bases de trabalho que 
servirão como preparação e identificação do objecto de estudo.
 Aldo Rossi em A Arquitectura da Cidade defende que a cidade, na sua vastidão 
e beleza é uma criação nascida de numerosos e diferentes momentos de formação - a 

unidade dos diferentes momentos é a unidade urbana no seu conjunto.
 A possibilidade de ler a cidade em continuidade reside no seu proeminente 
carácter formal e espacial. Defende também que a cidade, é por natureza uma criação 
reportada a um vasto conjunto de ideias-base. Tanto para a metrópole moderna como 
também para o próprio conceito de cidade, que é a soma de diferentes partes, bairros e 
circunscrições, muito distintas nas suas características formais e sociológicas. 
  É precisamente esta distinção que constituí um dos carácteres típicos da cidade. 
Querer restringir e limitar estas várias zonas a um único princípio de explicação e uma 
única lei formal deixa de fazer sentido nos dias de hoje. 
 Para o autor, a área-estudo pode considerar-se como uma abstracção no que 
respeita ao espaço da cidade, e serve para definir um determinado fenómeno. “Por um 

lado	deu-se	uma	definição	na	área-estudo	como	método	de	trabalho	e,	por	outro,	uma	
definição	mais	complexa	da	área-estudo	entendida	como	elemento	qualitativo	específico	
da cidade”.125 
 Deve ser sempre entendida como a unidade do conjunto urbano que é distin-
ta mediante diferentes processos de crescimento. A cidade é vista como uma grande 

obra, individualizável na forma e no espaço, mas esta obra pode ser apreendida por 

intervenção dos seus diferentes momentos. 

Aldo Rossi apresenta uma 
visão paradigmática, que 
contribui para o desen-
volvimento progressivo da 
crítica moderna. 
“As correntes de pensam-

ento com maior evidência 

que instituem um movi-

mento de redescoberta 

da herança histórica da 

cidade europeia, posicion-

ando-se criticamente face 

à cidade moderna, são a 

Tendenza Italiana, com 

Aldo Rossi, Carlos Any-

monimo. Manfredo Tafuri, 

Giorgio Grassi e Vittorio 

Gregotti...”126 
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Fig. 81. Nouakchott, Mauritania por Steve McCurry para a National Geographic em 1987. Fragmentos de uma imagem territorial; crescimento espontâneo vs. crescimento planificado.  
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 A unidade destas partes é dada fundamentalmente pela História, pela memória 
que a cidade tem de si mesma - per genus et differentiam - a estrutura dos factos ur-
banos faz com que as cidades sejam distintas no tempo e no espaço. Cada transformação 
de um facto urbano pressupõe um salto qualitativo, como foi visto até agora.      
 Para Rossi, as áreas, são partes, essencialmente definidas pela sua localização. 
São o momento particular do estudo da cidade, e o conjunto destas observações dá lugar 
a uma autêntica e verdadeira ecologia urbana - condição necessária para os estudos 
sobre a cidade.
 A massa e a densidade são dois traços distintos que se manifestam pela con-
tinuidade da ocupação do espaço, tanto no plano horizontal como no plano vertical.
 “A área como parte da cidade, é uma superfície relativa a uma certa massa 

e densidade e é também o momento de uma tensão interna à vida da própria cidade; 

embora	em	termos	ecológicos	a	relação	seja	inscindível,	a	definição	possui	uma	grande	
capacidade e abertura dos problemas.”127

 As ideias defendidas por Aldo Rossi, conduzem à validação “da teoria que vê 

a cidade distinta em partes diversas e, sob o ponto de vista formal e histórico, 

constituída por factos urbanos complexos... As várias partes da cidade, concordante-

mente com uma teoria dos factos urbanos atenta à estrutura dos mesmos mais do que à 

função, foram distinguidas por características; elas são partes caracterizadas.”128   
 Também Kevin Lynch, considera os bairros como um tipo de elemento de forma 
urbana imprescindível para a localização do homem “Os bairros são regiões urbanas de 

tamanho médio ou grande, concebidas como tendo uma extensão bidimensional, regiões 

essas em que o observador penetra mentalmente e que reconhece como tendo algo de 

comum	 e	 de	 identificável.”129 São reconhecidos pela sua repetição e carácter de per-
manência. Possuem escalas e dimensões próprias. Formam a massa habitável e carac-
terizam a esfera privada. 
 A condição urbana do século XX e XXI, é resultado de um processo de 

‘explosão’ de expansão e de fragmentação dos aglomerados urbanos contemporâ-

neos.130 Alguns dos termos encontrados para caracterizar a nova condição urbana, 
referidos por Álvaro Domingues passam por; emergente, genérica, extensiva, dispersa, 
difusa, fragmentada, sem qualidade, sem modelo, sem lugares nem limites, de baixa den-
sidade e entre-cidades. As frequentes classificações de dispersão e difusão por oposição 
aos termos de compactação e continuidade, usualmente referidos para caracterizar as 
formas urbanas consideradas canónicas, são resultado dos consequentes processos de 
ateração.
 O que se propõe para a imagem urbana da sociedade contemporânea, é uma 
nova visão baseada na compreensão das novas dimensões do território: expansão, 
descontinuidade e explosão - termos utilizados por Álvaro Domingues, relativamente 
à condição urbana e aos novos aglomerados periféricos. Em termos espaciais há uma 
determinada indefinição, uma dispersão: os centros urbanos deixam de ser tão con-

centrados e passa a existir uma hibridização urbana. Neste contexto, o subúrbio 

deixa de ser uma alternativa crítica à cidade, aceitando a sua coexistência de forma 

TRANSFORMAÇÕES DO 
ESPAÇO URBANO

No processo de urban-
ização tido por canónico, 
o espaço urbano era mar-
cado por uma intenção de 
continuidade determinado 
à partida pela estrutura 
definida pela adminis-
tração e materializada 
no espaço público (por 
medidas de lote ten-
dencialmente regulares, 
princípios tipológicos e 
morfológicos, restrições 
técnicas e regulamenta-
ção básica como alinha-
mentos e cérceas).131 

127. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos, p. 87.
128. Ibidem, p. 93.
129. LYNCH K. (1990) A Imagem da Cidade, Edições 70, lda. p.58.
130. PORTAS, N. DOMINGUES, A. CABRAL, J. (2011) Políticas Urbanas II - Transformações, Regulação e Projectos, CEFA/FGG Fundação Calouste Gulbenkian p.163.
131. Ibidem, p.167.

TRANSFORMAÇÕES NA IMAGEM DA CIDADE | O SUBURBANO E A CONDIÇÃO PERIFÉRICA



91

O fim do puzzle, surge como um exemplo visual para descrever a situação actual do processo de urbanização: 
“Hoje,	 este	 puzzle	 deixou	 de	 ser	 a	 regra.	 Já	 não	 há	 uma	 imagem	pré-definida	 a	 perseguir.	 Não	 há	 uma	
lógica consensual, uma qualquer base segura na qual a intervenção pensada autonomamente se possa 

inserir.	A	imagem	que	fica	de	um	primeiro	olhar	-	ligeiro	-	pelo	território	é	a	de	intervenções	que	se	sucedem	
incapazes de construírem uma qualquer coerência, porque parece não haver ali nenhuma ideia informadora 

de unidade, nenhuma identidade responsável de conjunto. Peças soltas de múltiplos puzzles, amontoadas, 

simplesmente...
Deixamos de entender a aglomeração urbana como uma estrutura contínua com uma força própria e 
reconhecível e passamos a vê-la como um sistema de relações entre peças autónomas, uma cidade 

individual. ”135
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Fig. 82. “Map works” por Matthew Cusick Fig. 83. “O Fim do Puzzle”, ideia apresentada por Nuno Travasso em Políticas Urbanas.134 
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pacífica, e até mesmo necessária.
 Pensamos a situação ao contrário: o território urbano existe, é necessário civ-

iliza-lo.132 A dualidade entre centro e periferia deixa de existir, e os lugares periféricos 
passam a ganhar dimensão e expressão. Surge uma inversão de papéis em termos de 
escala, e é o centro que cada vez mais se torna marginal ao subúrbio, pela crescente 
procura por esta explosão e fragmentação dos aglomerados urbanos contemporâneos. 
 Neste sentido, começam a surgir questões relativamente às periferias urbanas, 
e um dos problemas que normalmente está associado à reflexão sobre a lógica de pro-
dução suburbana, reside no facto de não existir um discurso sobre o mesmo como 

território independente. Normalmente surge como referência ao urbano, o que acaba 
por afectar a nossa percepção, por aquilo que simultaneamente é familiar e desconheci-
do. 
 Aldo Rossi na Individualidade dos factos urbanos afirma que ao descrever uma 
cidade ocupamo-nos preponderadamente da sua forma. Mas quando falamos de subúr-
bios associamos de imediato este território a uma consequência da cidade, a uma parte 
dela, e só depois é que pensamos na sua forma, no seu sentido, composição e imagem. 
 “A arquitectura deve encontrar o seu lugar neste novo discurso: o subúrbio 

com referência ao subúrbio e não à cidade tradicional e suas dinâmicas. Aceitar a 
condição suburbana como distinta da urbana, com as suas qualidades próprias e 

que exige portanto as suas especificidades. Se continuarmos a pensar no subúrbio 
como um mal a eliminar arriscamo-nos a nunca nos envolver com as suas verdadei-

ras questões.”133 
  Também Bernard Reichen, propõe uma inversão do olhar - deixar de vermos o 
território urbano como partes fragmentadas resultantes da cidade canónica. Este modelo 
já não deve ser exemplo dos novos anseios, das novas necessidades e dos novos modos 
de habitar.
 “É necessário olhar o território urbanizado a partir do urbano extensivo e recon-

hecê-lo como um sistema complexo com características autónomas, com uma lógica e 

uma identidade próprias, do qual o núcleo urbano tradicional não é centro único mas 

apenas	uma	das	partes.	Nesta	deslocação	do	olhar	deparamo-nos,	antes	de	mais,	com	
um evidente salto de escala. Saltamos da cidade tradicional limitada, consolidada, relati-

vamente ordenada e consensual, para um vasto território aparentemente incompreensível 

e imprevisível que inviabiliza à partida não só a construção mas também o desenho da 

totalidade do espaço colectivo por parte da administração...”134

                              *
 Passamos agora a fazer referência ao livro, Learning from Las Vegas, que rep-
resenta um exercício de arquitectura publicado há 40 anos, mas cuja mensagem ainda se 
mantém actual. A teoria defendida por Robert Venturi e Denise Scott Brown, foi especial-
mente significativa para o estudo da arquitectura moderna. Juntamente com os seus cole-
gas de estudo, argumentavam que o espaço/território da beira da estrada -  ‘the roadside 

civilization’, presente nos subúrbios americanos, caracterizada pelas strip – ‘néon-lit strip 

at Las Vegas’, deveriam ser definidos pela sua própria identidade ao invés de critérios 

132. PORTAS, N. DOMINGUES, A. CABRAL, J. (2011) Políticas Urbanas II - Transformações, Regulação e Projectos, CEFA/FGG Fundação Calouste Gulbenkian p.168.
133. PACHECO, M.  Suburbanismo, sobre uma potencial autonomização disciplinar, DAU-RN - Artigos em Revistas Científicas Nacionais, CEACT/UAL, 2013, p. 9.
134. PORTAS, N. DOMINGUES, A. CABRAL, J. (2011) Políticas Urbanas II - Transformações, Regulação e Projectos, CEFA/FGG Fundação Calouste Gulbenkian p. 169.
135. Ibidem,  p. 167.
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Fig 84. 85. 86. - A imagem urbana das strips de Las Vegas, apresentadas por Denise Scott Brown e por Robert Venturi como um símbolo “the graphic sign has become the architecture 

of this landscape while the building itself is set back, half hidden – like most of the environment – by parked cars”.137  
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funcionalistas que governavam desde o triunfo do estilo internacional na década de 1930.
 Também é visto por Denise Scott Brown, que as nossas visões da paisagem 
urbana continuam a basear-se nos métodos tradicionais, comparando-as em grande par-
te com a arquitectura histórica europeia. Defende, num primeiro momento, que estes 
métodos de observação limitam a nossa capacidade de usar a experiência local; e num 
segundo momento, que usamos orientações que foram definidas para o estudo do espaço 
tradicional europeu para influências externas - o que se propõe é uma nova forma de 
interpretação, considerada na época revolucionária porque considerava novos princípios 
de análise.  
 “Creemos también que los arquitectos, salvo unos cuantos obcecados, impiezan 

a compreender que aquello que aprendimos de Las Vegas, y que po implocación ellos 

también deberían aprender, no consiste en colocar anúncios de néon en los Campos 

Elíseos o un cegador “2+2=4” en el tejado del Mathematics Building, sino en reafirmar 
el papel del simbolismo en la arquitectura, y de paso, aprender una nueva receptivi-

dade a los gustos y valores de otras personas y aplicay una nueva modestia a nuestros 

diseños en la sociedade. La arquitectura debería ser, en el último cuarto de este siglo, 

socialmente menos coercitiva y esteticamente más vital que los porfiados y am-

pulosos edifícios de nuestro passado reciente. Los arquitectos podemos aprender 

esto de Roma y de Las Vegas, y de cuanto veamos a nuestro alrededor siempre que nos 

ocurra mirar.”136   
 Para Peter Hall, o livro Aprendiendo de Las Vegas, é um dos pontos distintos 
de interrupção que marcam o fim do movimento arquitectónico moderno e a sua substi-
tuição pelo pós-modernismo, com o estudo das strip como símbolo de comunicação 

arquitectónica que remete para a caracterização local e identitária, muito ligada aos 

novos modos de vida da sociedade - a utilização do automóvel e o aparecimento do 
comércio ao longo das estradas com os cartazes publicitários no espaço a tornaram-se 
parte da arquitectura da paisagem, enquanto os edifícios apareciam num plano mais 
afastado - “the graphic sign has become the architecture of this landscape while the build-

ing	itself	is	set	back,	half	hidden	–	like	most	of	the	environment	–	by	parked	cars.”137

  Este novo símbolo representativo da paisagem arquitectónica da beira da es-
trada pressupõe que - To move through this landscape is to move over vast expansive 

texture: the megastructure of the commercial landscape … Because the spatial rela-

tionships are made by symbols more than by forms, architecture in this landscape 

becomes symbol in space rather than form in space. Architecture defines very little. 
The big sign and the little building is the rule of Route 66.”138

 A referência ao livro Learning from las Vegas, permite-nos reconhecer a im-
portância de observar e orientar o nosso pensamento e compreensão da cidade contem-
porânea, baseada numa leitura de escala local - este tema da paisagem é apresentado 
com as suas diferentes representações e interpretações.
 Da mesma forma que no livro é apresentado o exemplo das strips como símbolo 
arquitectónico e paisagístico dos subúrbios americanos, devemos entender o objecto de 
estudo - território de Crestuma, como um dos aglomerados urbanos dispersos e difusos 
que pontuam uma frente paisagística na frente com o Douro. Este símbolo paisagístico é 
resultado, da adaptação local e crescimento territorial a partir da Revolução Industrial

136. VENTURI, Robert, IZENOUR, Steven, BROWN, Denise Scott, Aprendiendo de Las Vegas, El simbolismo Olvidado de La Forma Arquitectónica, Editorial Gustavo Gili, SA, 2013, p.19
137. HALL P. (1990) Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the twentieth  - Oxford : Basil Blackwell, p. 300.
138. Ibidem, p. 300.

SOBRE O SIMBOLISMO 
NA ARQUITECTURA
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Fig. 87. Piazza San Marco, Veneza em 1929,  pelo fotógrafo Herbert List - Um Lugar. 
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 Numa abordagem mais sociológica, em continuidade com as temáticas apre-
sentadas, passamos a referir o estudo de Marc Augé e Christian Norberg-Schulz, 
relativamente à questão dos lugares na sociedade contemporânea - por consequência, 
propõe-se a substituição da noção de espaço pela noção de lugar. 
 Marc Augé, antropólogo francês, em Não-lugares:	introdução	a	uma	antropolo-

gia da sobremodernidade, faz uma reflexão sobre o papel dos lugares e dos não-lugares. 
Põe em causa lugares identitários, lugares relacionais e lugares históricos por oposição 
aos lugares de passagem, lugares de espera e lugares em que permanecemos em con-
stante trânsito. 
 Não-lugares, fazem parte da nova condição urbana da sociedade contem-
porânea, pelo fim da esfera pública e pela destruição da proximidade entre comunidades, 
e tendem a exercer o efeito de anulação sobre a maneira como nos relacionamos ou 
pensamos a nossa identidade e a representamos. São definidos pela solidão e pela indi-
vidualização. Para o autor, não-lugares, são todos aqueles espaços, cuja experiência é 
esporádica e desprovida de identidade - como é o caso dos supermecados, centro comer-
ciais e aeroportos. Não-lugares	é o termo empregue para designar um espaço indefinido 
e de passagem, incapaz de dar forma a qualquer identidade.139

 Para Augé, a caracterização de lugares, passa por identitários, relacionais e 
históricos - lugares antropológicos. 
 O lugar que é caracterizado como identitário, é uma construção simbólica e 
concreta no espaço, cujas singularidades e particularidades se referem àqueles que o 
habitam. Possibilita a reflexão por parte do indivíduo, que por sua vez reconhece e iden-
tifica-se com o espaço, transformando-o num lugar.140

 O lugar relacional, é considerado como sendo aquele que proporciona as 
relações de coexistência entre o homem, os objectos e os outros elementos diversos que 
o rodeiam e que coabitam o mesmo lugar - potencia as relações entre os homens e o 
ambiente, impulsionando o discurso de grupo e comunidade. 
 O lugar é histórico, uma vez que a partir dele podemos reconhecer elementos 
de referência anteriores que lhe confirmam estabilidade, é resultado de um processo de 
acumulação de diversos estratos identitários.  
 Conforme afirma o autor, as formas fundamentais do espaço social são os itin-
erários, cruzamentos e centros. Os itinerários são eixos ou caminhos que nos conduzem 
de um lugar a um outro, ligando-os e relacionando-os; os cruzamentos são aqueles nos 
quais os homens se encontram; e os centros são os lugares de reunião e de partilha de 
experiências, podendo ser da ordem monumental, religiosa, política ou apenas social. O 
autor enumera estas formas espaciais segundo uma perspetiva antropológica.
 As consequentes transformações do mundo contemporâneo levam-nos a uma 
percepção distinta do tempo, do espaço e do indivíduo, sendo identificada a diversidade 
de acontecimentos - uma das causas determinantes para esta perda de construção clara 
e simbólica do espaço.
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Podemos neste momento 
fazer uma analogia ao 
conceito desenvolvido por 
Aldo Rossi - per genus et 
differentiam - que pres-
supõe uma compreensão 
das cidades distintas no 
tempo e no espaço - p.90. 

139. AUGÉ, Marc (2005) Não-lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade, Lisboa, editorial 90º, 2005, p.79.
140. Ibidem, p.49.
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Fig. 88. e 89. - Crestuma como lugar - Imagens de uma frente ribeirinha identitária. 



98

 “Perguntamo-nos ainda: onde começa a individualidade? Começa em cada facto 

em si, na matéria e nas suas vicissitudes e na mente dos elaboradores deste facto. Con-

siste ainda no lugar que determina uma obra; no sentido físico, como também e sobretu-

do, no sentido da escolha daquele lugar e da unidade indissolúvel que foi estabelecida 

entre o lugar e a obra”.141      
 Também Christian Norberg-Schulz, revisita o espírito de alguns lugares sublin-
hando as suas características mais particulares, que constituem um conceito de paisagem 
e são resultado da união de elementos de ordem artificial e de ordem natural. O conceito 
de paisagem, remete tanto para os elementos visíveis como as montanhas, a água, os 
jardins, como para o seu carácter, à sua imagem enquanto cenário multisensorial. O ser 
humano é o autor responsável pela modelação das paisagens.
 “To respect the genius loci does not mean to copy old models. It means to de-

termine the identity of the place and to interpret it in every new ways. Only then we may 

talk about living traditions which makes change meaningul by relating it to a set of locally 

founded parametres.”142

 O lugar é um espaço dotado de um caráter distintivo (o genius loci; o espírito do 
lugar), e de uma estrutura particular. “O	caráter	é	definido	pela	sua	construção	material	e	
formal,”143 enquanto a sua estrutura pode ser descrita em termos de paisagem. 
 O carácter de um lugar é o factor que distingue os diversos elementos da mesma 
espécie, acabando por ser dependente de questões físicas e precisas relativamente à 
tectónica. 
 A estrutura compreende o modo como as diferentes partes que formam o lugar 
se relacionam e estão dispostas no todo. Pode ser descrita em termos de paisagem, em 
imagens, uma vez que as partes constituintes do lugar confirmam um cenário unitário e 
coeso. Assim, a tipologia de um lugar é marcada pelo ambiente que a envolve, sendo a 
totalidade destes elementos o resultado final da paisagem. A simbologia de certa pais-
agem, é um produto da imaginação humana mas que transforma consequentemente a 
nossa visão do mundo, o modo como vemos as coisas, as distâncias e as proporções dos 
objectos no espaço. 
 Também Aldo Rossi defende que o valor do locus se entende, “como a relação 

singular e no entanto universal, que existe entre uma certa situação local e as construções 

aí localizadas. A escolha do lugar para uma certa construção, como para uma cidade, 

tinha valor proeminente no mundo clássico; a situação, o sítio, era governado pelo genius 

loci, pela divindade local, precisamente uma divindade de tipo intermédio que presidia 

a tudo quanto acontecia nesse mesmo lugar... Na	 ideia	geral	da	arquitectura	participa	
também o lugar como espaço singular e concreto.”144

 Sendo a Arquitectura, um campo cuja prática modifica o espaço, é também en-
carregue pela percepção e transformação do espaço em lugares - a arquitectura surge 
como instrumento criador e conservador de lugares. Cabe à arquitectura e ao urbanis-

mo desempenhar com harmonia a relação entre o antigo e o novo, entre o passado 

e o presente, o respeito pela modernidade e pelo património. Sempre aliado às 

qualidades do território, surge o papel principal da preservação, da identidade da 

141. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos, p. 165.
142. Norberg-Schulz, C. (1980) Genius-Loci: towards a phenomenology of architecture. 1ª edição. New York: Rizzoli. p.180.
143. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos, p. 162.
144. Ibidem, p. 165.

A paisagem e as imagens 
que compõem a estrutura 
do lugar são formulações 
singulares que surgem 
em prol dos aconteci-
mentos que lhe solicitam 
presença. 
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Neste sentido, podemos 
fazer uma analogia ao 
sexto princípio rizom-
atico - decalcomania e 
cartografia, anteriormente 
referenciado - p. 82. 
que pressupõe que uma 
análise a uma mapa deve 
basear-se naquilo que 
representa.

Podemos fazer um pa-
ralelismo com as cidades 
naturais e artificiais por 
Christopher Alexander 
p.74
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“Tudo tem importância na organização do espaço – as formas em si, a relação 

entre elas, o espaço que as limita – e esta verdade que resulta de o espaço ser 

contínuo anda muito esquecida (…); todo o sistema de relações, quer paisagísticas, 

quer urbanísticas (…) é esquecido como se possível fosse abstrair esse acontecimento 

de todo o espaço e de toda a circunstância que o envolve.”146
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Fig. 90. Cidade de Gangi, Sicília, fotografia de Angelo Bosco.
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região e, intrinsecamente do Homem.

 É importante referenciar que a intervenção no território relaciona-se com a con-
strução de significados por quem a habita, e consequentemente para sistemas de repre-
sentação que têm muito de individual, tanto na relação homogêna do Eu com o território, 
como na relação da comunidade com o território. 
 Efectivamente, estas referências de representação são combinadas por hábitos 
e processos da memória que têm muito de local, desde que organizam, para cada cultura 
e como resultado da sua evolução, a maneira de apreender os espaços e os modos de 
vida que neles se desenvolvem.
 “Mais do que negar evidências, é necessário procurar perceber o contexto em 

que nos movemos para que seja possível propor práticas e formas de actuar adaptadas 

aos actuais processos de ocupação do território. O urbano extensivo, descontínuo e 
fragmentado, corresponde a boa parte do nosso contexto actual.	 Não	 é	 possível	
continuar	a	olhá-lo	como	excepção	ou	erro.	Não	faz	sentido	tomá-lo	como	causa	perdida,	
estrutura caótica e incompreensível sobre a qual não vale a pena intervir... apresentar a 

habitação unifamiliar, o acesso à propriedade, os automóveis, os centros comerciais como 

os culpados do crime, e como entidades de natureza diabólica, é tomar os efeitos pelas 

causas...”145

                *
 Os textos anteriormente apresentados, surgem como bases de estudo para o 
entendimento da linha cronológica relativa aos diferentes aspectos inerentes à forma e 
imagem da cidade em constante transformação.  
 De facto, existem diferentes escalas de interpretação e apropriação territorial, e 
a condição urbana é resultado de vários processos de dinamização, expansão e até mes-
mo fragmentação, remetendo desta forma para as ideias defendidas por Patrick Geddes, 
que devemos entender as cidades como um organismo vivo em contínua alteração.
  Aquilo que entendemos por exemplo, como metrópole é distinto daquilo que 
entendemos como Arco Metropolitano do Porto; aquilo que entendemos como cidade do 
Porto é diferente daquilo que entendemos como cidade de Vila Nova de Gaia; aquilo 
que entendemos como Santa Marinha (núcleo central de Vila Nova de Gaia), é difer-
ente daquilo que entendemos como localidade de Crestuma – existem sempre factores 
qualitativos e quantitativos caracterizadores dos espaços, que nos remetem para estas 
distinções e constantes dicotomias.
 A palavra metrópole surge associada a grandes capitais, como é o caso de Par-
is, Londres ou Bruxelas, onde é perceptível um grande desenvolvimento a nível económ-
ico, social e tecnológico. Os factores que actualmente ditam estas cidades como grandes 
metrópoles  já não se relacionam com os  princípios clássicos, baseadas numa hierarquia 
espacial. Actualmente, os elementos que são essenciais para a caracterização destas 
grandes cidades, relacionam-se sobretudo com as relações e conexões que as cidades 
estabelecem com tudo aquilo que está à sua volta. São cidades que pressupõem movi-
mento e relações internacionais de conexões europeias. 
  

145. PORTAS, N. DOMINGUES, A. CABRAL, J. (2011) Políticas Urbanas II - Transformações, Regulação e Projectos, CEFA/FGG Fundação Calouste Gulbenkian p.168
146.  TÁVORA, Fernando, Da Organização do Espaço, Porto, Edições do Curso de Arquitectura da ESBAP, 2008, p. 
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“En resumen, nuestras indagaciones geográficas e históricas nos aportan cada vez más una filosofia, una 
ética y una política de vida social, en la que todo que hay de mejor en las diversas y divergentes escuelas 
de pensamiento y acción puede colaborar cada vez más entre si.”148
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 Numa escala distinta, e seguindo a premissa das diferentes imagens da cidade e 
da diversidade territorial, considerando o Arco Metropolitano do Porto, podemos perceber 
como foi abordado nos diferentes mapas, apresentados anteriormente, que relativamente 
à cidade de Vila Nova de Gaia há um conjunto de áreas que lhe são inerentes, e que ao 
mesmo tempo se encontram desligadas dela, pela falta de resposta de elementos de 
união. 
 Transversal a esta dicotomia de união e ao mesmo tempo de uma falta relacion-
al, deparamo-nos com as centralidades e as áreas periféricas. Assim, aquilo que podem-
os retirar através das aproximações realizadas nesta primeira parte, passa por uma leitura 
rizomática da imagem territorial e uma necessidade de conexão entre as partes que for-
mam um todo. Uma vez que, as questões que se colocam relativamente ao urbanismo e 
ao crescimento das cidades, não se relacionam apenas com questões no que diz respeito 
às áreas centrais numa análise de escala local do lugar, mas pelo contrário, aquilo que 
pressupõe passa por uma nova escala relacional e multi-escalar. 
 Consideramos que o espaço a ser estudado, deve passar por uma melhoria ur-
bana e possibilidade de conexão entre todas as partes. Sublinhando as ideias apresenta-
das por Marc Augé, é importante o entendimento que tanto os subúrbios como as áreas 
periféricas têm a sua própria produção, são enriquecedores e têm um papel importante no 
que diz respeito à formação do centro - para que um aglomerado urbano seja considerado 
central, há o pressuposto que de que têm que existir outros aglomerados dispostos à sua
volta. 
 As áreas distintas daquilo que é considerado central, são áreas que procuram 
um planeamento urbano local, e também a uma escala mais afastada, uma conexão com 
aquilo que lhes rodeia. Apresentamos como exemplo, áreas em torno dos aeroportos, 
áreas  que compõem as frentes paisagísticas ribeirinhas e as áreas destinadas à pro-
dução industrial que hoje em dia se encontram obsoletas, e é de acordo com esta leitura 

interescalar que se poderá começar a falar de um planeamento de cidade como um 

todo. 
 De uma forma conclusiva, e enquadrando o objecto de estudo como uma destas 
áreas, o que se propõe passa por uma análise in situ, por meio de uma escala de conex-
ão e por um cruzamento entre campos e entendimentos que vão desde a arquitectura, à 
sociologia, ao urbanismo e geografia. 
 “Delinear estratégias de observação e intervenção tornou-se, de facto, um 
dos desafios permanentes de uma sociedade em constante evolução, que busca 
as suas raízes para se identificar e distinguir”.147 Assim, adapta-se uma visão local e 
uma leitura territorial concordante com os princípios estabelecidos por Patrick Geddes, 
apoiado num simbolismo presente em cada forma urbana, como propõe Denise Scott 
Brown e Robert Venturi, e respeitando as características dos lugares como propõe Marc 
Augé ao contrário de um começar do zero como propôs Ebenezer Howard ou princípios 
de erradicação defendidos por Haussmann no caso de Paris, ou Le Corbusier com o Plan 

Voison.

 

TRANSFORMAÇÕES NA IMAGEM DA CIDADE | O SUBURBANO E A CONDIÇÃO PERIFÉRICA

147. TAVARES DIAS, L. ALARCÃO, P. Paisagem Antiga, sua construção e re(uso), reptos e perspectivas, Porto, CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura: Espaço e 
Memória, 2017, p.6.    
148. GEDDES P. (1960), Ciudades en evolucion, trad. E.L. Revol. - Buenos Aires : Ed. Infinito, p. 28.
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S É C U L O    X I XS É C U L O    X V I I I

“O contributo do pensamento iluminista para uma fun-
damentada teoria dos factos urbanos mereceria uma 
pesquisa particular. Em primeiro lugar, os tratadistas 
do seculo XVIII procuram estabelecer princípios de 

arquitectura que possam ser desenvolvidos sobre bas-
es lógicas, em certo sentido, sem desenho; o tratado 

vai-se construindo como uma série de proposições 
deriváveis uma da outra. Em segundo lugar, cada ele-

mento é sempre concebido como parte de um sis-

tema e este sistema é a cidade; ou seja, é a cidade 
que confere critérios de necessidade e de realidade 

a cada arquitectura. Em terceiro lugar, distinguem 
a forma, aspecto último da estrutura, do momento 

análitico desta; assim a forma tem uma persistência 

própria (clássica) que não se reduz ao momento lógi-
co.”149 

Socialismo utópico

 James Silk (1786-1855)
 Robert Owen (1771-1858)
 Charles Fourier (1772-1837)
 Jean Baptiste Godin (1817-1888)  

“Estou convencido de que as polémicas entre o so-

cialismo utópico e o socialismo científico na segun-

da metade do século XIX constituem um importante 
material de estudo; mas não as podemos continuar a 

considerar no seu aspecto meramente político, devendo 

ser aferidas com a realidade dos factos urbanos se 
quisermos evitar levar por diante graves distorções.”150 

C A P I T A L I S M O   I N D U S T R I A L C A P I T A L I S M O   I N D U S T R I A L

1856

Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão Crestuma 1890

A Cidade Ideal de Chaux de Claude-Nicolas Ledoux1804

O Familistério - projecto de Jean Baptiste Godin1859

Introdução da máquina a vapor em Portugal1821

1853

1869

1º ligação ferroviária, entre Lisboa e Carregado

Thomas Newcomen desenvolve a 1ª máquina a vapor 1705

1777 Construção da 1ª ponte em ferro em Coolbrookdale no 
Reino Unido

PARTE I | APROXIMAÇÕES

Criação da Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa; 
Fundação da Associação Comercial do Porto

1834

Plano Haussmann para Paris

Plano Haussmann para Paris

1845 No Porto existiam 276 unidades industriais, com 3392 
operários. Destes, 2090 trabalhariam na industria têxtil

1852 Crescimento para os 496 estabelecimentos industriais, 
com 6090 operários. Criação da escola Industrial do 
Porto. 

1865 Primeira Exposição Industrial do Porto

Crise financeira1876

Contexto nacional

Contexto europeu

1791 Fábrica de Verguinha e Arcos de ferro, instalada em 
Crestuma, na margem do rio Uíma. Foi criada sob a 
alçada da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas 
do Alto Douro.  1854 Companhia de Fiação de Crestuma em Crestuma nas 

antigas instalações da Fábrica de Verguinha e Arcos de 
ferro. 

A Peaceful Path to Social Reform por Ebenezer Howard 1898



104

149. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos, p. 67.
150. Ibidem, p. 37.
151. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em 
Arquitectura na FAUP, Porto: FAUP p. 17.

“...este processo de metamorfose da cidade, que viria a ser 
fortemente exponenciado com os desenvolvimentos tec-
nológicos que marcam a segunda metade do século XX - a 

fase do capitalismo cognitivo - determina uma conjugação 
complexa de multiplas circunstâncias objectivas...”151  

S É C U L O     X X

C A P I T A L I S M O   C O G N I T I V O C A P I T A L I S M O   C O G N I T I V O

1918 Fim 1º Guerra  

1924 La Ville Radieuse de Le Corubiser 

Segunda Guerra Mundial

1939

1945

1965 A city is not a tree, Christiopher Alexanderi

1904 Cité Industrielle por Tony Garnier

1950 Revolução tecnológica

1953 Team X

Cities of To-Morrow, Peter Hall   

1933 IV manifesto dos CIAM (Congresso Internacional da 
Arquitectura Moderna)

1914 Início 1º Guerra

1915 Secção do Vale por Patrick Geddes

1933 I Congresso da Indústria Portuguesa

1918 1º regulamento sobre a utilização betão armado

1948 I Congresso Nacional Arquitectura
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1925 Grave crise financeira e bancária no Porto 

1909 Fábrica Ford por Albert Kahn 

1904 Cidade Jardim por Ebenezer Howard 

1910 Fábrica de Turbinas AEG por Peter Behrens 

1911 Central Tejo

1918 Central Freixo

1966

1968

1972  

1980

1988

1981

Apresentação do livro por Gilles Delleuze e Félix Guattari 

1922 Ville Contemporaine por Le Corbusier

1925 Plan Voison  por Le Corbusier

1933 Ville Radieuse por Le Corbusier 

1954 The Doorn Manifesto

1961 The Life and Dead of Great American Cities, Jane Jacobs 

A Arquitectura da Cidade, Aldo Rossi

Apriendiendo de Las Vegas, El simbolismo olvidado de 
la Forma Arquitectonica, Denise Scott Brown e Robert 
Venturi Venturi

A Arquitectura da Cidade, Aldo Rossi

Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture 
Rizzoli, Christian Norberg-Schulz

1 º  m e t a d e  d o  s é c u l o 2 º  m e t a d e  d o  s é c u l o
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Reconhecimento; Apropriação

2. Crestuma como lugar de frente com o Douro 
   
        2.1. Enquadramento histórico
  

       2.2. Enquadramento territorial       

    2.2.1. Urbanização Extensiva - Entre o disperso e o difuso

       2.3. Plano Estratégico das Encostas do Douro

       2.4. Apresentação de três propostas de intervenção

    2.4.1. Percurso ribeirinho: da Afurada a Crestuma
    2.4.2. Dinamização de espaços urbanos de excepção: Percurso pelo Uíma
    2.4.3. Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão como foco operativo na re(criação) 
                               de um espaço comum    
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Fig. 91. Antiga frente ribeirinha de Crestuma e os antigos cais -  s.d. 

“(Se ha dicho que las periferias urbanas son / espacios donde el “sentido del lugar” no ex-
iste, donde la ausencia de historias y falta de determinaciones locales reducen a cero la 
identidad del local en el sentido  clássico (...) Sin embargo, se puede partir de un análi-
sis diverso. Y afirmando que, efectivamente, el sentido clássico del lugar ha desaparecido en 
aquellas áreas urbanas donde prevalece la discontinuidad de las formas construidas, pero 
donde los espacios vácios son predominantes, hay otro snetimiento del lugar característi-
co el de la sensión expectante de los vacíos y el de la indiferencia de las construcciones.”148
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 Dado que numa primeira parte Aproximações, de forma a compreendermos 
o objecto de estudo - entendido como área periférica e suburbana - foi analisada uma 
linha temporal relativa à constante transformação da imagem e forma da cidade, onde 
concluimos que a construção de lugares é resultado de um conjunto complexo de factores 
e confronta diferentes tempos e realidades; Nesta segunda parte, Reconhecimento; Ap-
ropriação, será realizada uma análise in situ de maneira a prosseguir o reconhecimento 
do caso de estudo, como território vulnerável ao constante processo de transformação - 
considerando as suas características históricas, culturais, geográficas, territoriais, sociais 
e paisagísticas. Será pertinente referir que ao longo da primeira parte - Aproximações,  
foram postos em evidência e lançados aspectos importantes de análise, para que esta 
segunda parte, passe por uma leitura contínua e em constante ligação com a primeira. 
 Neste sentido, este capítulo será desenvolvido em primeira instância, numa 
análise histórica, que remonta a 922 e ao bispado do Porto e passa por um análise mor-
fológica e territorial, marcada pelas trocas comercias e pela implantação da indústria - 
que resultaram numa distinção arquitectónica a nível habitacional e urbano, categorizada 
através da zona baixa e zona alta. Em concordância com os conceitos apresentados na 
primeira parte de urbanização extensiva e urban sprawl, serão abordados os termos de 
difusão e dispersão, que nos remetem para uma vertente de desenvolvimento segundo 
uma rede urbana. 
 O desenvolvimento de diferentes abordagens e temáticas - Reconhecimento, 
procurou ser uma base de trabalho densa e consistente, que consequentemente conduziu 
à apresentação de uma estratégia interventiva - Apropriação.
 
 Assim, esta segunda parte constitui-se pela sua natureza propositava - a inter-
venção no território de Crestuma, passa pelo recurso a diversas cartografias e desenhos 
- nomeadamente a apresentação do Plano Estratégico Encostas do Douro, que surge 
como um complemento essencial para a materialização das três propostas de intervenção 
de reestruturação da cota baixa através da noção sistema e leitura rizomática: “Percurso 
ribeirinho: da Afurada a Crestuma”, numa leitura longitudinal, que se foca no valor pais-
agístico das frentes ribeirinhas - segundo uma visão no sentido foz-nascente do Douro, 
em concordância com o enunciado de Patrick Geddes - pondo em evidência a imagem 
distinta que as duas margens apresentam em termos de comunicação; “Dinamização 
de espaços urbanos de excepção: Percurso pelo Uíma”, apoiado na Secção do Vale, 
pretende apresentar uma proposta para o vazio urbano no limite Sudeste, através de uma 
leitura transversal no território; “Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão como foco operativo 
na re(criação) de um espaço comum”, com o reconhecimento de uma unidade industrial 
obsoleta para o desenvolvimento de um programa coerente com as necessidades locais 
e catalizador de uma nova vivência urbana. 
       Deste modo, estabelece-se uma ordem consequente de - observação e análise; ma-
terialização, proposta e resposta - com o objectivo de apresentar uma solução para um 
problema, o vazio urbano presente na cota baixa ribeirinha, num discurso de proximidade 
com a realidade.

CRESTUMA  COMO LUGAR DE FRENTE COM O DOURO

148. SOLÀ-MORALES, Manuel (1992) Urbanisme Revista. Projectar la periferia. Barcelona: Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona - Laboratorie d’Urbanisme, UPC.
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Fig. 91. Antiga frente ribeirinha de Crestuma e os antigos cais -  s.d. 
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Possibilidade Cais da Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão Possibilidade Cais da Companhia de Fiação de Algodão 
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Fig. 92. Contextualização e inserção urbana - Crestuma. 
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 Crestuma, antiga freguesia de Santa Marinha de Crestuma, pertencente à NUT 
III e à Área Metropolitana do Porto, localiza-se na zona Sudeste do concelho de Vila Nova 
de Gaia, na margem esquerda do rio Douro e é parte integrante do conjunto de freguesias 
de Sandim, Olival, Lever e Crestuma (resultado de uma reorganização administrativa em 
2014). Pela análise efectuada na Fig.16, constatamos que se encontra na quinta zona, a 
uma distância segundo um raio de aproximadamente 18km, do núcleo considerado cen-
tral - Santa Marinha e São Pedro da Afurada. 
 Na procura da identificação do topónimo de Crestuma, é consensual que a sua 
designação advém da aglutinação de Crasto e Uma. Crasto dada a existência passada de 
um castro com vestígios da civilização greco-romana e Uma, antiga forma de Uíma – rio 
que nasce em Santa Maria da Feira e tem como afluente o rio Douro em Crestuma. 
 “A tradição de naquele morro pedregoso ter existido uma fortificação, registada 
em dicionários e corografias antigos, ter-se-á conservado tanto no microtopónimo como 
na própria designação da freguesia, explicada desde o século XVIII pela aglutinação da 
raiz Castr – com o nome do principal rio da terra, o Uíma. Todavia, foi apenas em mea-
dos do século XX que um erudito local, Arlindo de Sousa, trouxe a público as evidências 
notórias da antiga ocupação do sítio.”149 
 Relativamente às origens de Crestuma, é feita uma primeira referência em 922, 
no documento número XXV, intitulado Portugaliae Monumenta Historica “...o Rei Ordonho 
II e a Rainha Elvira foram, em 922, visitar o ermita D.Gomado, bispo resignatário da Sé 
Conimbricense, ao mosteiro de Crastumia, onde se encontrava recolhido”,150 e é feita 
uma segunda referência, também no mesmo ano a propósito da extensão do território até 
Gondomar e às terras do Vale de Sousa, “Era vastíssimo o Couto de Crestuma, e segundo 
demarcações feitas em 922, se estendia pelas duas margens do Douro, entrando pela 
margem direita, pela terra do Sousa, até ao monte Zevrário...”.151 
 Pelas suas qualidades naturais e topográficas, Crestuma compreende carac-
terísticas essenciais, que desde sempre estiveram associadas às funções portuária, in-
dustrial e comercial, fortalecidas pela ligação com o troço navegável do Douro. Ainda 
hoje é visível a presença de moinhos pelo território, especialmente em proximidade com 
o rio Uíma, remetendo assim, para um passado de produção e auto-consumo, através do 
aproveitamento da força da água.   
 Já em 1874, Pinho Leal na sua obra Portugal Antigo e Moderno caracterizava 
Crestuma como “...terra muito fértil e de muito commercio com a cidade do Porto, com 
a qual está em contínua communicação fluvial”.152 De facto, a importância de Crestuma 
ao longo de muitos séculos é explicável pelo papel económico e estratégico do próprio 
Douro. O contacto com o rio sempre foi decisivo e fundamental para a vida económica da 
localidade, por ele faziam-se chegar barcos rabelos que atracavam no cais, converten-
do-o na principal fonte de riqueza e prosperidade. (Fig. 91)
 

2.1 Enquadramento histórico

As escavações arque-
ológicas, no morro do 
Castelo de Crestuma 
e na Praia de Favaios, 
iniciaram-se em Agosto 
de 2010. A iniciativa foi 
levado a cabo por uma 
equipa de profissionais 
organizada pelo Gabinete 
de História, Arqueologia e 
Património da Confraria 
Queirosiana. 
Segundo uma notícia 
publicada no Jornal de 
Notícias, de dia 25 de 
Agosto de 2010 podemos 
ler: “...já é possível confir-
mar que, de facto, existiu 
uma construção (uma 
espécie de fortificação ro-
mana), no alto do castelo 
que teria como função o 
controlo das travessas do 
Douro...”).153

149. Q. J. Carlos, M. J. António (2015) Monografias AAP - Contextos Estatigráficos na Lusitania (do Alto Império à Antiguidade Tardia), Associação dos Arqueólogos Portugueses, I, p.150 
150. Ibidem.
151. Ibidem.
152. LEAL, A. S. de Pinho (1874) Portugal Antigo e Moderno, Lisboa: Livraria Editora de Matos Moreira & Companhia, p.447. 
153. jn.pt/local/noticias/porto/vila-nova-de-gaia/ocupacao-romana-no-castelo-1647676.html
154. LEAL, A. S. de Pinho (1874) Portugal Antigo e Moderno, Lisboa: Livraria Editora de Matos Moreira & Companhia, p.448.   

“Foi antigamente da co-
marca da Feira, e cabeça 
do couto do seu nome, 
que era dos bispos do 
Porto, por doação que fez 
a rainha D.Thereza, viúva 
do conde D.Henrique, a 
D.Hugo, bispo do Porto, 
pelos anos de 1110...Teve 
um convento de frades 
bentos, fundado (segundo 
alguns) no século VII. Ou 
este convento continuou 
a existir no tempo dos 
árabes (mediante certo 
tributo) ou foi reedificado 
no tempo dos reis go-
dos; pois que em 922, 
D.Ordonho, rei de Leão, 
e os grandes da sua 
côrte fizeram doação ao 
mosteiro de Castrumire 
(em attenção, a D.Goma-
do, bispo de Coimbra, que 
se tinha recolhido a este 
mosteiro) do seu couto e 
juridisção. Este convento 
passou a commendarios 
(no seculo XV) os quaes 
eram cabo d’elle.”154 

Ver p. 25. 
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Fig. 93. Categorização das diferentes zonas no ter-
ritório, considerando os factores arquitectónicos e 
urbanos: reconhecimento de uma área baixa e alta 
ao invés de uma área baixa, média e alta. 

P1 - Pormenor da zona baixa ribeirinha e respectiva identificação das fotografias referentes a 
esta zona; com destaque na Igreja de Crestuma. (Ver p. 117) 

P2 - Pormenor da zona média e respectiva identificação das fotografias referentes a esta zona;   
com destaque no Parque de Jogos. (Ver p. 117 e 118)



 Reconhecido o desenvolvimento histórico de Crestuma, e a sua importância como 
antiga vila fortificada pertencente ao bispado do Porto, que se estendia até à margem 
oposta do rio Douro - actual localidade Foz do Sousa, será pertinente passarmos a uma 
caracterização do espaço territorial da freguesia de forma a compreendermos o seu de-
senvolvimento e o seu sistema de relações com os núcleos urbanos envolventes. 
 Os diferentes ambientes que definem e constituem o caso de estudo, repre-
sentam nos dias de hoje as consequentes transformações de que esta zona ribeirinha 
foi alvo com a passagem do tempo - uma análise muito ligada aos princípios defendidos 
através da Secção do Vale, apresentada por Patrick Geddes, na tentativa de compreensão 
dos padrões de ocupação territorial por parte de assentamentos humanos na paisagem.     
 A diversidade de arquitecturas que se percepciona, sugere uma complexa sobre-
posição ao longo de consequentes épocas caracterizada pela diversidade de contextos, 
onde é visível encontrarmos diferentes programas, que vão desde a comum parcela de 
habitação com pequena-horta de auto-consumo, terrenos de extensão agrícola, comércio 
e serviços, até às marcas de um passado rural e industrial pela presença de moinhos e 
unidades industriais obsoletas, que se encontram distribuídas por todo o território.
 Segundo uma análise apresentada na monografia Santa Marinha de Crestuma  
por Francisco Barbosa Costa155, em 1987, Crestuma poderia ser dividida em três zonas: 
a baixa ou ribeirinha, a média e a alta. 
 A primeira zona, compreende a cota mais baixa da área ribeirinha e estende-se 
até à área da Igreja, onde se localizam a maior parte das construções antigas, típicas 
e caracterizadas pelas suas vielas estreitas, que nos conduzem até à foz do Uíma. A 
implantação destas habitações em terreno irregular, caracterizado pelos seus vales ín-
gremes pressupôs o aproveitamento e adaptação ao declive do terreno e aos rochedos 
uniformes, como se fizessem parte da própria estrutura da habitação, sendo que a maior 
parte delas respeita o modelo típico das casas à cota baixa, definindo-se como edifícios 
de dois ou três pisos. 
  A segunda zona, corresponde à zona média e compreende todo o território sit-
uado entre a área da Igreja e a área próxima do Parque de Jogos, a qual se classificaria 
como zona de transição, com um tipo de arquitectura mais moderna aproximando-se 
ainda às construções existentes na zona baixa. 
 Já a terceira zona, considerada a zona alta, é caracterizada por um tipo de hab-
itações distintas das outras áreas, onde é visível a implantação de blocos habitacionais 
- compreende toda a área desde o Parque de Jogos até aos limites de Crestuma: Lever a 
Este, Olival a Oeste e Sandim a Sul.   
 No entanto, após uma análise territorial in situ e aqui documentada pelo registo 
fotográfico apresentado nas páginas seguintes, entendeu-se que seria mais pertinente 
e adequado diferenciar o território apenas em duas áreas, uma vez que, actualmente a 
zona média e a zona alta não reúnem elementos suficientes que permitam distinguí-las. 

2.2 Enquadramento territorial  

Representada no 
mapa pela mancha 
amarela.

Representada no mapa 
pela mancha violeta.

Representada no mapa 
pela mancha verde.

155. COSTA. Francisco Barbosa. (2000) “Santa Marinha de Crestuma: Notas Monográficas”; Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal.
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Fig. 94. Imagens representativas da zona baixa: Intervalo 1-12.  Imagens representativas da zona média: Intervalo 13-21  Imagens representativas da zona alta: Intervalo 22-36.
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Fig. 94. Imagens representativas da zona alta: Intervalo 22-36.
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Fig. 95. Transformação da imagem do cais  - s.d.
Fig. 96. Transformação da imagem do cais - foto actual.
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  Assim, propõe-se a substituição da classificação - zona baixa (intervalo foto-
grafias 1-12), média (intervalo de fotografias 13-21), e alta (intervalo de fotografias 22-
36), por - zona baixa e alta. Admitindo que, apesar de a uma cota superior, o território 
considerado médio apresentar alguns edifícios excepcionais destinados à habitação 
colectiva, o número representativo dos mesmos, não justifica a classificação de uma 
nova área. 
 Determina-se que para a zona baixa seja abrangida toda a área desde a zona 
ribeirinha até à área próxima da Igreja, e também a rua da Fontinha; e considera-se a 
zona  alta a partir da zona baixa até aos limites de Crestuma. 
 Complementar às fotografias anteriormente apresentadas, podemos constatar 
que o território do caso de estudo apresenta diversas fragilidades a nível de desenvolvi-
mento e planeamento urbano, especialmente na área ribeirinha considerada como a mais 
antiga. Alguns exemplos que nos remetem para a falta de planeamento passam pela 
ausência de: marcação no pavimento das faixas de rodagem, sinalética, fluxos pedo-
nais, relação entre a continuidade exterior-interior do piso térreo, ausência de lugares de 
estacionamento, espaços verdes, espaços de estar e de permanência, relacionados com 
o desempenho de praça, entre outros que cooperariam para uma imagem estruturada 
e qualificada do caso de estudo. Esta ausência acaba por contribuir para uma leitura 
de padrões urbanos bastante distintos, em concordância com as ideias apresentadas 
na primeira parte, relativamente à imagem que o território extensivo forma, segundo um 
“conjunto de intervenções que se sucedem incapazes de construírem uma qualquer co-
erência, porque parece não haver ali nenhuma ideia informadora de unidade, nenhuma 
identidade responsável pelo conjunto.”156  
 Ainda numa reflexão sobre a lógica de produção neste território, entendido como 
suburbano, relativamente à adição de elementos programáticos sobre o lugar, aquilo que 
poderá parecer uma distribuição irregular e desordenada, numa leitura mais atenta rem-
ete-nos às várias sobreposições e transformações dos tempos na imagem territorial, sen-
do clara a distinção da zona industrial, na área baixa, associada aos fluxos de trocas 
comercias, como lugar de passagem, e a uma aglomeração mais antiga. Por sua vez, na 
área alta, segundo uma malha mais densa e ramificada, lemos um território marcado pela 
distribuição de serviços, comércio e habitação.
 Entede-se que estamos perante um território urbanizado extensivo, caracter-
izado segundo um sistema variado e autónomo, com características próprias - em parale-
lo com o trabalho desenvolvido na primeira parte, podemos referir o conceito per genus et 
differentiam157, defendido por Aldo Rossi, que considera a estrutura dos factores urbanos 
responsável pela imagem distina no tempo e no espaço.
 Aquilo que se pretende passa por desmistificar a ideia relacionada com os terri-
tórios extensivos como algo intangível e reconhecê-lo como território legível. 

 

156. PORTAS, N. DOMIINGUES, A. CABRAL, J. (2011) Políticas urbanas II - Transformações, regulação e Projectos, CEFA/FGG Fundação Calouste Gulbenkian, p.167 
157. ROSSI, A. (2001) A Arquitectura da Cidade, Lisboa: Cosmos, p.93. 
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Zona baixa 
Zona média
Zona alta 

Zona baixa 
Zona alta

São exemplo destas ex-
cepções, os edifícios rep-
resentados nas seguintes 
figuras: 15, 20, 21, 22, 23, 
24 e 28.
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Ver Anexo A p. 210

Apresentação de fotogra-
fias em que se verifica 
os diferentes elementos 
que contribuem para a 
ambiguidade de fluxos, 
como é o caso: da inex-
istencia de lugares de 
estacionamento, passa-
deiras, falta de passagens 
para peoes; espaços de 
miradouro que perdem a 
sua simbologia por falta 
de cuidado e tratamento 
necessários; estradas em 
muito mau estado, que 
carecem da manutenção 
necessária. 
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Mapa “Estradas principais”.
Fig. 97. Este mapa desenvolvido por Manuel Sá Fernandes, Nuno Portas e Álvaro Domingues, com a representação das principais vias de comunicação, põe em evidência e destaque, a 
continuidade e mobilidade na cidade do Porto, por oposição à cidade de Vila Nova de Gaia.
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2.2.1 Urbanizações Extensiva - Entre o disperso e o difuso

 “A urbanização extensiva corresponde às grandes extensões do território que 
se caracterizam, particularmente, pelos fenómenos de ‘dilatação’ dos produtos da ur-
banização, que não advêm, necessariamente, de uma expansão de origem concêntrica 
ou em mancha de óleo, podendo resultar de lógicas reticulares ou rizomáticas, por 
disseminação, a partir de determinados pontos ou por colonização das estruturas 
existentes, ou, ainda, de carácter endógeno.”158

  De facto, quando pensamos na palavra extensão, esta remete-nos para uma 
imagem de alastramento. Pressupõe que existe um movimento do ponto A – ponto de 
partida, que se desloca para um ponto B – ponto de chegada. Há uma dinâmica inerente 
à noção de movimento. O ponto B, é resultado de uma deslocação e surge como conse-
quência de uma acção de movimento. 
 Contudo, pelo segmento de texto aqui apresentado, podemos concluir que a 
palavra extensão, quando aplicada ao território urbano nem sempre advém de um centro. 
Podemos admitir que o termo expansão pode também aplicar-se a uma outra forma de 
apropriação territorial em que se considera que o ponto B não resulta necessariamente de 
uma deslocação de um outro ponto A, mas que há uma relação entre estes dois pontos: o 
ponto B tem a sua própria origem, e não é consequência de movimento a partir do ponto 
A. 
 Também Álvaro Domingues, afirma que “...a zona urbana não é um círculo no 
meio do mapa e, por isso, a expansão também não é uma faixa envolvente desse círculo, 
em mancha de óleo. O que caracteriza a urbanização extensiva é o seu extremo retalha-
mento. Dentro desse retalhamento, as oportunidades e as expectativas para a edificação 
(entre quem possui solo, quem o transacciona, quem promove urbanização ou urbaniza, 
ou quem constrói) são extremamente variáveis.”159 
 Passamos então a explicar a ideia anteriormente apresentada segundo o caso 
de estudo. Quando consideramos a cidade de Vila Nova de Gaia, percebemos que além 
do que é definido como centro - Freguesia de Santa Marinha, aquilo que está à sua volta 
é uma extensão – urbano extensivo; é um alastramento – urban sprawl. 
 No entanto, se pensarmos na área de Crestuma, percebemos que a urbanização 
não é resultado de uma transferência do ponto a - Freguesia Santa Marinha, para o ponto 
b - Freguesia de Crestuma, Lever, Olival e Sandim. A urbanização nesta área, ocorreu 
de uma forma natural pela localização das indústrias, serviços e habitações próprias que 
geraram movimento e traduziram-se em fixação - a fixação territorial em Crestuma é re-
sultado de uma ordem natural. 
 Perecebemos assim, que a continuidade territorial caracterizada pela urban-
ização extensiva, pode também traduzir-se segundo a estrutura rizomática, proposta por 
Gilles Deleuze e Félix Guattari no que diz respeito ao primeiro princípio - conexão e heter-
ogeineidade160 - que dita que um ponto pode e tem de ligar-se a outro independentemente 
dos dois pontos reunirem diferentes características: núcleo central e periferia.
  

158. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arqui-
tectura na FAUP, Porto: FAUP p.578
159.  PORTAS, N. DOMINGUES, A. CABRAL, J. (2011) Políticas Urbanas II  Transformações, regulação e Projectos, CEFA/FGG Fundação Calouste Gulbenkian, p.153
160. DELEUZE, G. GUATTARI, F. (2007) Mil Planaltos Capitalismo e Esquizofrenia 2, trad. Rafael Godinho, Lisboa: Edições Assírio & Alvim, p.26   

Ver p. 22. 

CRESTUMA  COMO LUGAR DE FRENTE COM O DOURO

Ver p. 80. 

Associado ao trabalho 
desenvolvido na primeira 
parte do trabalho Aprox-
imações - a implantação 
de complexos fabris,   
foi determinada pela 
presença do rio Douro e 
do rio Uíma. Se era junto 
ao rio Uíma que se con-
struiam unidades fabris 
pelo aproveitamento da 
força da água, era pelo 
Douro que se comercial-
izava e exportava o mate-
rial produzido. 
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Apresentação de três escalas de observação:
Fig. 98. Escala A - O Lugar de Crestuma. Fig. 99. Escala B - Crestuma como núcleo pertencente a um conjunto de quatro freguesias. Fig. 100. Escala C - A cidade de Vila Nova de Gaia; 
Com destaque para as quatro freguesias e o núcleo considerado central - Freguesia de Santa Marinha. 
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Fig. 98 Escala A

Fig. 99 Escala B

Fig. 100 Escala C



 O urbano extensivo é então entendido pelas relações de interdependência esta-

belecidas entre territórios. “A urbanização extensiva não é ‘cidade’ nem é ‘campo’, emb-
ora permita a coexistência de elementos que, anteriormente, caracterizavam cada uma 
destas delimitações. A sua definição pela negativa ou como condição ‘entre’ não tem, no 
entanto, ajudado a caracterizar a realidade objectiva que representa.”161

 Dada a dificuldade de caracterizar a urbanização extensiva, pelas diversas des-

ignações que procuram exemplificar esta realidade, e uma vez que os termos ocupação 
dispersa e urbanização difusa são características do território urbano e ajudam a com-

preender a urbanização extensiva, passamos a uma reflexão e aproximação ao significa-

do dos mesmos.  

 “A dispersão, de acordo com António Font, é uma condição de estrutura espacial 
em que se mede a posição relativa no espaço dos assentamentos, fragmentados, ou ele-
mentos individuais entre si, que geram uma estrutura espacial descontínua, entendendo, 
neste caso, o conceito de ‘estrutura’ referido aos elementos que sustentam o modo de 
disposição interna de um determinado território. Na verdade, recorrendo à metodologia de 
observação que propomos e considerando a sua aplicação à escala intermédia, diríamos 
que as alterações de dispersão correspondem, efectivamente, aos vários modos de 
distribuição das partes que constituem um ‘todo’...”162 

 De forma a aproximarmo-nos de uma melhor compreensão da palavra dispersão 

‘como um modo de distribuição das partes que constituem um todo’, foi proposto para o 

caso de estudo uma análise do objecto de estudo segundo três escalas de observação. A 

primeira escala A (Fig. 98), será a freguesia de Crestuma, como território urbano compos-

to por 4,93 km² e delimitada a Norte pelo rio Douro, a Este por Lever, a Sul por Sandim, a 

Oeste por Olival. A segunda escala B (Fig. 99), será o enquadramento de Crestuma, como 

núcleo pertencente a um conjunto de quatro freguesias correspondente a uma ocupação 

no território de 34,16 km². A terceira escala C (Fig. 100), será o enquadramento do con-

junto das quatro freguesias em comparação com o núcleo considerado central - Freguesia 

de Santa Marinha, como território pertencente à cidade de Vila Nova de Gaia. 

  Com este exercício vimos confirmar “...que os valores de dispersão se referem, 
necessariamente, a uma avaliação da posição relativa entre objectos.” Segundo Teresa 

Cálix, “...o uso da palavra dispersão para caracterizar as territorializações da urbanização 
extensiva só será adequada, se considerarmos simultaneamente uma interpretação que 
estabeleça que a relação posicional ... entre os objectos que este conceito encerra, se 
aplique efectivamente a uma escala que não considera o espaçamento físico entre os 
componentes de um território morfológico mas, antes, o espaçamento relacional e o tipo 
de conexões entre os vários territórios ... que nos conduz à imagem da realidade concreta 
que pretendemos compreender.”163  

 A ocupação dispersa, se considerarmos a hipótese colocada por Nuno Portas, 

corresponderá, essencialmente, às áreas da urbanização extensiva em que predominam 

as ocupações por malha, ou ainda, as ocupações por superfície preenchendo várias ex-  

 

 

O disperso

Esquema interpretativo 
das três escalas apre-
sentadas:
Escala A - Fig. 98
Escala B - Fig. 99
Escala C - Fig. 100

161. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura 

na FAUP, Porto: FAUP p.578 (adaptado)

162. Ibidem, p. 579. 

163. Ibidem, p. 581.
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Fig. 101. Interpretação do conceito de difusão por diferentes tipos de ocupação no território.  
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tensões claramente definidas e delimitadas sem garantirem, obrigatoriamente, relações-
de continuidade entre si, e podendo, ainda, integrar, as ocupações pontuais que, como o 
próprio nome indica, correspondem a elementos isolados que ocupam pontos dispersos-
do território. 
 A difusão, refere-se a um tipo de característica inerente à organização do es-
paço. “Segundo António Font, “por difusão” entenderemos uma condição de transmissão 
ou distribuição, neste caso pelo espaço – de maneira similar aos processos físicos ou 
químicos nos corpos sólidos, nos líquidos e no ar -, de umas características ou valores 
urbanos ou de cidade”.164

 Podemos perceber que a difusão corresponde a uma ocupação territorial espe-
cífica e que é facilmente identificável pelas suas características morfológicas - catego-
rizada segundo: ocupações por superfícies, ocupações por malha, ocupações por linha, 
ocupação pontual ou então uma conjungação de ambas, capaz de reunir diferentes tipos 
de ocupação. 
 É neste sentido, que propomos uma análise da malha territorial presente em 
Crestuma. Pela Fig.101, verificamos três ocupações distintas. Ocupação pontual exem-
plificada através de P3, P5 e P6; ocupação por mancha em P1 e P2 - como exemplo mais 
representativo da malha territorial; e ocupação por linha em P4 - referente aos blocos 
habitacionais à cota mais alta.    

   De uma forma conclusiva, podemos afirmar que a urbanização difusa como foi 
referida, designa uma forma específica de ocupação no território, enquanto a ocupação 
dispersa pressupõe uma leitura rizomática entre as partes que formam um todo - recon-
hecendo o território como uma realidade fragmentada e dispersa ao contrário de compac-
ta e contínua. 
 De facto, a leitura a fazer segundo o conceito de ocupação dispersa, deve ir 
além de um conceito científico, perfeitamente claro na sua representação, objectivação e 
problematização; deve ser considerado como uma espécie de tema esponja que absorve 
um larguíssimo espectro de realidades (e ficções) e polémicas sociais.   
 Como afirma Nuno Portas, correntemente atribui-se o termo dispersão ao cresci-
mento aleatório de novas urbanizações ou condensações de núcleos, e o termo difusão 
ao espalhar da vida e construção urbana com base nas infra-estrutura rurais ou através 
do aproveitamento e proximidade de instalações de trabalho, entretanto deslocalizadas 
ou reformadas.
 A dispersão de que fala Nuno Portas, refere-se portanto à ocupação urbana que 
se caracteriza pela implantação de loteamentos maioritariamente residenciais e auto-con-
finados, ou seja, de fragmentos autónomos ou, na designação de Antonio Font, urban-
izações, que correspondem a acções de conjunto de parcelamento, de suburbanização 
e, inclusivamente, de edificação. A urbanização difusa tal como as difusões, propostas 
por Antonio Font, ou as ocupações em linha, em conjunto com as ocupações por malha e 
as ocupações por superfície, que propomos como categorias dos territórios morfológicos 
de preenchimento urbano, correspondem, efectivamente, aos territórios morfológicos que 
protagonizam a urbanização extensiva do Núcelo Duro da Área Metropolitana do Porto.165 

O difuso

Um olhar sobre os dois 
conceitos: O disperso e 
o difuso

164. CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura 
na FAUP, Porto: FAUP p.579
165. Ibidem, p. 583. 
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Fig. 102. Identificação dos doze projectos de intervenção propostos no PEED e esquematizaçao das quatros áreas de desenvolvimento, com o enquadramento de Crestuma na quarta área - UT4 Vale do Uíma     
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2.3. Plano Estratégico das Encostas do Douro

 Numa tentativa de compreensão daquilo que é o planemanto urbano relativa-
mente ao caso de estudo, e quais as propostas futuras para o mesmo, houve a necessi-
dade de entrar em contacto com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e com a enti-
dade Gaiurb. Desta forma, através da marcação de reuniões, foi possível aceder ao plano 
de trabalho que estava a ser desenvolvido para Crestuma, que consiste na elaboração do 
Plano Estratégico de Desenvolvimento das Encostas do Douro.
 A elaboração deste plano, com início em 2009, partiu do reconhecimento do val-
or paisagístico e ambiental da frente ribeirinha de Vila Nova de Gaia, com uma extensão 
de cerca de 15km. “O Plano Estratégico de Desenvolvimento das Encostas do Douro 
(PEDED) tem por objectivo a definição de ‘mecanismos de planeamento, implementação 
e gestão necessários à reabilitação paisagística, ambiental, económica e social’ de uma 
faixa ribeirinha do Rio Douro no município de Vila Nova de Gaia, entre a ponte D.Maria 
Pia e a freguesia de Lever”.166

 Este plano foi dividido segundo quatro áreas de intervenção territorial. A primeira 
área relativa ao Vale de Quebrantões, a segunda área relativa ao Areinho de Avintes, a 
terceira área relativa ao Vale de Arnelas e a quarta área relativa ao objecto de estudo - 
Vale do Uíma.
 Numa análise relacionada com a quarta área de intervenção territorial - Vale 
do Uíma, podemos constatar que foi desenvolvida segundo doze intervenções na ex-
tensão territorial de Crestuma. Considerou-se pertinente fazer uma apresentação das 
intervenções propostas para num segundo momento, num olhar crítico, pôr em evidência 
quais as propostas consideradas pertinentes e que poderão ser possíveis bases de tra-
balho para a exposição de uma estratégia, através da noção de sistema (pp. 73-84)
 A primeira intervenção P1 - Requalificação Urbanística do Cais de Crestuma, 
abrange a requalificação do cais como local de apoio a embarcações turísticas. Pre-
tende-se que este cais integre a rede de cais turísticos e funcione como uma das princi-
pais portas de entrada em Gaia, a partir do rio Douro e espaço público envolvente. Pre-
tende-se que a zona do cais funcione como uma âncora ao adquirir a função de principal 
plataforma de chegada e distribuição dos visitantes, um nó de ligação entre o percurso à 
beira Douro e os circuitos que constam de outros projectos.
 A segunda intervenção P2 - Clube náutico / Praia Fluvial, abrange a requalifi-
cação da zona correspondente ao clube náutico e à praia fluvial, onde se prevê dotá-la 
de melhores indíces de segurança através de infra-estruturas e equipamentos de apoio 
à canoagem, nomeadamente do Clube Náutico. 
 Pretende-se o reforço das condições actuais, através da melhoria de acessos, 
interligando as vias pedonais e ciclovias, integrando no domínio público as áreas adja-
centes.
 A terceira intervenção P3 - Parque Botânico do Outeiro, surge no seguimento 
do reconhecimento de espécies naturais que devem ser preservadas. Desta forma, é 
pro-

O Plano Estratégico que 
será exposto neste tex-
to, foi resultado de uma 
reunião com o Vice-Pres-
idente da Câmara, e do 
estabelecimento de con-
tactos com a entidade 
Gaiurb.  

As intervenções territorias  
relativas ao planeamen-
to urbano em Crestuma 
que passam a ser aqui 
expostas e na sua maioria 
transcritas,  constam no 
intervalo de páginas 191 
- 250, do Plano Estratégi-
co de Desenvolvimento 
das Encostas do Douro, 
fornecido pela entidade 
Gaiurb.167

166. Plano Estratégico de Desenvolvimento das Encostas do Douro | Relatório de Intervenção - Vresão Provisória, Vector estratégico, S.A, pg. 5 
167. Ibidem.  
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posta a criação de percursos pedonais, de forma a aproximar os visitantes da flora 
existente. Os percursos deverão ser desenvolvidos de preferência em caminhos pré-ex-
istentes de forma a evitar grandes intervenções nesta área, ou através de materias per-
meáveis e/ou semipermeávies que permitam a visitação, mas cuja construção acarrete 
os menores impactos possíveis. Prevê-se também a criação de espaços complementa-
res de utilização do parque como área de piquenique e zonas de descanso temporário.
 A quarta intervenção P4 - Instalação do centro de Juventude, é desenvolvida 
segundo a requalificação e adaptação dos edifícios da Antiga Fábrica de Fitas e Fiação 
de Algodão e terreno anexo - Quinta da Estrela, e pressupõe a criação de um Centro 
de Juventude, que funcione simultanemante como um equipamento de apoio turístico, 
com alojamento e restauração associados. A intervenção deverá dar atenção especial às 
questões relacionadas com a compatibilização de espaços próprios para o equipamento 
de apoio turístico, nomeadamente a eventual necessidade de aproveitamento de espaços 
exteriores, para que a proximidade com o espaço da zona central dedicado à recepção 
dos visitantes e parque de estacionamento podem ser determinantes. 
 A quinta intervenção P5 - Acessibilidades, consiste na requalificação dos aces-
sos viários, através da intervenção no espaço público e criação de zonas de estaciona-
mento, de forma a aumentar o nível e qualidade dos percursos viários, e resolver proble-
mas actuais de acessibilidade com a envolente.  
 A sexta intervenção P6 - Ciclovia e percurso pedonal, é um projecto que 
atravessa toda a área de intervenção e assume-se como um eixo de ligação entre as 
diferentes unidades territoriais. 
 A sétima intervenção P7 - Requalificação do espaço público dos núcleos prim-
itivos, refere-se à intervenção em núcleos como o Lugar dos Maus-Mosteiros, Calçada 
dos Castanheiros, Devesa de Baixo e Lugar da Lagoa, sempre salvaguardando a sua 
identidade cultural.
 A oitava intervenção P8 - Programa de Intervenções nos Edifícios Singulares, 
engloba a Quinta do Fioso, a Quinta das Touças, a Quinta da Lagoa, e refere-se à ma-
nutenção e recuperação destes edifícios para o desenvolvimento de actividades económi-
cas e turísticas.   
 A nona intervenção P9 - Programa de Investimentos nas Antigas Fábricas, ref-
ere-se a uma estratégia de valorização das unidades industriais consideradas património 
industrial, com referência à Fábrica de Fiação Juvenil de Alves e Barbosa e a Fábrica 
Barbosa e Irmãos, ambas na rua da Fontinha à margem do rio Uíma. 
 A décima intervenção P10 - Requalificação das margens do rio Uíma, pres-
supõe a definição de um circuito ao longo do rio como corredor verde público de ligação 
da zona ribeirinha à zona natural, integrando os caminhos pedonais e ciclovias. O camin-
ho assume-se como um acesso privilegiado ao rio e ao património arquitectónico ex-
istente nas suas margens. 
 A cota do caminho deverá acompanhar a cota do terreno, sem necessidade de 
grandes movimentos de terras. Prevê-se a implementação de mobiliário urbano ao longo 
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do curso, assim como, a utilização da sinalética cujos materiais devem ser o mais naturais 
possíveis.
 A décima primeira intervenção P11 - Reconversão das Vias Rurais em Vias 
Cicláveis Mistas, consiste na requalificação das actuais vias interiores de ligação da 
zona central à EN 222, com intervenção no espaço público e criação de zonas de par-
agem e descanso, de forma a transformar estas vias num conjunto de circuitos mistos. 
 A décima segunda intervenção P12 - Acessibilidades, consiste na estru-
turação das acessibilidade rodoviárias e adequação funcional da estrada nacional 222 
e a sua articulação com as principais vias. Para tal deverá ser executado um projecto 
de requalificação, com o tratamento dos actuais nós de articulação com as principais 
quintas e com os equipamentos existentes (e a construir), de modo a torná-los mais se-
guros, visíveis e adequados. Estes caminhos pressupõem uma intervenção de requali-
ficação do espaço público dos actuais caminhos.  
 
2.4. Apresentação de três propostas de intervenção 
              
 “Si recapitulamos, podemos comprobar cómo los proyectos del urbanismo mod-
erno partían de una voluntad de construir una nueva sociedad según una ética del com-
promiso social; ésta fue la aportación de la arquitectura del movimiento moderno que 
deberíamos saber ver ahora, reinterpretando sus obras y desvelando su permanencia 
en la mejor arquitectura contemporánea...Por tanto, es de vital importancia volver a 
mirar la arquitectura y el urbanismo auténticamente modernos desde una nueva 
perspectiva, con una mirada que ayude a poner especial énfasis en los procesos de 
incorporación de la complejidad, en el objetivo de la diversidad, en las relaciones 
entre los edificios y en el valor del espacio vacío entre ellos, en el cuidado por los 
espacios comunitarios, en la voluntad de favorecer la infiltración de la naturaleza 
y en la transformación e integración de los objetos arquitectónicos en sistemas 
urbanos; en definitiva, en continuidad con el esfuerzo inacabado, posterior a las 
vanguardias, para adaptar el sistema del nuevo urbanismo moderno a la escala 
humana y del contexto.”168

 Expostas as doze intervenções projectuais propostas pelo PEED, passa-se a 
uma análise e consequente sintetização das mesmas, de maneira a pôr em evidência 
quais é que seriam mais relevantes para o desenvolvimento de uma estratégia projectual. 
 Em primeira instância, apreendemos que as propostas que deveriam ser de 
carácter complementar encontram-se fragmentadas - razão pela qual considerou-se per-
tinente uma convergência de informação. Num segundo momento, entendemos que as 
soluções focam-se numa resposta geral, dado que não houve nenhuma metodologia, ou 
faseamento estratégico que pusesse em confronto as relações territoriais que Crestuma 
estabelece como frente ribeirinha, ou com as áreas envolventes.
 “Um plano não é um fim nem mesmo um princípio: é um meio.”169

 Desta forma, e por oposição a uma leitura geral apresentada pelo PEED, a estra-
 

168. MONTANER, J. M. (2008)  Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos, Barcelona: Gustavo Gili. p. 24. 
169. PORTAS, N. (2012) Os tempos das formas vol. i: A cidade feita e refeita - Guimarães : DAAUM, p. 222
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Fig. 103. Representação das três acções a desenvolver, segundo uma leitura longitudinal, leitura transversal e ponto de convergência. 
Fig. 103a.b.c. “Esquema dos três momentos: as secções longitudinal e transversal ; e a análise focal, que absorve as relações observadas das secções anteriores; a análise deixa de ser linear e passa a oblíqua.”171

Fig. 103a Fig. 103b Fig. 103c
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tratégia a seguir vai de acordo com uma análise intrínseca ao lugar. 
 “En la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo, el desafio del realismo com-
porta la búsqueda de formas para proyectar sobre las preexistencias, entendiendo los 
sistemas existentes como el punto de partida… De ahi que los arquitectos del Team 10 
inventaran … estrategias formales, programáticas y experimentales para adaptarse 
mejor a una realidad en evolución, para infiltrarse entre los intersticios de lo ex-
istente, para de-jar que el tiempo intervenga como proyectista.”170 

 Assim, foi necessário reconhecer o território como uma rede urbana para es-
tabelecer princípios de continuidade - se a partir dos cortes transversais e longitudinais 
efectuados, com base na proposta de Patrick Geddes através da Secção do Vale, constat-
amos que o maior problema seria a fragmentação na leitura do espaço como um todo, em 
que reconhecemos o anónimo colectivo que se faz sentir na cota mais baixa, a proposta 
terá como principal objectivo, a requalificação da mesma. 
 A primeira parte do trabalho, Aproximações, que se desenvolveu segundo uma 
linha cronológica dos processos de transformação da imagem da cidade, como resposta 
aos modos de vida da sociedade, leva-nos a comprovar que a imagem territorial de 
Crestuma, encara o tempo como condição necessária para a criação de espaços 
- ou seja, a imagem daquilo que o território foi, e a imagem daquilo que é, está sem-
pre relacionado às necessidades de cada tempo; o vazio urbano presente na cota 
baixa é resultado de um passado de trocas comerciais, portuárias e industriais, que 
deixaram de ser resposta à comunidade e ao lugar nos dias de hoje.
 Desta forma, apresentam-se três propostas de intervenção para a cota baixa do 
território, reconhecidos como três elementos distintos no seguimento do conceito sistema 
proposto por Christopher Alexander e leitura rizomática, proposta por Gilles Delleuze e 
Félix Guattari: Percurso ribeirinho: da Afurada a Crestuma, (1) representa uma linha lon-
gitudinal; Dinamização de espaços urbanos de excepção: Percurso pelo Uíma, (2) repre-
senta uma linha transversal; Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão como foco operativo na 
re(criação) de um espaço comum, (3) é representado através de um ponto de convergên-
cia. 
 Estas três propostas desenvolvem temas de desenho que vêm romper com a 
noção de limite e descentralização, contribuindo para a permeabilidade e continuidade 
entre localidades e territórios.
 Percurso ribeirinho: Da Afurada a Crestuma - A hipótese colocada pelo 
PEED, que pressupõe a transformação do cais num espaço destinado à atracagem de 
embarcações turísticas, originou algumas dúvidas. Por um lado constatamos que o Douro 
proporciona a afluência turística, e também que Crestuma é um dos poucos cais que 
apresentam num raio de 15km bases para o desenvolvimento de infraestruturas de at-
racagem. No entanto, entendemos que o desenvolvimento de acções de intervenção, 
deve em primeiro plano ser resposta à falta de dispositivos locais, e por isso a vertente 
programática à oferta turística em Crestuma não será desenvolvida. 
 
 

 

Ver Fig. 55. 57. 58. 59
pg. 57-68.
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“A reabilitação não deve ser a máscara (literal) da tragédia (urbana) das cidades actuais, nem o «lifting» cosmético da máquina do tu-
rismo. Mas também não será o lugar de um espectáculo estético e nostálgico da memória ou de um passado ao qual já não podemos 
aceder. Será, antes, talvez, um lugar de encontro infiel com aquilo que foi esquecido. Mas que, apesar de esquecido e por recor-
dar, permanece informulado no fundo da nossa memória. Não se trata de chegar a ver o passado, mas que o passado possa che-
gar até nós, não apenas na forma do monumento ou da contemplação estética, mas num modo de encontro, «in-contro» (do 
latim frente-a-frente) entre o que fomos e perdemos e o que ainda podemos ser e ganhar. Um modo de encontro que poderíamos 
chamar essencialmente um «habitus» ou um uso ou, então, um certo modo de habitar esse esquecimento que somos nós.”171
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Seguindo o entendimento proposto 
pela Secção do Vale, por Patrick 
Geddes, estabelece-se como ponto 
de partida a foz do Douro.
A partir desta área entendida como 
núcleo central, estabelece-se uma 
relação até à área periférica envol-
vente ao objecto de estudo.  

Foca-se a análise na relação entre 
margens. Considera-se os percursos 
marginais e pedonais existentes, 
relativos à cidade do Porto e cidade 
de V.N.Gaia.
Põe-se em confronto as diferentes 
imagens ribeirinhas, apresentadas 
pelos aglomerados urbanos que vão 
pontuando o Douro.
Propõe-se a criação de um novo per-
curso dinamizador, a partir do núcleo 
central até ao periférico, referente a 
V.N.Gaia.

Após analisar a imagem paisagística 
ribeirinha relativa do Baixo-Douro, 
passa-se a um olhar direccionado ao 
objecto de estudo - Crestuma.  

Para o objecto de estudo propõe-se 
três intervenções, baseadas em três 
leituras a partir do território: 
1. Leitura longitudinal
Percurso ribeirinho: Da Afurada a 
Crestuma 
2. Leitura transversal
Dinamização de espaços urbanos de 
excepção: Percurso pelo Uíma
3. Ponto de convergência
Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão, 
como foco operativo na re(criação) de 
um espaço comum.Quarto momento  

Apresentação de três propostas de intervenção

Estruturação e desenvolvimento dos diferentes momentos de análise

Primeiro momento Segundo momento Terceiro momento Quarto momento
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 Deste modo, num primeiro momento apresenta-se uma análise das frentes que 
o Douro desenvolve, tanto na cidade de Vila Nova de Gaia, como no Porto. E num segun-
do momento num olhar relativo ao caso de estudo, será apresentada a categorização de 
três sectores a ser desenvolvidos - Sector A, B e C, que passam pela introdução, conju-
gação e desenvolvimento de pontos notáveis no que respeita à reorganização de vias e 
requalificação de estruturas urbanas.
 A principal acção para a frente ribeirinha de Crestuma, baseia-se no desenvolvi-
mento de uma ligação longitudinal, com base na organização de uma rede de caminhos 
principais e secundários, com o objectivo de estabelecer continuidade entre Crestuma 
e as áreas envolventes - rompendo assim com a ideia de limite entre localidades. Esta 
acção, parte de uma escala de intermediação, reconhecendo o território de Crestuma 
como um dos intervalos de aglomerados urbanos que formam uma imagem paisagística 
e vão pontuando as margens do Douro. 
 Dinamização de espaços urbanos de excepção - Percurso pelo Uíma; Se na 
proposta anterior reconhecemos a importância de estabelecer uma continuidade longitu-
dinal entre áreas urbanas, a apresentação de um percurso pelo Uíma surge como uma 
leitura contínua transversal ao terreno. O desenrolar desta acção interventiva parte da 
constatação efectuada no enquadramento territorial, em que verificamos que a área Sud-
este de Crestuma, é a área mais representativa de um vazio urbano e por isso determina 
uma necessidade interventiva.
 A proposta dos passadiços moldados segundo o percurso do rio Uíma, vem 
introduzir um novo espaço colectivo, entendido como espaço de permanência, que se 
adapta às características do terreno.
 Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão - como foco operativo na re(criação) de 
um espaço comum; A apresentação desta proposta interventiva parte do reconhecimento 
do espaço Fábricas de Fitas e Fiação de Algodão, como edifício de localização estratégi-
ca na frente ribeirinha para o desenvolvimento de um programa. 
 Considerou-se esta intervenção graficamente através da representação de um 
ponto. Assim, às intervenções anteriormente apresentadas, que podem ser graficamente 
representadas através de duas linhas, junta-se este ponto de convergência numa noção 
de sistema, em que os três elementos possibilitam actividades em rede. 
 Em suma, as três propostas baseiam-se na construção de um sistema aberto 
na zona ribeirinha, através de uma estratégia urbana flexível, pensada em contexto pais-
agístico, urbano, topográfico e social. Da mesma forma que verificamos a imagem da 
cidade em constante alteração, expansão e segregação, a proposta assume-se como um 
sistema aberto, com espaço para a novidade e improbabilidade que uma território contém. 
Reconheceu-se a imagem dispersa e difusa que Crestuma apresenta e trabalhou-se com 
base na mesma, sem pretender transcrever uma imagem do é e de como se desenvolve 
o núcleo central de uma cidade.
 

171. BISMARCK, Pedro Levi, Para que tudo permaneça igual, é necessário que tudo mude?. In Revista Punkto: Destruição, nº2. pg.43   
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As diferentes identidades que o Douro apresenta - aproveitamentos hidráulicos para a construção de uma imagem de frente ribeirinha através de intervenções humanas: 
Fig. 104. ‘Douro e Afluentes. Plano geral dos aproveitamentos hidráulicos’. Fig. 105. Barragem de Miranda do Douro. Fig. 106. Túnel e linha do caminho de ferro.  



136

 “O rio Douro apresenta-nos aquilo que se presume ter sido a identidade 
da sua forma primitiva e o registo de sucessivas intervenções humanas: pontes, 
estradas, túneis, cidades, explorações agrícolas, ferrovias, barragens... Desde a sua 
entrada na fronteira portuguesa revela-nos um conjuntos de factos diversos que vão des-
de o aproveitamento do seu caudal para produção de energia eléctrica até à modelação 
das suas margens para produção de bens alimentares. Os aglomerados ribeirinhos 
são destinatários privilegiados. Na sua foz, no seu fatal destino de diluição no oceano, 
tornou-se a principal cidade do norte de Portugal.”172

 O percurso fluvial que se fazia pelo Douro, adquiriu em tempos o papel mais 
importante como meio de comunicação, troca de bens, cultura e pessoas, tanto a nível 
nacional como também internacional. No entanto, nos dias de hoje é dedicado, quase e 
exclusivamente ao turismo e ao lazer. Deste modo, no seguimento de valorização pais-
agística, torna-se pertinente reconhecer a importância dos aglomerados urbanos na 
imagem ribeirinha como espaços de maior valor ambiental - que num primeiro momento 
suscitam a necessidade de olhar a sua capacidade de adaptação, para num segundo 
momento considerarmos a sua possibilidade de actuação.
 “As frentes aquáticas das cidades têm constituído, nas últimas décadas, te-
atros privilegiados das transformações urbanas permitidas pela mudança da logística 
metropolitana, outras tantas oportunidades oferecidas junto das áreas centrais ou de 
antigas novas periferias para operações de regeneração ou expansão para de-
senvolvimento de novos serviços e equipamentos colectivos de excelência, lazer 
de massas, residência, parques temáticos ou recuperações de sistemas ambientais 
costeiros. Estas operações decorrem nuns casos de estratégias das cidades visando 
a sua própria visibilidade... Enquanto “projectos urbanos” de apreciável dimensão 
e impacto, as transformações das frentes de água constituem também desafios, 
quer aos sistemas de planemanento convencionais, quer à produção de arquitec-
tura e paisagismo urbanos, com relevo para o projecto do espaço colectivo que 
constitui na generalidade dos casos o seu suporte mais perene.”173

 Neste sentido, segundo as premissas enunciadas por Nuno Portas; e os princí-
pios inicialmente estabelecidos a partir de uma leitura rizomática, num olhar multi-escalar 
defendido por Patrick Geddes, que se propõe uma análise da imagem ribeirinha tanto na 
margem direita do rio Douro, referente à cidade do Porto, como na margem esquerda rel-
ativamente à cidade de Vila Nova de Gaia - desde a sua foz até à área envolvente próxima 
ao caso de estudo, onde serão considerados os percursos viários e pedonais, as ciclovias 
existentes, as praias fluviais e o número de cais, reconhecendo que “a representação do 
território como áreas e frentes de paisagem e arquitectura constitui hoje ferramenta 
privilegiada para acções de salvaguarda patrimonial e, portanto, entendimento e 
preservação da sua identidade específica.”174  

2.4.1 Percurso ribeirinho: Da Afurada a Crestuma 

172. TAVARES DIAS, L. ALARCÃO, P. (2017) Paisagem Antiga, sua construção e re(uso), reptos e perspectivas, in Douro: Frentes de Arquitectura, de Paisagem e Património, Francisco  
Barata Fernandes, Porto, CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura: Espaço e Memória, 2017, p. 41. 
173.  PORTAS, N. (2005) Os tempos das formas, volume I: A cidade feita e refeita, Departamento Autónomo da Universidade do Minho (DAAUM)/Guimarães, p. 103.  
174. TAVARES DIAS, L. ALARCÃO, P. (2017) Paisagem Antiga, sua construção e re(uso), reptos e perspectivas, in Douro: Frentes de Arquitectura, de Paisagem e Património, Francisco  
Barata Fernandes, Porto, CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura: Espaço e Memória, 2017, p. 43.   

CRESTUMA  COMO LUGAR DE FRENTE COM O DOURO

(1)

Leitura longitudinal

Leitura longitudinal a par-
tir do território, elaborada 
pela Arquitecta Ana Dias, 
na sua Dissertação de 
Mestrado: DIAS, A. (2018) 
Instrumento, Processo, 
Estratégia: Caldas de 
Moledo como laboratório 
metodológico da metamor-
fose do Lugar e do Tempo 
nas paisagens arquitectóni-
cas do Douro, FAUP. p. 
182. 
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 Como referido na primeira parte Aproximações, a cidade de Vila Nova de Gaia 
e cidade do Porto, funcionavam sobretudo como meio de produção e comércio; estas 
cidades foram-se construíndo segundo uma imagem de frente ribeirinha marcada pelos 
armazéns industriais, os grandes casarios, os jardins, os campos agrícolas e os diversos 
cais que foram assinalando a sua margem. 
 Apesar de ambas as margens apresentarem morfologias de cidade muito própri-
as e intimamente ligadas ao comércio do vinho do Porto que o Douro possibilitou, sabe-
mos que relativamente à cidade do Porto, a imagem ribeirinha era mais desenvolvida 
quando comparada com a imagem ribeirinha de Vila Nova de Gaia; caracterizada por um 
maior número de elementos que resultavam numa leitura pontuada harmonizada. Será 
pertinente salientar que estas intervenções, como é exemplo a estrada Ribeira-Foz, foram  
financiadas pelos lucros obtidos com a Companhia dos Vinhos do Alto Douro, sendo o 
vinho o produto nacional mais exportado.  
 Actualmente, a imagem ribeirinha que estas duas frentes apresentam man-
tém-se diversificada e distinta. 
 Através da análise apresentada na Fig. 107. constatamos que a margem de Vila 
Nova de Gaia, quando comparada à do Porto, apresenta uma descontinuidade entre ele-
mentos, que se faz sentir aos que por aquela margem caminham ou pretendem caminhar. 
 Relativamente ao percurso viário ribeirinho; é garantido na margem do Porto 
desde o ponto A até ao ponto B (Fig. 107a) - com início na Rua do Passeio Alegre, que se 
desenvolve até à Avenida Paiva Couceiro, e consequente desdobramento na N108, que 
por sua vez prolonga-se até ao Peso da Régua. Por oposição, na margem de Vila Nova 
de Gaia (Fig. 107b), observamos que o percurso viário é bastante fragmentado, dividido 
em seis intervalos: A-B, C-D, E-F, G-H, I-J, K-L, M-N.
 A par das ideias estabelecidas face à leitura descontínua relativa ao núcleo duro 
e à periferia, por contraponto, faz-se referência às intervenções urbanísticas de requalifi-
cação das margens do Douro no núcleo duro. 
 Na margem direita, marcado na Fig.107 por P3, podemos referir o projecto de 
Manuel Fernandes de Sá, com intervenção numa área de 60Ha, realizado entre 1999 e 
2000. (Fig. 114-117); Na margem esquerda, marcado por P1, o projecto realizado para a 
Gaia Polis, entre a Afurada e o Vale de São Paio coordenado por Francisco Barata (Fig. 
112-113); e o troço entre o centro histórico e a Afurada do arranjo urbanístico de Carlos 
Prata, marcado por P2 (Fig. 110-111). Será pertinente salientar uma vez mais, a desigual-
dade em termos de extensão de projecto de requalificação entre as duas margens.
 Dos seis intervalos apresentados na margem de Vila Nova de Gaia, consid-
era-se apenas o intervalo A-B como percurso ribeirinho desenvolvido com carácter de 
estrada, (com início na Afurada e terminio na ponte Luís I), uma vez que os restantes 
intervalos servem de apoio maioritariamente aos cais na área instalados e às habitações 
envolventes e não se conectam com outros pontos de forma a criar uma ligação viária 
ribeirinha contínua.
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Ver p. 39 - Fig. 38.

Ver p. 62 - A Estrada Mar-
ginal do Douro

138



PARTE II | RECONHECIMENTO; APROPRIAÇÃO

Percurso E-F

Cais Avintes

Intervalo2

Intervalo1

Percurso G-H

Percurso I-J

Intervalo3

Cais Areinho

Percurso G-H

Cais Avintes

Cais Arnelas

Percurso I-J

Percurso K-L

Intervalo4

Cais Arnelas

Cais Crestuma

Cais Crestuma
Percurso K-L

Percusro K-L

Intervalo5

G

H

I

J

K
L

M

N

I

J

K

L

Intervalo6

Percurso C-D

Percusro E-F

Intervalo1

Percurso A-B

Marina Afurada

Cais Gaia

Percurso C-D

A

B

C

DD

E

F

E
F

G

H

Fi
g.

 1
08

n

Fi
g.

 1
08

m

Fi
g.

 1
08

l

Fi
g.

 1
08

k

Fi
g.

 1
08

j

Fi
g.

 1
08

i

Fi
g.

 1
08

f

Fi
g.

 1
08

e 

Fi
g.

 1
08

d

Fi
g.

 1
08

c

Fi
g.

 1
08

b

Fi
g.

 1
08

a

Fig. 108A

E

Fig. 108B

Fig. 108C

Fig. 108D

Fig. 108E

Fig. 108F

Fig. 108a Fig. 108b

Fig. 108c Fig. 108d

Fig. 108e Fig. 108f

Fig. 108i Fig. 108j

Fig. 108k

Fig. 108m Fig. 108n

Fig. 108l

Fig. 108a-108n. Correspondentes fotografias dos intervalos acima apresentados.139

Fig. 108A-108F. Enquadramento dos intervalos referidos: A-B C-D E-F G-H I-J K-L M-N 



CRESTUMA  COMO LUGAR DE FRENTE COM O DOURO

175. DOMINGUES, Á. (2009) A rua da estrada. Colecções equação de arquitectura. Porto: Dafne. p.17
176. TAVARES DIAS, L. ALARCÃO, P. (2017) Paisagem Antiga, sua construção e re(uso), reptos e perspectivas, in Douro: Frentes de Arquitectura, de Paisagem e Património, Francisco  
Barata Fernandes, Porto, CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura: Espaço e Memória, 2017, p. 42. 

 Assim, será pertinente neste momento, estabelecer que se entende o percurso 
A-B (Fig. 108a-108b), como estrada, dado que liga povoações, vilas e cidades e apre-
senta, maioritariamente trânsito de passagem175, enquanto os restantes intervalos se 
entendem como rua, dado que são uma resposta local ao transporte de pessoas, infor-
mações, bens e acessos aos cais nesse área existentes. 
 Seguindo as premissas, relativamente à noção de rua, apresentamos o inter-
valo de fotografias, Fig. 108c-Fig. 108n, como aglomerados urbanos que fazem frente 
com o Douro: o percurso, C-D (Fig. 108c e Fig.108d) de 1,36km, com início na ponte 
Luís I e terminio na Ponte do Freixo, que actualmente é utilizado somente para servir o 
cais do Areinho, e apresenta sinais de deteriorização com vias em mau estado e desu-
so, propício ao constante anandono; o percurso E-F (Fig. 108C), de 798m serve o cais, 
a praia fluvial do Areinho e as habitações envolventes. Neste percurso foi iniciado um 
projecto de requalificação, ainda a decorrer, onde é perceptível verificarmos a introdução 
de nova materialidade de pavimentação em substituição à terra batida (Fig. 108e - Fig. 
108f); o percurso G-H (Fig. 108D) de 1km, serve apenas o cais de Avintes e praia fluvial; o 
percurso I-J (Fig. 108D;Fig. 108i;Fig. 108j ), de 147m serve o cais de Arnelas; o percurso 
K-L (Fig. 108E;Fig. 108k;Fig. 108l), de 428m serve o cais de Crestuma e faz ligação com 
a Barragem Crestuma-Lever; o percurso M-N (Fig. 108F;Fig. 108m-108n) de 706m surge 
como apoio ao serviço ETA de Lever.    
 Numa leitura conclusiva, verificamos que a imagem da margem direita do rio 
Douro encontra-se mais desenvolvida do que a imagem da margem esquerda, relati-
va à cidade de Vila Nova de Gaia - onde constatamos que existem vários problemas 
de desconexão urbanística. Os seis percursos apresentados como rua, contribuem para 
uma leitura descontínua entre localidades, uma vez que servem apenas um aglomerado 
urbano na frente ribeirinha. 
 Já os espaços que se encontram entre estes pequenos percursos, representa-
dos pelos seis intervalos (109A-109F), apresentam-se com uma imagem natural, fazendo 
com que o a relação entre margem e rio Douro, de uso recreativo, seja inexistente. 
 Francisco Barata, no projecto de requalificação urbanística para a marginal de 
São Paio/Canidelo Gaia (P1 na Fig. 107 e Fig. 112/Fig. 113), afirma que o alçado que as 
frentes ribeirinhas constroem são equiparáveis ao desenho de fachada urbana, e por isso, 
devem entendidas de igual importânica. “O Porto pertence àquele afortunado grupo de 
cidades europeias que nasceu da relação privilegiada de um determinado território com a 
água. São cidades que se construíram com frente de rio, com frente de mar, conjugando 
várias frentes ou limitando-se apenas a uma delas. Estas cidades, de um modo geral 
enunciam e evocam muito cedo um sentido de fachada urbana. Redesenham, ao longo 
da história, a sua representação”.176

 Assim, face à falta de dispositivos de articulação, considerou-se pertinente es-
boçar algumas estratégias que poderão unificar os elementos que pontuam esta frente 
ribeirinha. Por oposição aos percursos actuais pontuais, que se entendem como rua, com 
objectivo de servir habitação e cais local, apresenta-se uma escala de intermediação, se-   

Estrada vs. rua 
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que adquire o valor de 
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K-L; M-N

-Percursos ribeirinhos 
que adquirem o valor de 
rua na margem de Vila 
Nova de Gaia, uma vez 
que não estabelecem li-
gações com a envolvente 
e servem apenas as hab-
itações locais.
(Os valor de extensão, 
assumem-se como um 
indicativo deste carácter 
de rua)

Percurso C-D
1,36km
Cais Areinho
Percurso E-F
798m
Cais Areinho
Percurso G-H
1km
Cais Avintes
Percurso I-J
147m
Cais Arnelas
Percurso K-L
428m
Cais Crestuma
Percurso M-N
706m
Cais Lever

140



PARTE II | RECONHECIMENTO; APROPRIAÇÃO

Fig. 109. Enquadramento dos intervalos acima apresentados 
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Fig. 109A.
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Fig. 109E.
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gundo uma leitura de conexão entre os diferentes elementos que pontuam uma margem 
com 15km de extensão - Fig 107c. 
 Se por um lado verificamos a uma macro-escala a aproximação entre lugares, 
considerando na Fig. 107, as vias rápidas, A29, IC2 e A20, por outro lado, os seis in-
tervalos ao longo do rio Douro apresentados, representam o esquecimento da imagem 
ribeirinha onde se observa o deterioramente das vias locais-urbanas.
 “A estratégia não pode ser a de abandonar a requalificação da cidade herdada 
e dos seus espaços mais centrais mas antes a de favorecer ou de reforçar novas cen-
tralidades e amenidades periféricas complementares para fazer fora da cidade - com 
formas que serão diferentes porque os processos urbanísticos e os modos de vida o são 
também.”177  
 Deste modo, a possibilidade de criação de um percurso viário (Fig. 107c.), como 
elemento de união para os intervalos anteriormente anunciados, tem como principal ob-
jectivo ser um percurso lento ao contrário de outras vias principais de passagem rápida. 
 Esta proposta, se por um lado permite a união de elementos existentes, por 
outro, motiva a possibilidade de expansão através da criação de novos eixos, que traduz-
ir-se-iam como contributo importante para o ordenamento territorial e como área relevante 
de atração futura para a construção de cidade num “sentido de estrutura urbana, de 
malha de suporte aos tecidos construídos e de abertura à formação de novas cen-
tralidades que os complementem e qualifiquem (como o fizeram, com outras escalas, 
os ensanches dos urbanistas pragmáticos da segunda metade do século XIX).”178  
 Assim, possibilitar-se-ia o desenvolvimento do mercado de habitação e a oferta 
de edificado adequado à fixação de novas funções urbanas através da criação de um 
cíclo contínuo de renovação de lugares. Por oposição à actual centralidade existente 
em que cada intervalo viário serve e dá resposta apenas à área circundante. Propõe-se 
uma ligação entre partes, através de uma leitura contínua no território pela formulação de  
uma estrutura urbana, capaz de resolver as dificuldades enunciadas e como intervenção 
fortalecedora numa leitura sobre o percurso do Douro e imagem que constroí.

177. PORTAS, N. (2012) Os tempos das formas vol. i: A cidade feita e refeita - Guimarães : DAAUM, p. 119.
178. Ibidem, pg. 118.  
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Fig. 110. Fig. 111. Projecto de Requalificação - troço entre o centro histórico e a Afurada, pelo arquitecto Carlos Prata Fig. 112. e Fig. 113. Projecto urbano da faixa marginal entre a Afurada e Vales 
de S.Paio (Troço em Canidelo; Lago do Linho; VL2 e marginal fluvial), pelo arquitecto Francisco Barata Fernandes.

Fig. 110 Fig. 111

Fig. 112 Fig. 113



Fig. 114. Fig. 115.  Fig. 116. Fig. 117. Projecto de Requalificação Urbanística da Marginal do Douro por Manuel Fernandes de Sá, numa totalidade de 60ha.

Fig. 114 Fig. 115

Fig. 116 Fig. 117
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 Após uma análise dos diferentes intervalos descontínuos que pontuam a frente 
ribeirinha, na margem esquerda do rio Douro - por oposição a uma leitura contínua esta-
belecida, na margem direita pela N108, serão analisados e desenvolvidos os intervalos 4, 
5 e 6 - referentes ao objecto de estudo. (Fig. 118) 
 As diversificadas infra-estruturas que hoje se espalham pelo território e propor-
cionam a comunicação entre lugares - que vão desde as barragens aos caminhos fluvias, 
às vias rápidas, às estradas e aos caminhos térreos, são elementos fundamentais para a 
criação de uma relação de interdependência de um sistema que lemos como rede urbana.
 “A selecção dos elementos e dos meios que representarão o rio no seu território, 
a valiosa linha de água que contorna montes, descobre vales, cria cascatas, sempre 
descendo até se associar a outros rios, lagos e oceanos faz parte de um sistema vital e 
naturalmente organizado. Este sistema possui uma dinâmica permanente que jamais 
deixará de se alterar, em consequência de fenómenos naturais ou de intervenções 
humanas, exigindo periódicas acções de levantamento, registo, análise e propostas 
de recuperação e valorização do território e da paisagem em que se integra.”179

 É neste sentido que entendemos o registo, análise e proposta na criação ou 
recuperação de elementos que pontuam a frente ribeirinha de Crestuma, como funda-
mentais para uma leitura em rede urbana.
 Assim, numa análise a uma macro-escala percebemos que as ligações de 
tránsito rápido entre Crestuma e outras áreas envolventes são asseguradas através da 
proximidade do nó de vias existente - o cruzamento da A32 com a A41, que permite 
estabelecer relações em sentido Norte - IC24 e A41; Sul - A32 e A29 e Este, na margem 
esquerda do Douro N222 na cidade de Vila Nova de Gaia, e N108 na margem direita, na 
cidade do Porto. 
 No entanto, numa leitura mais próxima daquilo que é a comunicação entre vias, 
estradas e ruas em Crestuma, verifica-se que existem vários problemas de comunicação 
que resultam numa desconexão urbanística - vias em mau estado de conservação e so-
bretudo caminhos térreos, ou a inexistência de ciclovias e percursos pedonais. 
 Se por um lado a construção de vias-rápidas e a criação de nós permitem a 
comunicação entre lugares numa leitura de trânsito rápido, por outro, observa-se o dete-
rioramento e esquecimento das vias locais numa leitura de trânsito lento.
 Como podemos observar na Fig. 119, a frente ribeirinha de Crestuma, apresenta 
apenas dois intervalos entendidos como percurso marginal desenvolvido, (considerando 
os percursos que se moldam segundo a curva de nível que compreende os valores 0 - 
20m) - o percurso A-A’, que une a praia fluvial com o cais situado à margem esquerda do 
Uíma e o percurso B-B’ mais a Este.  
 É segundo esta leitura, que se considera pertinente a proposta de um percurso 
marginal (Fig. 120.), que passa pela conjugação das ruas e caminhos térreos existentes 
anunciados no território. Por oposição a uma circulação rápida, aquilo que se pretende é 
a criação de um percurso marginal lento capaz de evocar a recuperação e valorização do 

IC24
A41

A32
A29

N222

Crestuma
Nó de vias na prox-
imidade que permite 
o desdobramento em 
diferentes sentidos.  

N108

179. TAVARES DIAS, L. ALARCÃO, P. (2017) Paisagem Antiga, sua construção e re(uso), reptos e perspectivas, in Douro: Frentes de Arquitectura, de Paisagem e Património, Francisco  
Barata Fernandes, Porto, CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura: Espaço e Memória, 2017, p.43. 
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Fig. 121.
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território e da paisagem. Desta forma, a acção principal foca-se na dinamização de um 
percurso moldado e adaptado à morfologia do território, segundo uma leitura longitudinal 
ao mesmo.
 Em continuidade com a acção principal, serão também esboçadas acções se-
cundárias aplicadadas em três secções, com o objectivo de unificar a área de intervenção 
ribeirinha à cota baixa.    
 A secção A, relativa ao quarto intervalo, compreende a área desde os limites de 
Crestuma com Olival até ao cais situado à margem esquerda do rio Uíma. A secção B, 
relativa ao quinto intervalo, integra a área desde o cais na margem direita do rio Uíma até 
à barragem Crestuma-Lever; e por último, a secção C reúne a área desde a barragem até 
aos limites de Crestuma com Lever. 
 Consideradas as três secções de intervenção, passa-se a uma leitura aos dif-
erentes elementos que compõem cada secção - sendo que podemos destacar certas 
fragilidades.
  Relativamente à secção A - a antiga fábrica Sofume como frente paisagística, 
em estado avançado de ruína; uma segunda praia fluvial com acessos bastante condi-
cionados; acesso à praia fluvial principal frágil pela inexistência de passagem pedonal e 
área de estacionamento. Relativamente à secção B - um miradouro existente que carece 
de resposta às qualidades de permanência que o miradouro pressupõe. Relativamente 
à secção C, uma desconexão urbanística ainda mais evidente em comparação com as 
outras secções. 
 Será pertinente salientar que a análise efectuada às secções, foca-se apenas 
nos elemetos dispostos segundo uma curva de nível entre os 0-20m, que vai de acordo 
com a intervenção projectual desenvolvida à cota baixa - a análise a uma escala mais 
abrangente, pressupunha a exposição de outros tantos elementos urbanos que acabam 
por desvirtuar o território.     
 Assim, aquilo que se pretende, desenvolvido na Fig. 121. para a secção A, passa 
pela conjugação de pontos de interesse através da criação de um percurso entre as duas 
praias para que as pessoas possam usufruir de ambas; melhorar as condições de acesso 
à praia fluvial através de um percurso pedonal e nova materialidade para diferenciar pas-
sagem viária e passagem pedonal; e criação de área de estacionamento. 
 Para a secção B, propõe-se a requalifcação da área envolvente ao miradouro 
existente; a criação de uma nova área de miradouro e comunicação entre a estrada ex-
istente e a proposta. Para a secção C, em seguimento das premissas anteriormente apre-
sentadas, apresenta-se uma leitura contínua através da introdução de novos caminhos a 
partir dos preexistentes e aproveitamento do troço requalificado e criação de lugares de 
miradouro.

      A            B          C

intervalo  intervalo  intervalo
      4           5             6
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Ver Anexo A p. 210

Apresentação de fotogra-
fias em que se verifica 
os diferentes elementos 
que contribuem para a 
ambiguidade de fluxos, 
como é o caso: da inex-
istencia de lugares de 
estacionamento, passa-
deiras, falta de passagens 
para peoes; espaços de 
miradouro que perdem a 
sua simbologia por falta 
de cuidado e tratamento 
necessários; estradas em 
muito mau estado, que 
carecem da manutenção 
necessária. 
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Rio Douro e Rio Uíma

Percurso proposto

Percurso existente

1:5000

Rua com ligação ao centro de Crestuma

P3

P2

P1

P2

P1

P4

P4

C

B

B

Fig. 122. Enquadramento do percurso do rio Uíma e desenvolvimento de quatro pormenores axonométricos - P1. p.149 P2. p.151 P3. p.152 e P4. p.149  como elementos de passagem (ponte e plataforma), espera e 
observação (miradouro).  

A
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2.4.2. Dinamização de espaços urbanos de excepção: Percurso pelo Uíma 

 Dinamização de espaços urbanos de excepção: Percurso pelo Uíma, surge pelo 
reconhecimento do anónimo colectivo que integra a área Sudeste de Crestuma.   
Como já temos vindo a referir, a área envolvente ao rio Uíma, era destinada à instalação 
de unidades fabris que utilizavam a força motora da água para a produção de energia. 
Esta área compreendida entre vales apresenta duas imagens distintas: na proximidade 
com o rio Douro é marcada pelos terrenos agrícolas, e ao longo do seu percurso no sen-
tido à nascente do rio, é marcada segundo uma imagem natural pela ocupação arbórea e 
terriório desocupado, propício ao constante abandono.
 Num estudo relativo ao percurso do rio Uíma, com a sua nascente em Santa 
Maria da Feira e foz em Crestuma, faz-se referência à Fig. 56, apresentada na primeira 
parte Aproximações, onde verificamos que o rio Uíma em Santa Maria da Feira, foi motivo 
para a criação dos Passadiços de Fiães. Este percurso com cerca de 4km, é inicialmente 
marcado por uma área de estacionamento e também por uma área dedicada à realização 
de exercício físico com equipamentos apropriados. Ao longo deste percurso vão surgin-
do espaços de descanso através de mobiliário urbano instalado, espaços de sombra e 
também é perceptível a variedade de fauna e flora - é segundo este percurso em Santa 
Maria da Feira, que se considera possível a proposta de um passadiço para Crestuma, 
com atenção à bacia hidrográfica e diferentes especificades que este tipo de intervenção 
requer.
 A proposta, graficamente representada por uma leitura transversal, vai de acor-
do com a noção de sistema apresentada - reconhece-se que o desenvolvimento de um 
percuso através de passadiços com carácter de espaço colectivo seria o mais adequado 
de acordo com as especificidades deste lugar. Consideraram-se três pontos importantes, 
o ponto A, de frente ribeirinha, o ponto B, junto à Companhia de Fiação de Algodão e 
com ligação viária ao centro de Crestuma pela Rua Bela Vista, e o ponto C, também com 
ligação a Lever e a edificado circundante de uso relevante: escola primária e três quintas 
- Quinta de Mourães, Quinta  Alexandre e Quinta Lombão.  
 Para o caminho, propõe-se a utilização de material com a largura de 1,40m e ao 
longo do seu percurso a criação de miradouros, de forma a promover diversos pontos de 
vista ao longo do percurso. Prevê-se a implementação de mobiliário urbano como bancos 
e rampas, criando um conjunto de elementos estrategicamente dispersos pelo caminho, 
de maneira a tornar o mesmo mais atractivo, em harmonia com o contexto. A decisão do 
desenvolvimento na margem esquerda do rio, parte do aproveitamento de dois caminhos 
já existentes - associados ao ponto B e C. O caminho proposto foi desenhado de modo 
a acompanhar a cota do terreno a uma cota baixa, sem necessidade de grandes mov-
imentos de terras, como pressupõe o PEED, sendo que seria necessária a limpeza de 
vegetação e entulhos - incluíndo a substituição de vegetação invasora e estabilização de 
taludes, com recurso a técnicas naturais. 

Na p. 59. é apresentado  
um mapa de enquadra-
mento do percurso do 
rio Uíma, desde a sua 
nascente em Santa Maria 
da Feira até à sua foz em 
Crestuma, com destaque 
para os passadiços do 
Parque das Ribeiras.
Na p. 60. são apre-
sentados dois cortes 
longitudinais do rio Uíma, 
baseados na Secção do 
Vale, proposta por Patrick 
Geddes. 

Ver intervalo Fig. 125-128

CRESTUMA  COMO LUGAR DE FRENTE COM O DOURO

(2)

Leitura transversal a par-
tir do território, elaborada 
pela Arquitecta Ana Dias, 
na sua Dissertação de 
Mestrado: DIAS, A. (2018) 
Instrumento, Processo, 
Estratégia: Caldas de 
Moledo como laboratório 
metodológico da metamor-
fose do Lugar e do Tempo 
nas paisagens arquitectóni-
cas do Douro, FAUP. p. 
182. 

Leitura transversal
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Fig. 123. Perspectiva axonométrica P2 - Ideia de percurso com o desenvolvimento de elementos como plataforma e miradouro.
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Fig. 124. Perspectiva axonométrica P3 - Ideia de percurso como passagem.
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Referências visuais 
Fig. 125. 126. 127. 128. - Passadiços do Rio Uíma na nascente do rio - Fiães, Santa Maria da Feira - desenvolvidos em 3.5km.  
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Referências visuais 
Fig. 129. 130. 131. 132. 133. - Passadiços do Sistelo, Arcos de Valdevez - desenvolvidos em 2km.  
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Fotografias representativas do crescimento do complexo industrial, correspondentes à 1º 2º e 3º fase, segundo análise elaborada na Fig. 142. p. 161. 
Fig. 134. Postal sem data, entre o intervalo de 1907-1930, correspondente à 1ºfase. Fig. 135. Postal de 1930, correspondente à 2ºfase. Fig. 136. Postal sem data, entre o intervalo 1930-
1963, correspondente à 3ºfase.  
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Fig. 134

Fig. 135

Fig. 136
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 Localizada na frente ribeirinha de Crestuma, a unidade industrial da Fábrica 
de Fitas e Fiação de Algodão, foi escolhida como foco-operativo face à sua localização 
estratégica e potencialidade dinamizadora em conformidade com os projectos de inter-
venção anteriormente apresentados - Percurso ribeirinho: da Afurada a Crestuma, e Di-
namização de espaços urbanos de excepção: Percurso pelo Uíma. 
 As ligações comerciais e portuárias que em tempos eram estabelecidas na zona 
ribeirinha favorecidas pelo Douro, parecem hoje não ter propósito - criando na área Sud-
este do território zonas urbanas não tratadas, como é o caso da rua da Fontinha e o con-
sequente abandono das unidades industriais que vão surgindo ao longo do seu percurso. 
 A Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão surge como exemplo de um complexo 
industrial propício à constante degradação, devido à cessação da função da mesma, após  
grande perda no sector industrial ao longo da década de 80. Assim, considera-se que o 
edifício nos dias de hoje poderá ganhar um novo papel e sentido através da sua apro-
priação e intervenção, de acordo com novas necessidades.
 Da mesma foma que o projecto Percurso ribeirinho viário: da Afurada a Crestu-
ma e Dinamização de espaços urbanos de excepção: Percurso pelo Uíma, centram-se 
na valorização da zona à cota baixa a partir dos seus elementos de maior relevância, 
também se pretende que a proposta para a Fábrica reúna em si condições capazes de 
fortalecer a relação em crescente declínio nos dias de hoje entre a cota alta e a cota baixa 
da localidade e também estabelecer uma relação com a localidade vizinha - Foz de Sou-
sa, na margem direita do rio Douro.
 Na concepção da proposta para a Fábrica, pretende-se compreender o papel 
que a mesma pode representar no território e na comunidade, a partir do momento da 
sua intervenção - sendo a abordagem a este tema importante para o desenvolvimento 
do trabalho, na medida em que pressupõe uma reflexão sobre o programa a inserir no 
edifício e consequentemente sobre a forma como este pode influenciar e dinamizar o 
território - nomeadamente na área Sudeste.   
 O estudo inicia-se com uma breve contextualização da Fábrica, segundo os tex-
tos - Caracterização da preexistência: Implantação e envolvente; A forma do complexo 
industrial e Patologias; e num segundo momento, será apresentada uma proposta de 
intervenção - resultado da estratégia programática, que se centra numa ideia de repor e 
reconstruir as potencialidades produtivas do conjunto da fábrica, como também dinamizar 
a área urbana em que se insere.
 Deste modo, será pertinente referir que a proposta de intervenção desenvolvida 
foca-se em lançar linhas de pensamento para a requalificação e dinamização de Crestu-
ma, em continuidade com as intervenções anteriormente apresentadas - reconhecendo 
que a concretização de um projecto de arquitectura para a Fábrica como objecto isolado 
obrigaria ao levantamento de outros temas, questões e escalas de pormenorização de 
desenho. 
 Assim, a dissertação centra-se preferencialmente na apresentação de uma solu-

2.4.3 Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão como foco operativo na re(criação) de um 
espaço comum

CRESTUMA  COMO LUGAR DE FRENTE COM O DOURO

(3)

Leitura oblíquia 

Proposta de uma leitura 
oblíquia aplicada no ter-
ritório, elaborada pela Ar-
quitecta Ana Dias, na sua 
Dissertação de Mestrado: 
DIAS, A. (2018) Instrumen-
to, Processo, Estratégia: 
Caldas de Moledo como 
laboratório metodológico 
da metamorfose do Lugar 
e do Tempo nas paisagens 
arquitectónicas do Douro, 
FAUP. p. 182. 
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Fig. 137. Enquadramento e contextualização Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão 
Fig. 138. Publicidade referente à Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão, com o interior do edifício Tecelagem, no Jornal “Comércio de Gaia“ - 16 Agosto de 1965 ANO 32.º -  N.º 1761
Fig. 139. Publicidade referente à Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão, com o interior dos escritórios,  no Jornal “Comércio de Gaia” - 8 Março de 1965 ANO 35.º - N.º 1738
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Fig. 137

Fig. 138 Fig. 139
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ção comum a vários pontos em Crestuma, em lugar de se focar no desenvolvimento de 
um único edifício. 

Caracterização da preexistência: Implantação e envolvente

 Ao percorrer a frente ribeirinha de Crestuma, junto à margem esquerda do rio 
Douro, emerge-se à distância um volume sobre a colina a Nascente que se diferencia 
de todos os outros elementos – a Antiga Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão. A sua 
composição, essencialmente de edifícios de grande dimensão e desenho puro não passa 
despercebida por quem passeia entre a Rua da Fontinha e a zona do cais.
 O conjunto implanta-se num terreno que dava lugar à antiga Quinta da Estrela, 
propriedade da Fábrica, que servia como espaço exterior da habitação. Esta é uma zona 
delimitada a Nordeste por uma grande área, onde predomina a vegetação e os terrenos 
verdes, e a Sudeste pelo rio Uíma, onde se destaca a ausência de habitação, sendo 
maioritariamente uma área destinada ao uso de terrenos agrícolas.
 A Rua da Fontinha, onde este conjunto é implantado, surge como elemento de 
excepção entre estas duas grandes áreas verdes. Esta rua permite o acesso a quatro 
unidades fabris, a Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão, a Fábrica Tavares, a Fábrica Bar-
bosa e Irmãos e a Companhia de Fiação, e o seu desenho é moldado segundo o percurso 
natural do rio Uíma. 
 “A azáfama que se vivia neste local do Uíma pertinho do Douro era tão intenso 
que aqui pulsava o coração de Crestuma. Não havia hora do dia ou da noite que o local 
não fosse uma roda.”180

 Ainda relativamente à implantação da unidade fabril junto à zona ribeirinha, dest-
aca-se a sua intenção estratégica, uma vez que no passado era a partir da zona do cais 
que se realizavam as trocas comercias e era realizada a feira semanal, sendo que esta 
área era vivida com bastante intensidade. 
 “Não vão longe os tempos em que pelo rio subiam dezenas e dezenas de lan-
chas, caiaques, guigas, barcos valboeiros e todo o tipo de embarcações, com velas e sem 
velas, que ancoravam por todos os cais ribeirinhos. Crestuma possuía dois magníficos 
cais de acostagem privados, - o cais da Companhia de Fiação de Crestuma e o Cais do 
A.C.Cunha Morais, - que ainda hoje existem...”181

 Era um lugar de encontro que adquiria um valor simbólico na história de Crestu-
ma - símbolo de potência industrial. No entanto, o que se sente actualmente é uma relação 
de distanciamento com a comunidade, pelo facto desta unidade industrial privilegiar da 
sua localização junto ao percurso do rio, afastada do centro, onde se encontram a maioria 
dos serviços - característica comum às quatro unidades industriais que benefeciavam da 
sua implantação junto ao rio Uíma.
 Este lote, enquanto terreno é caracterizado por algumas condicionantes topográ-
ficas como a pendente da rua, de aproximadamente 3º e o grande desnível entre a cota 
mais alta onde está implantada a habitação - 21.65m e a cota mais baixa do terreno onde 

De facto, era através do 
rio Douro que chegava a 
matéria prima, nos bar-
cos rabelos, que mais 
tarde era transformada na 
fábrica. 
Uma vez finalizados, eram 
exportados para Angola, 
onde a família Morais 
tinha interesses económ-
icos.
(Fig. 91 - p.111)

180. RIBEIRO, Barbosa “Crestuma - o Douro a seus pés”, ed. Valadares: Tip. S:Miguel, 1997 - p.28
181. Ibidem, p. 35.

Ver p. 60. Fig. 57.
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Ver Anexo A
Fig. 188 p.208

Ver Anexo B p. 212

Companhia de Fiação de 
Crestuma 
Ver Anexo D p. 216
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Fig. 140. Entrada da Fábrica pela Rua da Fontinha. Fig. 141. O muro que delimita toda a frente do terreno.  
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é desenvolvida a Fábrica - 12.9m. O projecto serve-se das condições topográficas do 
lugar para desenvolver os edifícios e lhes conferir complexidade, num jogo de volumetrias 
e desníveis, vencidos pelas rampas, escadas e diferentes acessos aos volumes. 
 Desta forma, é possível percepcionar a adaptação da Fábrica às características 
topográficas do terreno. A uma cota superior, a Noroeste é feito o acesso à zona de hab-
itação, pelo Caminho Velho, privilegiando assim das vistas para o rio Douro, e o acesso à 
unidade fabril é feito pelo sentido oposto, a Sudeste, pela Rua da Fontinha. De maneira a 
garantir privacidade, todos os volumes foram implantados a uma cota superior à da rua, 
garantido pela presença de um muro de suporte que delimita a área do terreno - Fig.140. 
A rampa com início na Rua da Fontinha, que se eleva 3 metros permite o acesso ao pátio 
de entrada, onde consequentemente é feita a distribuição e entrada nos volumes.
 Outra característica interessante do lote é a sua configuração, que se desen-
volve como grande frente de rua, característica que advém da topografia do terreno - ex-
actamente com 213m de extensão.  (Ver Anexo C, p. 214)
 Se a volumetria da fábrica numa leitura de frente paisagística e ribeirinha já nos 
parece monumental, então no contexto local e comparando com os edifícios mais próxi-
mos, torna-se ainda mais evidente. As construções presentes em Crestuma respeitam o 
modelo de construção típico das casas, definindo-se na sua maioria como edifícios de um 
ou dois pisos.
 
A forma do complexo industrial

 A antiga Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão, que outrora empregara 300 pes-
soas, representou naquela época um marco histórico para a comunidade. Foi fundada 
em 1890, por Augusto César da Cunha Morais, engenheiro pelo Instituto Comercial e 
Industrial do Porto - que se dedicou ao ramo da mecânica, da indústria e da tecelagem. 
 Anteriormente à fundação da Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão, Augusto 
César da Cunha Morais fez parte do quadro de direcção da Companhia de Fiação de 
Crestuma entre 1878 e 1883, e também de uma fábrica de balões venezianos - só oito 
anos após a implantação destas duas unidades fabris é que  foi fundada a Fábrica de 
Fitas e Fiação de Algodão em Crestuma.
 “Tendo adquirido teares em França e Inglaterra, redesenhou-os e pondo-os  a 
funcionar na referida fábrica e registando a patente desta adaptação, que fica conhecida 
como Sistema Moraes, o que lhe vale um prémio na Exposição Universal  de Paris 
de 1891. Esteve representado em diversas exposições internacionais, tendo sido notícia 
na imprensa estrangeira e figurando o seu nome como um dos inventores de maquin-
ismo para a  indústria têxtil da época.”182 
 O complexo fabril, apresenta uma composição faseada, resultado da projecção 
de cada volume como resposta a necessidades específicas, sendo que a imagem que 
hoje apresenta passa pela organização em sete volumes - cinco volumes destinados ao 
uso fabril e dois volumes destinados à habitação. Numa primeira leitura face ao conjunto
  

“Augusto César da Cunha 
Morais, era um dos quatro 
filhos do casal Abílio Mo-
rais e D. Carolina Cunha, 
oriundos de Coimbra e 
que haviam regressado de 
Angola para se radicar em 
Crestuma. O seu irmão, 
José Augusto Cunha Mo-
rais, foi um dos iniciadores 
da arte fotográfica em 
Portugal e participou na 
I Exposição Internacional 
de Photographia do Porto 
realizada a 4 de  Abril    
de 1886, no Palácio de 
Cristal.”183

Com dimensões equiv-
alentes podemos refer-
enciar a Companhia de 
Fiação de Crestuma.
Fig.40 p.41
Anexo D p. 216

182. GUIMARÃES, J.A Gonçalves “Património Cultural de Gaia, Património Humano - Personalidades Gaienses”, ed. Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Solar Condes de Resende, 
2018 - p.153
183. Ibidem.

Rua Caminho Velho. 
Acesso habitação. 

Rua da Fontinha.
Acesso unidade fabril.
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Reconstrução e regularização de um muro de vedação.

Construção dos primeiros volumes essenciais à Fábrica.

Ampliação da fachada principal da Fábrica - edifício Tecelagem. 

Construção junto à casa de habitação de um armazém com loja e andar superior, 
como escritório e arrecadação do estabelecimento fabril. 

Construção de um novo piso para a habitação, projectado pelo escultor António 
Júlio Teixeira Lopes, diplomado pela Escola de Belas Artes do Porto. 

Detalhes construtivos:
Todas as paredes seriam em prepeanho de 0.30m de espessura, sendo bem arga-
massadas. As madeiras a empregar nos caixilhos exteriores em castanho e pinho, 
e o travejamento e a cobertura com a secção de 0.22x0.08m.
A telha para a cobertura seria tipo Marselha, com caleira de vedação. 

Ampliação do edifício Tecelagem. 

Construção do posto de transformação. 

O edifício destinar-se-ia à alimentação de uma nova rede de distribuição de luz. 
Desenvolvido em rés-do-chão e primeiro piso, com ligação por escadas exteriores, 
com pavimentos e cobertura em betão. 
As paredes seriam em perpianho, com 0.40m de largura no rés-do-chão e 0.30m 
no primeiro piso; as portas e janelas em ferro perfilado e chapa.  

Construção de um edifício para garagem.

Detalhes construtivos:
As paredes seriam construídas em alvenaria argamassada com 0.50m de espe-
ssura. 
A cobertura em betão armado e o pavimento cimentado. As paredes tanto interi-
ores como exteriores rebocadas, estucadas e caiadas.  

Construção do edifício Batedor pelo Eng. José Augusto 
Teixeira.

Detalhes construtivos:
Todos os pavimentos seriam em betão armado assentes sobre uma estrutura de 
pilares - tornou-se necessário fazer pavimentos independentes, devido à 
desigualdade de carga a suportar e de vibração. 

Execução da estrutura de suporte a fibrocimento para o edifício de 
Tecelagem.

Para obtenção de iluminação interior de luz indirecta, optou-se pela colocação de 
caixilhos no sentido longitudinal do edifício. 

Ampliação do edifício Tecelagem - construção de mais um piso sobre 
o terraço existente. 

Detalhes construtivos:
As paredes seriam em alvenaria rebocadas em ambas as faces, sobre as quais 
assentaria uma cobertura de fibrocimento. 
O pavimento de betão armado já estaria executado, e servia de terraço de cober-
tura à construção existente. 

Ampliação do edifício Tinturaria.

Detalhes construtivos:
A ampliação é feita na continuidade do existente e segundo as mesmas carac-
terísticas. 
As fundações seriam em alvenaria e o pavimento cimentado; a cobertura em 
eucalipto nas secçoes regulamentares, em telha francesa; e as paredes reboca-
das, areadas e caiadas. 

Fig. 142. Categorização da evolução do complexo industrial em três fases - Cronologia realizada com base nos pedidos de licenciamento relativos à Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão presentes no Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner; Arquivo Distrital do Porto;  Arquivo Municipal do Porto e Biblioteca Municipal do Porto. 
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industrial, podemos constatar que à excepção de um volume, todos eles são exteriomente 
rebocados, estucados e caiados, e relativamente à materialidade do pavimento exterior, 
é utilizado o micro-cubo.
 O recurso aos documentos presentes no Arquivo Sophia de Mello Breyner e nos 
arquivos A.M.P e A.D.P, permitiu-nos perceber quais foram as transformações que o con-
junto fabril sofreu desde a altura da sua construção até aos dias de hoje. Desta forma, do 
conjunto de desenhos que foi possível obter, para uma melhor análise de composição es-
pacial e tendo em conta o contexto temporal, pareceu lógico dividir a evolução da unidade 
industrial em três fases distintas.
 A primeira fase, de 1907 a 1934, corresponde a um momento em que foram 
lançadas e projectadas as unidades para o funcionamento básico da fábrica. Faziam par-
te as secções de Tecelagem, destinadas ao fábrico de fitas e bandas; os escritórios, área 
de habitação e o edifício de Tinturaria.
   Na segunda fase, de 1935 a 1959 foi ampliada a área de habitação e foram 
concebidos novos volumes no corpo da fábrica essenciais para as novas especificidades: 
Garagem, posto de transformação eléctrica e edifício Batedor, para além de uma ampli-
ação ao edifício Tecelagem. A terceira fase, de 1960 a 1963 é destacada pela ampliação 
de dois volumes importantes, o volume destinado à Tecelagem de fitas e bandas com o 
acrescento de um piso, e o edifício destinado à Tinturaria e branqueação - sendo esta fase 
a que melhor se aproxima ao desenho do edifício na actualidade.
 Ainda que tenham sido projectados em anos diferentes, podemos verificar que 
os principais volumes que constituem a fábrica apresentam o mesmo tipo de desenho de 
fachada, apesar do seu modo de funcionamento e o seu propósito serem distintos.  
 Caracterizam-se enquanto seis edifícios de desenho longitudinal agregados 
entre si, sendo que a comunicação entre os mesmos é sempre conseguida através de 
passagens, interiores ou exteriores, permitindo assim uma maior flexibilidade e permeab-
ilidade. 
 Do conjunto, apenas o edifício destinado à habitação, que se encontra numa 
cota superior, funciona de forma independente. Todos os volumes que formam a Fábrica, 
orientam-se exclusivamente a Nordeste e Sudoeste, voltados para o centro da vila e para 
o rio Douro. 
 Será pertinente mencionar que muitas das transformações que foram realizadas 
com o intuito de potenciar as características formais e funcionais do edifício, acabaram 
por causar conflitos em termos de leitura do conjunto. Relativamente ao espaço exterior, 
sabe-se que também foram feitas alterações em relação a alguns elementos naturais, 
nomeadamente no que refere ao desaparecimento de  árvores que faziam parte da Quinta 
da Estrela. 
 Numa análise relativa ao desenho das fachadas, podemos verificar que são car-
acterizadas pela sucessiva repetição de um vão tipo, que através do conceito de fachada 
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Fig. 143. Representação da evolução do edifício Tecelagem, desde 1907 até 1963 - com as duas intervenções licenciadas (presentes em documentação do arquivo): 1952, na Segunda 
fase e 1960, na Terceira fase. 
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contínua permite obter uma leitura clara de unificação de edifício.
 Passa-se agora a uma caracterização dos três volumes mais importantes do 
conjunto para os quais foi proposta a recuperação através de novos usos: o volume 
destinado para o processo de Tecelagem de fitas e bandas, o volume destinado para 
o processo de Batedor e o volume destinado para a Tinturaria e branqueação. 
 O espaço destinado para o processo de Tecelagem de fitas e bandas é com-
posto por rés-do-chão mais três pisos e foi alvo de dois pedidos de licenciamento, 
segundo os desenhos presentes no arquivo Sophia de Mello Breyner - 1952 e 1960  
representados na cronologia apresentada na Fig. 142. p.161.
 A primeira intervenção, em 1952 (Segunda Fase), é relativamente a uma 
ampliação e alteração da cobertura - um acrescento de seis módulos nos três pisos no 
sentido longitudinal, e para a cobertura uma estrutura de suporte de fibrocimento, de 
maneira a obter luz indirecta no interior foram utilizados caixilhos no sentido longitudi-
nal do edifício.  
 A segunda intervenção, em 1960 (Terceira Fase), refere-se a outra ampliação 
- foi construído mais um piso sobre o terraço existente - construtivamente, as paredes 
de alvenaria seriam rebocadas, com uma cobertura de fibrocimento, de acordo com a 
cobertura existente.  
 Os vários processos de transformação de que este volume foi alvo, origi-
naram conflitos e fragilidades na leitura do conjunto do edifício. Quanto à primeira 
intervenção, pode ler-se na fachada a fragilidade na junção de argamassas e relativa-
mente à segunda ampliação é de salientar duas fragilidades: o recuo da fachada, e a 
distinção na materialidade deste novo volume - que sendo diferente do material usado 
no edifício preexistente, acabou por criar uma ruptura na leitura contínua do edificado. 
 Este volume que inicialmente teria 37m por 17m, e que actualmente apresenta 
uma imagem com mais do dobro em termos de comprimento - 80m por 17m, é o que 
se destaca da visão global do conjunto, sendo o volume de maiores dimensões, tanto 
em altura como em comprimento. Na sua composição, evidencia-se verticalmente pela 
presença de uma chaminé e de uma torre, que serve como elemento de distribuição de 
acesso vertical - composto por caixa de escadas e elevador. Horizontalmente é mar-
cado pela contínua extensão e repetição de 20 vãos recorrendo sempre ao mesmo 
desenho tipo e caixilharia. É também de se fazer notar o cuidado na distinção da ma-
terialidade na concepção da fachada -  com recurso ao uso da pedra no piso térreo em 
contraste com os restantes pisos. 
 O acesso a este edifício é actualmente feito pela extremidade Sul, em con-
tinuidade com o volume Batedor. No entanto,  pela marcação do vão de maior dimensão 
podemos verificar que anteriormente fazia-se pela extremidade Norte.
 Relativamente ao interior deste espaço, podemos caracterizá-lo pela presença 
de grandes salões que assumem uma forma longitudinal. Ao longo do piso térreo, como 
nos restantes pisos é evidente a presença da estrutura, sendo marcada pelo conjunto 
de 10 pilares, que juntamente com as janelas vão ritmando os espaços interiores. 

Tecelagem
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Fig. 144. Desenhos edifício Tecelagem 1:500, com excepção Planta Localização escala 1:2000. Será pertinente salientar que os desenhos apresentados têm como base os desenhos presentes em arquivo. No entanto, verifica-se que muitos pormenores de desenho propostos não chegaram a ser representados no edifício; como é o caso da utilização da pedra na 
fachada a marcar a torre A-A’ (Fig.144.a); ou a pormenorização a marcar o último piso do edificado B-B’ (Fig.144.b).
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Representação da evolução do edifício Tecelagem desde 1907 até 1960. 
Fig 145. e Fig. 146. - Primeira fase 1907-1934 Fig. 147. Segunda fase 1935-1959 Fig. 148. Terceira fase 1960-1963. 
É de se fazer notar que na Fig. 147. e na Fig. 148. a cobertura da torre do edifício de Tecelagem é diferente (substituição de cobertura de duas águas por quatro águas), no entanto, esta 
transformação não consta em nenhum documento do arquivo.  
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Fig. 149. Primeiro piso do edifício Tecelegam Fig. 150. Terceiro piso do edifício Tecelagem - Intervenção em 1960 com a criação de um novo piso sobre o terraço já existente. Fig. 151. 
Terceiro piso do edifício Tecelagem Fig. 152. Introdução da claraboia na cobertura para possibilitar entrada de luz indirecta - Intervenção em 1952.  
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Fig. 153. Rés-do-chão do edifício Batedor, primeiro salão. Fig. 154. Rés-do-chão edifício Batedor, segundo salão. Fig. 155. Primeiro piso do edifício Batedor Fig. 156. Segundo piso do 
edifício Batedor.
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Edifício Batedor

Fig. 157. Desenhos edifício Batedor à escala 1:500, com excepção desenho axonométrico sem escala, e planta de localização à escala 1:2000
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 interiores.
 Será pertinente referir, pela observação de diversas fotografias e outras fontes 
de informação, que foram feitas mais alterações além das que constam em arquivo como 
processo de licenciamento. Assim, à falta de data precisa, a abordagem  apresentada 
relativa aos processos de transformação passou por uma sintetização de informação e 
categorização apenas em duas intervenções. 
 O edifício que funcionava como Batedor, projectado em 1949, surge adoçado à 
Rua da Fontinha, elevando-se a 3 metros desta. É composto por rés-do-chão, mais dois 
pisos, sendo o único volume a não sofrer alterações - talvez por ter sido o último volume 
a ser projectado.   
 É um volume que se integra no conjunto de edifícios existentes, quer no que 
diz respeito ao tipo de construção quer no nível de linguagem da fachada - foi utilizada a 
mesma métrica ritmada e a mesma caixilharia. Os pavimentos são em betão armado e o 
edifício é desenvolvido segundo uma estrutura de pilares.
 Relativamente ao rés-do-chão, segundo o pedido de licenciamento, sabe-se que 
foi necessário fazer certos pavimentos independentes, devido à desigualdade de carga 
a suportar e de vibração. Este piso é desenvolvido em dois salões, o primeiro de menor 
dimensão e um segundo de maior dimensão - a divisão destes dois espaços é marcada 
por uma parede de pedra de 0.30m, que provavelmente terá sido parte da preexistência. 
 Devido às características topográficas do terreno, este piso só recebe luz segun-
do o alçado Poente, através da abertura ritmada de onze vãos; É também a partir deste 
piso que se prossegue para o edifício destinado à Tinturaria, que se situa na extremidade 
Sul do complexo industrial.  
 O primeiro piso do edifício Batedor, assume-se como um grande salão, sem 
nenhuma parede divisória, e em contraste com o piso do rés-do-chão, recebe luz tanto 
pelo lado Nascente como pelo lado Poente. O segundo piso e de menor área, permite a 
comunicação com o terraço exterior com vistas para o Douro.
 O acesso a este edifício é desenvolvido segundo três cotas distintas - sendo 
que cada piso tem uma entrada própria. Assim, entende-se que não há possibilidade de 
circulação vertical entre os três pisos; no entanto verifica-se uma interrupção na laje que 
em tempos permitiria a passagem de material entre o rés-do-chão e o primeiro piso. 
 O acesso ao rés-do-chão é feito pelo alçado Poente à cota 11.70m; ao primeiro 
piso pelo alçado Nascente à cota 17.00m - a esta cota podemos também aceder ao vol-
ume da Tecelagem. E por último, o acesso ao terceiro piso é feito a partir do alçado Sul, 
por umas escadas exteriores que se encontram adoçadas ao mesmo.  
  Relativamente ao volume destinado para a Tinturaria e branqueação, não é 
possível precisar em que data foi implantado, mas constata-se que surgiu na primeira 
fase de construção do edificado - entre 1907 e 1930 - uma vez que é representado no 
postal apresentado na Fig. 134 p.155, e segundo documentos no Arquivo Sophia de Mello 
Breyner, sabe-se que sofreu uma ampliação em 1963. 
 

Batedor 

Tinturaria 

Ver Anexo F
Fig. 213 p. 220
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Fig. 158. Desenhos edifício Tinturaria escala 1:500 com excepção Planta localização escala 1:2000 Fig. 159. Espaço de entrada edifício Tinturaria Fig. 160. Preexistência - tanques de 
lavagem do material Fig. 161. Corredor central marcado por um sistema de roldanas que permitia a descarga do material nos dois sentidos.
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 Constituído apenas por um piso, que originalmente teria 30m por 20m, foi alvo 
de uma ampliação no seu limite Norte, mantendo a mesma largura e aumentando 5 met-
ros em comprimento. 
 Uma vez no interior deste edifício, podemos constatar que ao longo dos es-
paços, vão-se encontrando elementos e maquinarias que correspondem à função indus-
trial do próprio edifício. Funcionalmente o pavimento é marcado por um sistema de rol-
danas, que se assume como eixo central e adquire a função de corredor que distribui nos 
dois sentidos. Este sistema, possibilitava o carregamento e a passagem do mateiral de 
forma longitudinal, em todo o edifício. Podemos também constatar a criação de tanques, 
pelos negativos presentes no pavimento, criando desta forma uma área destinada à bran-
queação do material.   
 Quanto à materialidade, as paredes são em prepeanho de 0,28m de espessura, 
o pavimento é cimentado e a armação da cobertura é em eucalipto nas secções regulam-
entares. A cobertura é feita em telha francesa, as janelas e a porta são em madeira e as 
paredes são rebocadas, areadas e caiadas. 
 A materialidade exterior deste volume, feita em pedra, vem romper com a lin-
guagem de todos os outros volumes que são argamassados e caiados em tom amarela-
do, provavelmente por ter sido o primeiro edifício a ser implantado.  
 É de salientar que segundo os desenhos presentes em arquivo, o acesso a este 
volume seria feito por umas escadas exteriores, que se elevariam um metro, mas actual-
mente o que se presencia é a entrada através de uma rampa, provavelmente por ser mais 
oportuno para a entrada e saída de material.  

Patologias 
 
 A Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão foi durante vários anos uma unidade 
industrial essencial para a produção e crescimento de Crestuma, no entanto nos dias de 
hoje encontra-se desocupada e em avançado estado de ruína - uma vez no interior desta 
unidade constatamos que a situação de arruinamento e degradação é uma realidade par-
ticularmente visível. 
 Assim, torna-se fundamental o reconhecimento do nível de deterioração dos 
volumes que constituem a unidade fabril para identificar as suas causas, e proceder à 
posterior proposta de reabilitação do edificado. 
 Em continuidade com o que temos vindo a referir, dos sete volumes que con-
stituem o complexo, foram categorizados segundo dois níveis de deteorização - os edifíci-
os a demolir pelo avançado estado de ruína e dificuldade de recuperação; e os edifícios 
a manter uma vez que a nível estrutural, apresentam-se em relativo bom estado, não 
existindo anomalias que justifiquem a substituição ou o acrescento de estrutura. 
 Dado que os elementos que constituem a envolvente exterior estão mais expos-
tos, verifca-se que a sua degradação ocorreu mais depressa. Podemos detectar diversas 
patologias, principalmente manchas junto ao solo como sequência dos efeitos associados
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Fig. 162. e Fig. 163. Exemplos de manchas causadas pela humidade. Fig. 164. e Fig. 165. Exemplo da degradação da caixilharia - vidros partidos e enferrujamento. 

PARTE II | RECONHECIMENTO; APROPRIAÇÃO

Fig. 162 Fig. 163

Fig. 164 Fig. 165



à acção de humidade, em sentido ascensional; escorrências junto aos vãos da fachada 
resultado do deficiente escoamento da água; a falta de manutenção no pavimento exterior 
que acabou por originar o aparecimento de ervas e musgo; a acumulação de lixos e en-
tulho; ou ainda problemas relativos às caixilharias de ferro pela exposição com o exterior, 
que afectam a sua devida funcionalidade e a alteração do seu aspecto - enferrujamento 
- e propiciam a infiltração de água. 
 Relativamente ao interior, destaca-se a deterioração do pavimento, provavel-
mente pelas cargas das maquinarias utilizadas, ou os vidros partidos, derivado da falta 
de manutenção e actos de vandalismo, que resultam na infiltração da água em algumas 
zonas. Ainda no interior, a presença de humidade é possivelmente a principal causa de 
anomalias do edifício, das quais se destaca a presença de manchas, como bolores nas 
paredes tanto interiores como exteriores. Este é um factor que se justifica também pela 
deficiente impermeabilização do edifício que, por conseguinte, permite que a humidade 
migre para o seu interior. 
 Torna-se evidente, que as construções estão sempre sujeitas à acção de dif-
erentes agentes de degradação; que podem decorrer de intempéries, mas também 
da acção humana, proveniente de uma má concepção do projecto ou insuficiente ma-
nutenção ou vandalização. No caso da Fábrica é notório que o abandono do edifício e a 
falta de manutenção contribuiram para uma progressiva degradação tanto a nível interno 
como externo, alheio à própria concepcção. 

Estratégia territorial - Um espaço comum

 Compreendido o papel que a Fábrica pode desempenhar no território e na comu-
nidade, recorremos aos meios que nos eram próximos e possíveis de forma a estabelecer 
maiores ligações no que diz respeito ao conhecimento do lugar. 
 Num primeiro momento recorreu-se ao estudo do PDM e PEED e num segundo 
momento, foi estabelecido contacto com o vice-presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com a entidade Gaiurb, com o proprietário actual da Fábrica, com a Junta 
de Freguesia de Crestuma e com pessoas locais, de forma a conseguir perceber o que 
seria proposto para este lugar, qual a vontade do proprietário e quais as necessidades 
locais. Assim, a tomada de decisões que passam a ser apresentadas, advém sempre de 
informação obtida através de um destes meios.   
 Segundo o PEED, prevê-se a instalação de um centro de juventude, que fun-
cione simultaneamente como equipamento de apoio turístico, com alojamento e restau-
ração associados. A intervenção pretende também potenciar o voluntariado jovem do 
concelho, criando um espaço que contemple um conjunto de áreas destinadas a apoiar 
os jovens na ocupação de tempos livres através da realização de actividades comunitári-
as, adaptadas à sua disponibilidade. Parte destes espaços devem ser pensados en-
quanto Centro de Recursos para Associações Juvenis; para tal deverá ter um espaço 
multiusos com capacidade para alojar documentação, equipamento de apoio, estruturas 

De acordo com o PDM, a 
área de intervenção que 
abrange o complexo fab-
ril foi classificada como 
Fábrica de Protecção 
Integral de Interesse Ar-
quitectónico no âmbito 
do estudo do Património 
Arquitectónico e Arque-
ológico do Plano Direc-
tor Municipal. 
Anexo G
p. 222
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Fig. 166. Levantamento de equipamentos escolares e de alo-
jamento em Crestuma e freguesias envolventes.
Constatamos que não existe nenhum equipamento de vert-
ente cultural - sendo que os únicos equipamentos existntes 
são de vertente desportiva: Parque de Jogos em Crestuma e 
Lever; Centro de treinos do Olival, F.C. Porto e CLube Náuti-
co em Crestuma.  
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de divulgação e exposição dos projectos de cada associação e de projectos municipais 
para a juventude, bem como um espaço para a realização de reuniões. 
 Assim, o projecto proposto no PEED prevê a criação de dois programas distin-
tos: um programa de carácter privado, e outro de carácter público. A vertente associada 
ao turismo, alojamento e restauração seria relativa ao privado e a vertente de carácter  
público seria associada à criação do espaço desenvolvido como Centro de Recursos 
para Associações Juvenis.  
 Contudo, o levantamento efectuado a partir do local - Fig. 166, permite recon-
hecer a existência de infraestruturas de turismo de habitação nas proximidades, assi-
naladas a cinzento, como a Quinta de Mourães, Quinta Alexandre, Quinta Lombão e 
Quinta do Pedregal, bem como a de um hotel na proximidade, Douro 41 Hotel & Spa. 
Para além de que se considera as próprias infraestruturas e características de um alo-
jamento turístico pouco compatíveis com os espaços da Fábrica. Desta forma, o pro-
grama de carácter privado anteriormente exposto não se considera o mais pertinente a 
desenvolver.
 Relativamente ao programa de carácter público, apresentado enquanto Centro 
de Recursos para Associações Juvenis, considera-se mais apropriado pelas conversas 
estabelecidas com pessoas locais onde se entendeu que de facto é um programa em 
falta. Também através da análise exposta, verificamos que num raio a partir da unidade 
fabril até aos limites de Crestuma e de Foz do Sousa, entre os 279m e os 3km, circun-
dam 13 escolas que poderiam usufruir do espaço enquanto Centro de Recursos para 
Associações Juvenis.
 Nesta mesma área, confirma-se a ausência de equipamentos que promovam 
programas de carácter cultural. Sendo que o único programa desenvolvido é o despor-
tivo - Clube Náutico de Crestuma (público), Parque Jogos em Crestuma e Lever (públi-
co), e Centro de treinos Olival, F.C. Porto (privado).  
 Assim, considerando os dados anteriormente expostos, e na perspectiva de 
potenciar o uso e vivência por parte da população, entende-se que a ocupação da 
unidade industrial seja feita a partir de um programa de carácter cultural público - Cen-
tro de Recursos para Associações Juvenis, reconhecendo as necessidades do lugar e 
respeitando as características arquitectónicas do conjunto edificado. 
 Sendo a unidade industrial composta por diversos volumes, em primeira instân-
cia fez-se o reconhecimento do crescimento dos mesmos, e prodeceu-se a uma cate-
gorização da intensidade interventiva: edifícios a reabilitar, requalificar e demolir. Assim, 
definiu-se que os edifícios em bom estado e que mantêm a sua conformação inicial - ed-
ifício do antigo escritório que se encontra mais próximo da Rua da Fontinha, edifício do 
Batedor, edifício da Tecelagem e por último edifício da Tinturaria - serão mantidos através 
de uma proposta de reabilitação ou requalificação. 
 Já os restantes - parte do edifício do antigo escritório próximo da habitação, ed-
ifício das oficinas anexo à Tinturaria e posto de transformação - dado o estado avançado 
de degradação em que se encontram, coloca-se a opção de demolir o que resta da sua 
estrutura. 

Propsta PEED:

1. Carácter privado: 
-Turismo
-Alojamento
-Restauração

2. Carácter público:
-Centro de recursos para 
Associações Juvenis  

Edifícios a manter 

Edifícios a demolir
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Fig. 167. Crescimento do complexo industrial, correspondente à 1º, 2º e 3º fase
Fig. 167a. Primeira fase. Fig. 167b. Segunda fase. Fig 167c. Terceira fase. Fig 167d. Proposta de intevenção - edifícios a manter e edifícios a demolir.  
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Transformações da imagem territorial na frente ribeirinha de Crestuma ao longo do tempo. 
Fig. 169. Cais de Crestuma e barcos rabelos Fig. 170. Antiga Fábrica de Fundição de Rufino José dos Santos e vista para o Douro Fig. 171. Uma das últimas feiras realizadas no lugar do 
Torrão, na zona do Cais de Crestuma Fig. 172. Reabilitação da Antiga Fábrica de Rufino José dos Santos. Fig. 173. Campeonato de canoagem na praia fluvial. Fig 174. Imagem do novo 
Clube Náutico após o processo de reabilitação da antiga Fábrica de Fundição de Rufino José dos Santos. 
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 Será importante mencionar que dada a extensão do complexo industrial, es-
tabelece-se uma proposta de requalificação para: os antigos escritórios perto da rua da 
Fontinha, edifício Batedor e edifício Tinturaria, e é apresentada uma uma proposta de 
reabilitação para o e edifício Tecelagem e desenvolvimento de programa, uma vez que se 
considerou o mais adequado de forma a dar continuidade à escala de desenhos anterior-
mente apresentados nos projectos de intervenção. 
 Neste sentido, a vertente cultural advém da transformação do actual edifício de 
maior dimensão e protagonismo, o antigo edifício de Tecelagem, num núcleo propício ao 
desenvolvimento de um Centro de Recursos para Associações Juvenis - Biblioteca.
 Ao serviço do contexto fluvial, percebe-se que existe uma dinâmica enraizada 
associada à canoagem, sendo que o clube de Crestuma apresenta o maior número de 
títulos na canoagem portuguesa, com a conquista de medalhas em provas mundiais e 
presença nos Jogos Olímpicos. Desta forma considerou-se fundamental dar apoio e 
reforçar a prática deste desporto face à falta de resposta de espaços do actual Clube 
Náutico. (Fig. 173 e Fig. 174) 
 O actual Clube Náutico(Fig. 174), localizado na margem do rio Douro com 
acesso à praia fluvial, surgiu em 2007 após um processo de reabilitação da antiga 
Fábrica de Fundição de Rufino José dos Santos(Fig. 172). Este edifício desenvolve-se 
em dois pisos: no primeiro um  ginásio, balneário e gabinete médico, e no segundo out-
ro ginásio e café com esplanada exterior - no entanto comprova-se que o edifício não 
consegue dar resposta a certas necessidades por falta de espaço - como é exemplo, 
espaço de formação e de armazenamento de material.   
 Desta forma, propõe-se a criação de espaços de apoio à formação deste 
desporto e armazenamento de material segundo uma vertente de contexto fluvial e 
desportivo, através da apropriação do antigo edifício de escritórios e do rés do 
chão e primeiro piso do antigo edifício de Tecelagem. Simultaneamente, com a 
proposta de demolição do volume existente entre estes dois volumes é possível conju-
gar os dois espaços (Ver Fig. 168) 
 Para o edifício Batedor propõe-se uma requalificação, associada à vertente 
comercial suportada pela vivência urbana envolvente e pela possibilidade de transformar 
este espaço em área de mercado, uma vez que era na zona ribeirinha que antigamente se 
realizavam as trocas comercias pelo Douro, dando mais tarde lugar às feiras na zona do 
cais. Desta forma, considerou-se pertinente recriar este tipo de programa (Ver Fig.171.) 
                * 
 A proposta para o desenvolvimento de uma Centro de Recursos para Asso-
ciações Juvenis, seria desenvolvido segundo a vertente cultural - Biblioteca no primeiro, 
segundo e tereceiro piso do edifício Tecelagem e numa vertente desportiva associada ao 
Clube Náutico - rés do chão e primeiro piso do mesmo edifício.  
 A re(criação) de uma Biblioteca pretende ser resposta à falta de espaços com 
este tipo de equipamento - como verificamos no levantamento programático - Fig. 166, de 
formar a servir as escolas locais e circundantes. O programa distribui-se ao longo de três 
pisos - no primeiro o espaço de entrada e acesso ao bar e cafetaria, no segundo piso 
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Fig. 175. Antigo edifício Tecelagem - proposta vertente cultural e desportiva.
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desenvolvem-se espaços dedicados à formação, e no terceiro piso organiza-se uma sala 
de multimédia e leitura por ser o piso com maior iluminação, garantida através da entrada 
de luz por uma clarabóia orientada a Nascente que acompanha longitudinalmente o salão, 
e por 14 vãos que são desenhados na fachada Poente. Neste piso é também organizada 
uma pequena sala de consulta, uma área de arquivo e uma sala de maiores dimensões 
com possibilidade de apropriação para auditório. 
 O sistema de circulação interior longitudinal mantem-se de salão em salão, ten-
do sido mais fragmentado no segundo piso devido à criação de salas para o espaço de 
formação - contudo, manteve-se um corredor central em continuidade com a linha de 
pilares existentes. 
 Na extremidade Norte, o elevador que permite a ligação a todos os pisos da 
Fábrica situa-se no espaço correspondente à antiga zona de elevação do material, cuja 
verticalidade é visível no desenho do alçado. No entanto, dada a extensão do edifício 
propõe-se a criação de uma nova zona de acessos, na extremidade Sul associada à 
entrada principal. Deste modo, combina-se a forma do antigo edifício a uma necessidade 
contemporânea em termos de acessos. 
  A conceptualização do espaço relativo às salas de formação no segundo piso, 
foi pensado segundo a utilização de contentores de madeira, usando como referência o 
projecto situado na Ribeira Grande da antiga Fábrica de Tabaco e Álcool, convertido em 
Centro de Artes Contemporâneas, pelo arquitecto João Mendes Ribeiro em parceria com 
o atlier Menos é Mais. Constata-se que ao longo dos espaços interiores vão pontuando 
elementos soltos, que vão desde os contentores de madeira que albergam os espaços 
sanitários, o bar da cafetaria e o acesso pelas escadas. Também no projecto de reabil-
itação da Real Vinícola - Casa da Arquitectura, verificamos a utilização de contentores 
- esta tomada de decisão parte do entendimento que a utilização destes elementos 
reforçam uma leitura espacial longitudinal dos grandes salões preexistentes, na medida 
em que são passíveis de mover, transformar e retirar.
 O espaço de cafetaria, localizado no primeiro piso, foi pensado de forma a ga-
rantir o acesso de forma autónoma, possível tanto pelo interior do edifício como pelo exte-
rior. A abertura dos vãos em torno da zona de refeição pretende iluminar o espaço interior, 
que se estende para o espaço exterior e possibilita uma zona de esplanada, criada em 
deterioramento do antigo posto de transformação -  considera-se a demolição deste corpo 
oportuna, uma vez que além de contribuir para uma leitura global e clara do conjunto, 
possibilita e optimiza novas relações com o exterior e acessibilidades ao complexo.
 A criação desta área exterior é reforçada e aliada ao novo desenho de espaços 
exteriores - que possibilitam momentos de pausa associados aos programas propostos.
Estes espaços surgiram em deterimento do antigo edifício de oficinas adoçado ao edifício 
da Tinturaria a uma cota inferior, e dos anexos a uma cota superior que deram lugar ao 
campo de jogos. 
 A entrada ao edifício mantém-se pelo alçado Poente, através de uma caixa de 
vidro que define um espaço de recepção, e possibilita a passagem para a zona de cafetaria 
ou circulação vertical para os restantes pisos, através do desenho dos novos acessos.   
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Fig. 176. Fig. 177. Fig. 178. Fig. 179. O projecto da Real Vinícola – Casa da Arquitectura, pelo arquitecto Guilherme Machado Vaz, como referência visual, com evidência a alguns aspectos 
e temas de desenho: a introdução e leitura de um novo corpo contemporâneo, que desempenha a função de acessos no antigo conjunto de edifícios; a conjungação de um novo pavimento 
lajetas de granito com micro-cubo preexistente; novas caixilharias mantendo a imagem e desenho do vão preexistente; introdução de elementos como o banco e papeleira para o espaço de 
permanência exterior e por último evidencia-se o desenho das asnas de madeira que se manteve.    
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Fig. 180. Fig.181 Fig. 182. Projecto da Real Vinícola - Vistas interiores do edifício como exemplo na (re)criação de novos espaços, através da utilização de contentores de madeira.
Fig. 183. Fig. 184. Vista interior do núcleo museológico e vista interior de acessos verticais. Apresentação de mais dois exemplos na utilização de elementos que se inserem no espaço não 
diferindo na leitura preexistente do mesmo. Fig. 185. Projecto da Real Vinícola, pondo em evidência o desenho das asnas em madeira que se manteve.
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 Para além das decisões apresentadas relativamente aos edifícios que con-
stituem a unidade industrial, considera-se importante a criação de uma nova realidade 
urbana associada aos espaços exteriores à Fábrica e ao carácter que apresenta como  
frente de rua - para que seja capaz de fazer surgir repercurssões significativas nas áreas 
habitacionais envolventes e espaços circundantes. Desta forma, a proposta para a refor-
mulação do espaço público e colectivo envolvente à Fábrica, foca-se na regularização dos 
acessos através do alargamento da via ou criação de espaço para estacionamento, e na 
introdução de certos elementos como o passeio, a guia, o banco a passadeira e o lancil de 
granito que distingue a faixa de rodagem da área verde. Deste modo é possível gerar um 
espaço hierarquizado e acessível à Fábrica, sendo que a intervenção procura respeitar a 
materialidade preexistente, mantendo o percurso actualmente cimentado.  
 Relativamente ao espaço exterior na Fábrica, associado às novas áreas de per-
manência propõe-se a introdução de nova pavimentação em lugar dos antigos edifícios, 
através de lajetas de granito, e a recuperação e limpeza do micro cubo que devido ao 
desuso acabou por acumular ervas e musgos. 
 As estratégias programáticas apresentadas - cultural, comercial e desportiva, 
partem de uma ordem sequencial de olhar, reflectir, reconhecer e interpretar. Com base 
nas necessidades e especificidades locais, considerou-se a (re)criação de novos espaços 
e programas através de uma intervenção na Fábrica, tendo como premissa principal a 
reestruturação da cota baixa e toda a área urbana envolvente à frente ribeirinha, seguindo 
o entendimento que cabe à arquitectura e ao urbanismo desempenhar com harmonia a 
relação entre o antigo e o novo, entre o passado e o presente, o respeito pela moderni-
dade e pelo património  
 A proposta para a reabilitação do edifício Tecelagem e as propostas de requal-
ificacão dos edifícios dos antigos escritórios, Batedor e Tinturaria, além de repercutirem 
positivamente efeitos na localidade a nível de desenvolvimento social, cultural e económi-
co, pretendem encontrar e apresentar soluções para o tratamento de edifícios em desuso 
e propícios ao constante deterioramento - que no caso do objecto de estudo, acaba por 
condicionar a qualidade ambiental do território e a leitura que a imagem paisagística apre-
senta como frente ribeirinha.
 Desta forma, a abordagem interventiva que se desenvolve passa pela apro-
priação da Fábrica como foco operativo para a criação de uma nova realidade, através 
da conjugação de três vertentes programáticas distintas e de uso público, em lugar de 
pensarmos o complexo industrial como um projecto de reabilitação, isolado de contextual-
ização territorial. Aquando da intervenção no mercado do Bolhão, num seminário sobre o 
Património Industrial184, Nuno Valentim afirma que “não há receitas”, e de facto, sem uma 
encomenda prévia, a apresentação dos três programas diversificados, passa por uma 
resposta específica, de acordo com o lugar, com o objectivo de criar uma nova realidade 
urbana - um espaço catalizador para a comunidade. 
 Assim, a intervenção no território relaciona-se com a construção de significados 
por quem a habita, e consequentemente para sistemas de representação que têm muito 
de individual, tanto na relação homogêna do Eu com o território, como na relação da co-
munidade com o território.    
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Ver planta de localização, 
vermelhos e amarelos:
Fig. 168. p. 178. 

184. Seminário Permanente. Património Industrial. 6º sessão - 12 de Novembro, FAUP. 
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Fig. 187. Planta último piso Edifício Tecelagem - desenvolvimento de uma Biblioteca. Fig. 188. Vista A (marcação Fig.186) Fotomontagem interior Biblioteca - último piso edifício Tecelagem

1:500



Fig. 189. Vista B (marcação Fig.186) Fotomontagem interior Biblioteca - último piso edifício Tecelagem
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“(...) Construir o construído. 
Construir com a esperança do futuro.
Construir com a necessidade do presente. 
Construir sobre o passado, pois vivemos em ci-
dades do passado e sobre ela ou com ela fazemos a 
cidade para o futuro e assim foi na história, quase 
sempre.”185
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 Numa reflexão sobre o que foi o desenvolvimento deste trabalho, será perti-
nente começar por referir que “Repensar o suburbano em contexto de frente ribeirinha 
com o Douro: proposta de intervenção para Crestuma”, veio sobrepor-se a um plano de 
dissertação apresentado como “Antiga Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão: Do contexto 
urbano desqualificado às novas perspectivas de valorização em áreas periféricas”, cujo 
objectivo principal seria a reabilitação de uma unidade fabril com a premissa de valorizar 
a área envolvente à Fábrica. Contudo, rapidamente percebeu-se a necessidade de um 
conhecimento prévio do que é o lugar de Crestuma, entendido como suburbano; do que 
são as necessidades de uma comunidade e daquilo que o objecto de estudo  representa 
como frente ribeirinha com o Douro, e as relações que estabelece com todo o território 
que o envolve. No fundo, perceber as várias dinâmicas presentes no território.
 Desta forma, podemos afirmar que a dissertação iniciou-se por um processo er-
rático e que no fim se resumiu a um processo evolutivo. A vontade de questionar e pôr em 
evidência o que são áreas periféricas; a dicotomia entre centro e periferia; a forma como 
se faz cidade; o valor paisagístico que as frentes ribeirinhas apresentam como aglomer-
ados urbanos que vão pontuando o Douro; e como dar sentido ao que é eminentemente 
complexo na organização, expandido e decontínuo no espaço, idefinível ou mutável no 
tempo,186 foram as bases e o mote para a mudança de direcção. 
 Percepcionou-se um novo caminho a seguir, considerado mais eficaz numa lei-
tura e interpretação do lugar, mais denso em termos de conteúdo e mais objectivo numa 
relação entre sujeito-objecto. No novo entendimento, a relação objecto-sujeito, é repre-
sentada pelo lugar, como objecto de estudo, e a comunidade como sujeito. Assim, a lei-
tura e reinterpretação do lugar, baseou-se no seu ambiente e atmosferas; histórias de um 
passado industrial, comercial e portuário garantido através do Douro; no valor como frente 
paisagística numa leitura contínua no sentido foz-nascente, e na proposta de reabilitação 
para a Fábrica como um meio de reinterpretar o lugar.  

 Numa primeira parte, numa abordagem direccionada às diferentes imagens que 
a cidade representa, e no reconhecimento do processo de constante transformação de 
lugares, recorremos a diferentes autores, Aldo Rossi, Kevin Lynch, Nuno Portas, Álva-
ro Domingues, verificando que o modelo tradicional imposto e os princípios baseados 
numa hierarquia espacial, deixaram de ser resposta aos novos domínios no campo da 
arquitectura. A cidade passou a ser representada como uma estrutura aberta, por lugares 
divergentes e diferentes aglomerados de vida e formas ditas urbanas, que resultaram de 
um processo de explosão e fragmentação.
 Numa leitura transversal ao livro de Peter Hall, Cities of Tomorrow, consider-
ou-se pertinente debruçarmo-nos sobre o trabalho de Ebenezer Howard, Patrick Geddes, 
Le Corbusier, Robert Venturi e Denise Scott Brown, que levantam questões acerca da 

Considerações finais
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forma e imagem da cidade, da necessidade de diagnóstico no processo de planeamento 
e reconhecimento territorial, na crença de que a arquitectura e o urbanismo poderiam 
organizar e estruturar a sociedade, e idealmente uma comunidade de interesses e as-
pirações mútuas. 
 Por conseguinte, podemos afirmar que a contribuição da arquitectura moderna 
teria consistido no pensamento direccionado aos sistemas e relações entre os edicícios e 
as partes, mais do que ao edifício como elemento isolado. 
 Assim, aquilo que se procurou foi uma capacidade de adaptação às novas nor-
mas que regem a sociedade contemporânea, e uma nova visão baseada na compreensão 
e adaptação às novas dimensões do território - remetendo desta forma para o estudo de 
Patrick Geddes, que defende que as cidades devem ser entendidas como um organis-
mo vivo e em constante mutação. O autor apresenta também o conceito Cidade-Região, 
como uma escala de apropriação, que vai além dos limites da cidade administrativamente 
definidos, onde destacou a continuidade entre a cidade e a região, por oposição à noção 
de limite, assumindo uma posição unitária na sua interpretação das diferentes formas 
territoriais, onde o conflito entre cidade e região não existe. 
 Assim, constatamos que existem diferentes escalas de interpretação e apro-
priação territorial, e a condição urbana é resultado de vários processos de dinamização, 
expansão e até mesmo fragmentação. 
 Aquilo que entendemos como Arco Metropolitano do Porto é distinto daquilo que 
entendemos como cidade do Porto; aquilo que entendemos como cidade do Porto é difer-
ente daquilo que entendemos como cidade de Vila Nova de Gaia; aquilo que entendemos 
como Santa Marinha é diferente daquilo que entendemos como localidade de Crestuma 
- existem sempre factores qualitativos e quantitativos para a caracterização de territórios, 
que nos remetem para constantes distinções e dicotomias. 
 Desta forma, aquilo que se retira da primeira parte, Aproximações, passa por 
uma leitura rizomática da imagem territorial e uma necessidade de conexão entre as 
partes que formam um todo, uma vez que as questões que se colocam relativamente 
ao urbanismo e ao crescimento das cidades, não se relacionam apenas com áreas cen-
trais. Pelo contrário, aquilo que se pressupõe passa por uma nova escala intermediária, 
relacional e multi-escalar, “em que o conceito de cidade não poderá ser traduzido por um 
conjunto de partes mas sim por um conjunto de relação entre as partes.”187  
 
 “Delinear estratégias de observação e intervenção tornou-se, de facto, um dos 
desafios prementes de uma sociedade em constante evolução, que busca as suas raízes 
para se identificar e distinguir. O uso e o usufruto da paisagem, assumida como patrimó-
nio, tangível e intangível, exigem diariamente o contributo dos investigadores de diversas 
áreas científicas no sentido de melhor a gerir, preservar e valorizar.”188

 

 Assim, numa segunda parte Reconhecimento, através da culminação das ideias

CONSIDERAÇÕES FINAIS

187. Ibidem, p. 128. 
188. TAVARES DIAS, L. ALARCÃO, P. Paisagem Antiga, sua construção e re(uso), reptos e perspectivas, Porto, CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura: Espaço e 
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anteriormente apresentadas dos processos de transformação da imagem da cidade, como 
resposta aos modos de vida da sociedade, leva-nos a comprovar que a imagem territorial 
de Crestuma, encara o tempo como condição necessária para a criação de espaços - ou 
seja, a imagem daquilo que o território foi, e a imagem daquilo que é, está sempre rel-
acionada com as necessidades de cada tempo; o vazio urbano presente na cota baixa 
ribeirinha é resultado de um passado de trocas comerciais, portuárias e industriais, que 
deixaram de ser resposta à comunidade e àquele lugar nos dias de hoje.
 Assim, reconheceu-se o vazio como um lugar expectante, mediador de dis-
tâncias, e possível estímulo à organização do território, e procurou-se reflectir sobre os 
modos de representar o terrítorio urbano, capazes de promover a continuidade na con-
strução do lugar. 
 
 Apropriação, é a tradução do anónimo colectivo na zona baixa de Crestuma, 
numa proposta de intervenção urbana e arquitectónica, de forma a potenciar o território. 
 Neste momento, o recurso ao Plano Estratégico Encostas do Douro, foi entendi-
do como uma ferramente metodológica para a apresentação de uma estratégia; o plano 
urbanístico, como Nuno Portas refere, deve ser entendido como um meio e não como um 
princípio ou fim a seguir, porque mais importante do que ter um plano é saber o que se 
quer fazer e o que se é capaz de fazer.  
 Neste sentido, e seguindo a lógica de conexão entre as partes, recorre-se à 
noção de sistema, defendida por Christopher Alexander, e à leitura rizomática defendida 
por Gilles Deleuze e Félix Guattari, para a apresentação de três propostas de intervenção 
para a cota baixa do território, reconhecidas como três elementos distintos e convergen-
tes, que vão desde a escala local à escala urbana, com o intuito de gerar espaço para a 
valorização do lugar e envolvente: Percurso ribeirinho: da Afurada a Crestuma, representa 
uma linha longitudinal; Dinamização de espaços urbanos de excepção: Percurso pelo 
Uíma, representa uma linha transversal; Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão como foco 
operativo na re(criação) de um espaço comum, é a representação de um ponto de con-
vergência.
 Percurso ribeirinho: da Afurada a Crestuma; pressupõe o usufruto das condições 
de frente fluvial, na criação de um percurso lento por oposição aos fluxos rápidos de mo-
bilidade existentes; pretende-se a readaptação das malhas preexistentes e a organização 
de uma rede de caminhos principais e secundários, para a criação de uma leitura contínua 
longitudinal entre os diferentes aglomerados urbanos que vão pontuando a frente do 
Douro, rompendo assim com a ideia de limite e descontinuidade entre localidades.
 Dinamização de espaços urbanos de excepção: Percurso pelo Uíma e Fábrica 
de Fitas e Fiação de Algodão como foco operativo na re(criação) de um espaço comum; 
assumem-se na concepção de um espaço colectivo - entendido como espaço relacional e 
social, tal como refere Marc Augé. 
 Numa leitura transversal ao lugar, reconhece-se o vazio urbano como impreciso, 
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mas sobretudo expectante, e determina-se a necessidade interventiva através da propos-
ta de um passadiço moldado segundo o percurso natural do rio Uíma - apresenta-se um 
espaço colectivo como espaço de permanência, pelos miradouros que vão pontuando o 
percurso. Já a re(criação) de um espaço comum para a Fábrica, desenvolve-se numa es-
tratégia programática - cultural, comercial e desportiva, a partir de uma ordem sequencial 
de olhar, reflectir, reconhecer e interpretar. Com base nas necessidades e especificidades 
locais, consideraram-se novos espaços e programas através de uma proposta de reabili-
tação, tendo como premissa principal a reestruturação da cota baixa e toda a área urbana 
envolvente à frente ribeirinha. 
 A apresentação das três propostas desenvolve-se num sistema aberto na zona 
ribeirinha, através de uma estratégia urbana flexível, pensada em contexto paisagístico, 
urbano, topográfico e social. Da mesma forma que verificamos que a imagem da cidade 
está em constante alteração, expansão e segregação, a proposta assume-se como um 
espaço para a novidade e improbabilidade que uma território contém. 
 Reconheceu-se a imagem dispersa e difusa que Crestuma apresenta e tra-
balhou-se com base na mesma, sem pretender transcrever uma imagem do que acontece 
numa cidade. Pretende-se a valorização do lugar, desenhado para a comunidade em que 
‘o papel que o espaço colectivo é chamado a desempenhar ao nível simbólico, consiste 
(como sempre) em tornar reconhecível a imagem de unidade do todo, dentro de um siste-
ma de partes complementares por mais diversificadas que estas sejam. Mais do que um 
‘grande’ desenho é uma ‘meta’ desenho que pode responder a esta ambição.’189 Assim, 
propõe-se um novo lugar para a cota baixa, capaz de dar espaço a novas intervenções e 
modos de apropriação, que aceita as vivências, os fluxos e as tradições de uma comuni-
dade que habita o urbano difuso. 

 Acredita-se que a arquitectura, em concordância com outros campos de estudo, 
numa relação interdisciplinar, é resposta aos vazios urbanos, face à sua capacidade en-
quanto ordem estruturante na transformação de lugares numa resposta à evolução social.
 Num último apontamento, reconhece-se a cidade como obra colectiva, que na 
sua vastidão e beleza é uma criação nascida de numerosos e diferentes momentos de 
formação190, e tem necessariamente de ser lida como um conjunto relacional de partes.  
 Como afirma Josep Maria Montener, a periferia é uma nova concepção, que já 
não é limite, mas sim espinha dorsal.191 Desta forma, aceita-se a realidade que caracteriza 
estas áreas, por oposição à divisão, recusa e exclusão, em que através de um método de 
investigação e interpetação inerente a cada lugar, é possivel contribuir para uma leitura 
contínua do que é a imagem da cidade e a relação entre lugares, baseada no carácter de 
mutabilidade e de transformação como facor intrínseco para o seu desenvolvimento.     
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I PARTE | APROXIMAÇÕES

1.
Transformações na imagem da cidade 
O suburbano e a condição periférica

Fig.1. Cidade - As cenas trágicas, cómicas e satíricas, Sebastiano Serlio. (SEBASTIANO, Sérlio, Segundo livro De Arquitetura e 
Perspectiva, 1545 in MAROT, Sebastien, Suburbanisme et l’art de la memoire, La Villete, Paris, 2010, p.25)
Fig. 2. Campo - As cenas trágicas, cómicas e satíricas, Sebastiano Serlio. (SEBASTIANO, Sérlio, Segundo livro De Arquitetura e 
Perspectiva, 1545 in MAROT, Sebastien, Suburbanisme et l’art de la memoire, La Villete, Paris, 2010, p.25)
Fig. 3. Periferia - As cenas trágicas, cómicas e satíricas, Sebastiano Serlio. (SEBASTIANO, Sérlio, Segundo livro De Arquitetura e 
Perspectiva, 1545 in MAROT, Sebastien, Suburbanisme et l’art de la memoire, La Villete, Paris, 2010, p.25)

1.1
O suburbano e a periferia | Origem, variações e considerações 

Fig. 4. O suburbano em Nova Iorque, pelo fotógrafo Lewis Hine, 1910. (instagram.com/victorianchap/)
Fig 5. O suburbano em Nova Iorque, pelo fotógrafo Lewis Hine, 1910. (instagram.com/victorianchap/)
Fig 6. Fotografia intitulada “An alleyway in Spitalfields” por Horace Warner (theguardian.com/artanddesign/gallery/2014/oct/25/
spitalfields-nippers-londons-poorest-children-in-the-early-1900s-in-pictures) 
Fig. 7. O subúrbio “Little Italy” em Nova Iorque em 1900. (i.pinimg.com/originals/7f/63/33/7f6333fdad0e0839ed75184adc70612b.
jpg)
Fig. 8. Vista aérea da cidade Fez em Marrocos. É um exemplo da cidade medieval islâmica. O acesso aos pátios das casas amon-
toadas é feito através de labirinto de ruas sem saída. (archdaily.com.br/br/786209/civilizacao-em-perspectiva-o-mundo-visto-de-ci-
ma/571502bde58ece9a4400002b-civilization-in-perspective-capturing-the-world-from-above-image?next_project=no)
Fig. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Imagens representativas de periferias urbanas em Vila Nova de Gaia pelo fotógrafo Paulo Catrica (pau-
locatrica.pt/?p=1232) 
Fig. 15 Imagem retirada do livro “Território-Casa Comum”- estudo da densidade populacional no Arco Metropolitano do Nordeste: 
Do mais escuro para o mais claro, foram consideradas seis áreas dife, respectivamente: (1º)<05 hab/ha; (2º)05-10 hab/ha; (3º)10-
20 hab/ha; (4º)20-30 hab/ha; (5º)30-70 hab/ha; (6ª)>70 hab/ha. O círculo representa o objecto de estudo - área de Crestuma, que 
varia entre a 3º e a 4º área : 10-20 hab/ha ; 20-30 hab/ha. (DOMINGUES, Á. TRAVASSO, N. (2015) Território: casa comum, Porto: 
FAUP, p.55.)
Fig. 16. Enquadramento e localização Crestuma. (da autora) 

1.2
A ruptura da Cidade Tradicional e a origem da Cidade Industrial 

Fig. 17. The Factory At Pontoise, 1873 - pintura de Camille Pissarro - cenário alusivo à prosperidade e ao crescimento das cidades 
com a Revolução Industrial. (fineartamerica.com/featured/the-factory-at-pontoise-1873-camille-pissarro.html)
Fig. 18. Crompton Loom Works - pintura de Granger, cenário alusivo à prosperidade e ao crescimento das cidades com a Rev-
olução Industrial. (fineartamerica.com/featured/crompton-loom-works-granger.html)
Fig 19. Cidade de Sheffield, Granger, Inglaterra, 1884, proliferação excessiva das indústrias através das chaminés das fábricas. A 
exploração máxima da ‘máquina’ e da população criam condições na cidade que desprezam o bem-estar do cidadão e o ambiente. 
(fineartamerica.com/featured/coal-mining-herscheuse-mining-quaregnon-prisma-archivo.html)
Fig. 20. Coal Mining Herscheuse Mining Quaregnon por Prisma Archivo. proliferação excessiva das indústrias através das chaminés 
das fábricas. A exploração máxima da ‘máquina’ e da população criam condições na cidade que desprezam o bem-estar do cidadão 
e o ambiente (fineartamerica.com/featured/sheffield-england-1884-granger.html)
Fig. 21. Densidade urbana pós Revolulção Industrial Séc. XIX (pinterest.pt/pin/61220876163324919/) 
Fig. 22. Tráfego em London Bridge, 1890 (pinterest.pt/pin/637259416004705746/)
Fig. 23. Uma das muitas crianças a trabalhar em Carolina cotton mills, 1908, pelo fotógrafo Lewis Hine (instagram.com/p/B2jyY-
CNnO-S/)
Fig. 24. New York City, 1911, pelo fotógrfafo Lewis Hine. 260-268 Elizabeth Street, a área siciliana da  Little Italy (theguardian.com/
artanddesign/gallery/2018/feb/15/lewis-hine-photographs-child-labor-ellis-island)
Fig. 25. Pintura da Cité Industrielle planeada por Tony Garnier para 35.000 habitantes, que nunca foi projectada, mas contribuiu 
mais tarde para as propostas de Le Corbusier (senacatal.wordpress.com/2016/03/06/tony-garnier-from-an-industrial-city/)
Fig. 26. Perspectiva da área residencial composta por blocos rectangulares. senacatal.wordpress.com/2016/03/06/tony-garni-
er-from-an-industrial-city/
Fig. 27. Planta da cidade, onde é possível verificar uma diferenção entre áreas. Tony Garnier defendia o conceito de zoning, e 
desta maneira a distinção entre trabalho, habitação, saúde e lazer - ideais que contribuiram para as propostas de Le Corbusi-
er e consequente em 1929 na Carta de Atenas (architectureofdoom.tumblr.com/post/71213836451/megaestructuras-tony-garni-
er-une-cit%C3%A9)
Fig. 28. Perspectiva do centro da cidade marcada pela ferróvia. O caminho do comboio iria servir de separação entre a cidade e a 
fábrica. (architectureofdoom.tumblr.com/post/71213836451/megaestructuras-tony-garnier-une-cit%C3%A9)
Fig.29. Pintura da zona industrial (architectureofdoom.tumblr.com/post/71213836451/megaestructuras-tony-garni-
er-une-cit%C3%A9)
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1.2.1 
Revolução Industrial e a 1º metade do século XX
Um olhar sobre a Arquitectura na Europa e no contexto nacional

Fig. 30. Interior da Fábrica Ford autoria de Albert Kahn, 1909. (bmiaa.com/wp-content/uploads/2015/03/16_vertical_urban_facto-
ry_04.jpg)
Fig. 31. Percepcção de um desenho de fachada ritmado marcado pela utilização do vidro. (mascontext.com/wp-content/up-
loads/2012/12/16_vertical_urban_factory_05.jpg)
Fig. 32. - Interior da Fábrica de Turbinas AEG, autoria de Peter Behrens, 1910 (zeitlosberlin.com/news/the-aeg-turbine-factory-by-
peter-behrens/)
Fig. 33. - Percecpção da grandiosidade da fábrica e um desenho de fachada vertical ritmado, marcado pelas janelas e utilização 
do vidro - respeitando os conceitos fundamentais por ele propostos. (zeitlosberlin.com/news/the-aeg-turbine-factory-by-peter-
behrens/) 
Fig. 34. Central Tejo em 1920 (i.pinimg.com/originals/c8/a2/bc/c8a2bc4536416abf3795e8baf5b2f4e2.jpg)
Fig. 35. Central do Freixo em 1936. Em comparação com as fábricas anteriormente apresentadas, verificamos uma linguagem 
arquitectónica ainda relacionada com a arquitectura residencial, na utilização de frontões e divisão em diferentes volumes. No 
entanto, já é perceptível a utilização do vão num desenho rectangular para obtenção de maior luminosidada e na marcação ritmada 
das fachadas. (paginas.fe.up.pt/histel/e-Central_Freixo.pdf) 
Fig. 36. Fábrica Fagus, de Walter Gropius, em 1922 -(pinterest.ch/pin/417849671659100198/)  
Fig. 37. Arquitecto Pardal Monteiro, Central Termoelétrica da Fábrica A Nacional, Companhia Industrial de Portugal e Colónias, Av. 
24 de Julho, Lisboa, c.1950 (restosdecoleccao.blogspot.)
Fig. 38. Planta Redonda de 1813,  por George Black. É percéptivel a diferença de desenvolvimento entre Vila Nova de Gaia e o 
Porto - onde apenas é visível o arranque das construções junto à margem com o Convento de S. Salvador na Serra da Cruzes, 
actualmente Serra do Pilar. (Arquivo da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto)
Fig. 39. Carta topográfica de Augusto Gerardo Telles Ferreira, com as indústrias Gaienses existentes em 1892.  Arquivo da Facul-
dade de Arquitectura da Universidade do Porto. 
Fig. 40. Unidads industriais em Crestuma e área envolvente (da autora).  

1.2.2 
Industrialização e os novos modelos de modernização das cidades 
Ideais utópicos

Fig. 41. A utopia e a vida em comunidade ideal representada em New Harmony (USA) projectada Robert Owen upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/8/85/Id%C3%A9e_d’un_phalanst%C3%A8re.jpg 
Fig. 42. Perspectiva do Falanstério imaginada por Charles Fourier. (i.pinimg.com/564x/ae/32/33/ae323346ec5e68cff05e1d-
4504da3881.jpg)
Fig. 43 Corte e respectiva planta do Familistério proposta por Jean Baptiste Godin. (exhibitions.senatehouselibrary.ac.uk/me-
dia/1760/owens_proposed_village-1.jpg)
Fig. 44. Fotografias do interior do Falanstério - espaço de desenho amplo destinado ao convívio entre a comunidade. (pt.wikipedia.
org/wiki/Familist%C3%A9rio_de_Godin#/media/Ficheiro:Familist%C3%A8re-guise.jpg) 
Fig. 45. Fotografias do interior do Falanstério - espaço de desenho amplo destinado ao convívio entre a comunidade. (pt.wikipedia.
org/wiki/Familist%C3%A9rio_de_Godin#/media/Ficheiro:Familist%C3%A8re-guise.jpg)
Fig. 46. Ebenezer Howard, relação Cidade - Campo 1902. (medium.com/@designforsustainability/design-and-planning-for-people-
in-place-sir-patrick-geddes-1854-1932-and-the-emergence-of-2efa4886317e)
Fig. 47. Os esquemas de Ebenezar Howard para a sua cidade jardim ideal, publicados em 1898. (commons.wikimedia.org/wiki/
File:Los_Tres_Imanes.gif)
Fig. 48. Os esquemas de Ebenezar Howard para a sua cidade jardim ideal, publicados em 1898. (commons.wikimedia.org/wiki/
File:Los_Tres_Imanes.gif)
Fig. 49. Representação do “Three Magnets” proposto por Ebenezer Howard. Este diagrama representado no livro Garden Cities 
of Tomorrow ( publicado inicialmente em 1898), representa as vantagens e as desvantagens de uma vida na cidade - town e no 
campo - country. A hibridização destas duas vontades, seria representada no seu plano urbanístico Garden City -  uma combinação 
que o autor considerava reunir apenas as vantagens e nenhuma desvantagem (HALL P. (1990) Cities of Tomorrow: an intellectual 
history of urban planning and design in the twentieth  - Oxford : Basil Blackwell, pg.35.) 
Fig. 50. Diferentes modos de apropriação territorial, numa leitura desde a nascente do rio até à sua foz, e do centro da cidade até 
à foz - cais comercial.  (2019.trienaldelisboa.com/actividades/visita-guiada-por-alvaro-domingues)
Fig. 51. The essence of Geddes’ regional scheme, from a paper of 1995: Folk-Work-Place in perfect harmony, the city in the center 
of things. HALL P. (1990) Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the twentieth  - Oxford : Basil 
Blackwell, pg. 143. 
Fig. 52. Processo de Conurbação apresentado por Peter Hall em Cities of Tomorrow retirado do diagrama apresentado por Patrick 
Geddes em Cities in Evolution 1915.  HALL P. (1990) Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the 
twentieth  - Oxford : Basil Blackwell, pg. 140
Fig. 53. “Proposta da secção do Douro segundo a análise Contributos para a identificação e caracterização da paisagem em Por-
tugal”, (DIAS, A. (2018) Instrumento, Processo, Estratégia: Caldas de Moledo como laboratório metodológico da metamorfose do 
Lugar e do Tempo nas paisagens arquitectónicas do Douro, Porto, FAUP. pg. 28) 
Fig. 54. Diferentes imagens que a frente ribeirinha apresenta categorizadas em três momentos distintos - desde o núcleo duro até 
Entre-os-rios. (da autora)
Fig. 55. Leitura longitudinal da frente de Crestuma, com destaque na presença de dois vales face à interseção com o rio Uíma. 
(da autora)
Fig. 56. Enquadramento e localização do percurso do rio Uíma: nascente em Fiães e foz em Crestuma, destaque nos passadiços 
da Ribeira. (da autora)
Fig. 57. Leitura longitudinal rio Uíma - corte B B’ (da autora)
Fig. 58. Leitura longitudinal rio Uíma - corte B B’ (da autora)
Fig. 59. Leitura longitudinal do território em Crestuma - relação com Foz do Sousa (da autora)
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Fig. 60. Saint-Germain L’Auxerrois - Haussmann queria evitar destruir a antiga paróquia dos reis da França, localizada 
junto de Tuileries, que inicialmente estava na Rue de Rivoli. (forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/images-eton-
nantes-cons-sujet_78667_3998.htm)
Fig. 61. Place d’Italie. Os clichês, retirados da Avenue des Gobelins, representam dois temas radicalmente diferentes. 
Paralelepípedos e edifícios antigos deram lugar à construção em betão e torres, construídas na década de 1960. (forum.
hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/images-etonnantes-cons-sujet_78667_3998.htm)
Fig. 62. Rue Saint-Julien-Le-Pauvre. Igreja de Saint-Julien-Le-Pauvre. Muitas casas foram demolidas para dar lugar à 
Square Viviani. (forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/images-etonnantes-cons-sujet_78667_3998.htm)
Fig. 63. Proposta para a concepção da Ville Radieuse. (HALL P. (1990) Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban 
planning and design in the twentieth  - Oxford : Basil Blackwell, pg. 207)
Fig. 64. Cologne Cathedral durante a Segunda Guerra Mundial 1944 - Um exemplo dos edifícios que foram destruídos 
na Guerra Mundial. (2.bp.blogspot.com/-MCQG3_cYBUw/U5pYj0xrRVI/AAAAAAAAJXM/NOI9a5iUxNA/s1600/The-Co-
logne-Cathedral-stands-tall-amidst-the-ruins-of-the-city-after-allied-bombings,-1944-(1).jpg)
Fig. 65. The Doorn Manifesto, Team 10, 1954.(team10online.org)
Fig. 66. Davis Brody and Associates, 1972 - Uma representação na modificação da imagem da cidade, desde uma ar-
quitectura gótica até uma arquitetcura contemporânea, onde o planeamento vai desde o edifício até aquilo que o rodeia. 
(rndrd.com/n/1671)
Fig. 67. Desenho para o projecto Lower Manhattan Expresseay - uma autoestrada que requeria a demolição de 416 
edifícios nos bairros de Little Italy e Soho. Também a área onde Jane Jacobs residia - Greenwich Village, iria proceder 
a alterações urbanas, com a substituição dos bairros por torres de habitação, no entanto face à luta por parte de Jane 
Jacobs o bairro permaneceu. (theguardian.com/cities/2016/apr/28/story-cities-32-new-york-jane-jacobs-robert-moses)
Fig. 68. Publicidade sobre o livro de Jane Jacobs Death and Life of Great American Cities. (3.bp.blogspot.com/-_NvmgLf-
BRNo/Ut_Dwcig8bI/AAAAAAAAEi4/0VhJv0WauH0/w1200-h630-p-k-no-nu/01_Advert+Death+and+Life+-+Jane+Jacobs.
jpg)
Fig. 69. Represetnação de uma estrutura em semi-lattice. (ALEXANDER, C. (1966) A city is not a tree, Reprint from the 
magazine Design, London: Council of Industrial Design, Nº206, pg. 5.) 
Fig. 70. representação de uma estrutura em tree.  (ALEXANDER, C. (1966) A city is not a tree, Reprint from the magazine 
Design, London: Council of Industrial Design, Nº206, pg. 5.) 
Fig. 71. Representação de um sistema defendido pelo autor. (da autora)
Fig. 72. Communitas como uma representação gráfica do que era entendido segundo uma estrutura em tree. (ar-
quiteturadaliberdade.wordpress.com/2013/04/02/14/)
Fig. 73. Esquemas desenvolvidos pelo arquitecto Christian Portzamarc para entendimento de três concepcções distintas 
na forma de cidade: radiocêntrica, policêntrica e rizomática (Publicação original, Revista Projeto Design na Edição 356, 
com a tradução de Fernando Serapião arcoweb.com.br/projetodesign/entrevista/christian-de-portzamparc-01-10-2009)
Fig. 74. Representação gráfico daquilo que se poderá entender como concepção rizomática - os seis princípios.
Fig. 75. Field conditions diagrams - condições de campo em arquitetura e urbanismo, Stan Allen. (academia.
edu/34974875/Allen_Stan_Field_Conditions_Revisited_Part)
Fig. 76. Ilustração do livro “Urban & regional planning: a systems approach” - A cidade vista como um sistema composto 
por sub-sistemas, Brian McLoughlin. (CÁLIX, T. (2013) As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpreta-
tiva da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de Doutoramento em Arquitectura na FAUP, Porto: FAUP 
p.220)

1.3 
Novas visões - O projecto da periferia urbana na sociedade contemporânea

Fig. 77. Representação daquilo que é o crescimento urbano dependendo de factores como tempo, espaço e lugar 
-desmedido e desajustado vs planeado, organizado. Fotografia aérea das slums de Dar Es Salaam, Tanzania. (upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Dar-es-Salaam%2C_Tanzania.jpg)
Fig. 78. Fotografia aéra de Nova York sobre o Central Park. (dailymail.co.uk/)
Fig. 79.  “Dead Space” pelo fotógrafo Finbarr Fallon. A imagem urbana de Hong Kong. Os cemitérios verticais, densos e 
sobrelotados em contraste com as unidades habitacionais.
“Imortalizar pessoas que estão mortas pode significar que essas têm o poder de alterar a paisagem onde os vivos per-
manecem, de tal forma que podem ter mais influência sobre a morfologia de uma cidade do que quando estavam vivos”. 
(finbarrfallon.com/portfolio_page/dead-space/)
Fig. 80. “Dead Space” pelo fotógrafo Finbarr Fallon. A imagem urbana de Hong Kong. Os cemitérios verticais, densos 
e sobrelotados em contraste com as unidades habitacionais. “Imortalizar pessoas que estão mortas pode significar que 
essas têm o poder de alterar a paisagem onde os vivos permanecem, de tal forma que podem ter mais influência sobre a 
morfologia de uma cidade do que quando estavam vivos”. (finbarrfallon.com/portfolio_page/dead-space/)
Fig. 81. Nouakchott, Mauritania by Steve McCurry for National Geographic 1987 - Fragmentos de uma imagem territorial 
(i.redd.it/5hyjl1a6c2v21.jpg)
Fig. 82. “Map works” por Matthew Cusick (mg-lumas-avensogmbh1.netdna-ssl.com/showimg_mcu09_full.jpg) 
Fig. 83. “O Fim do Puzzle”, ideia apresentada por Nuno Travasso em Políticas Urbanas. (PORTAS, N. DOMINGUES, 
A. CABRAL, J. (2011) Políticas Urbanas II - Transformações, Regulação e Projectos, CEFA/FGG Fundação Calouste 
Gulbenkian p.167)
Fig. 84. A imagem urbana das strips de Las Vegas, apresentadas por Denise Scott Brown e por Robert Venturi como 
um símbolo. (VENTURI, Robert, IZENOUR, Steven, BROWN, Denise Scott, Aprendiendo de Las Vegas, El simbolismo 
Olvidado de La Forma Arquitectónica, Editorial Gustavo Gili, SA, 2013, p.23)
 Fig. 85. A imagem urbana das strips de Las Vegas, apresentadas por Denise Scott Brown e por Robert Venturi como 
um símbolo. (VENTURI, Robert, IZENOUR, Steven, BROWN, Denise Scott, Aprendiendo de Las Vegas, El simbolismo 
Olvidado de La Forma Arquitectónica, Editorial Gustavo Gili, SA, 2013, p.24) 
Fig. 86. A imagem urbana das strips de Las Vegas, apresentadas por Denise Scott Brown e por Robert Venturi como 
um símbolo. (VENTURI, Robert, IZENOUR, Steven, BROWN, Denise Scott, Aprendiendo de Las Vegas, El simbolismo 
Olvidado de La Forma Arquitectónica, Editorial Gustavo Gili, SA, 2013, p.33)
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Fig. 87. Piazza San Marco, Veneza em 1929,  pelo fotógrafo Herbert List - Um Lugar (i.pinimg.com/originals/9f/bc/4c/9fbc4cbb2c-
50cdb721c243f17c23585b.jpg)
Fig. 88. Crestuma como lugar - Imagens da frente ribeirinha. (da autora)
Fig. 89. Crestuma como lugar - Imagens da frente ribeirinha. (da autora) 
Fig. 90. Cidade de Gangi, Sicília, fotografia de Angelo Bosco (pinterest.pt/pin/181481059953678757/)
 
II PARTE | RECONHECIMENTO; APROPRIAÇÃO

Fig. 91. Antiga frente ribeirinha de Crestuma. (Arquivo C.M Gaia - Gisa) 

2.1.
Enquadramento histórico

Fig. 92. Contextualização e inserção urbana - Crestuma. (da autora)

2.2.
Enquadramento territorial

Fig. 93. Categorização das diferentes áreas no território, considerando os factores arquitectónicos e urbanos : reconhecimento de 
uma área baixa e alta ao invés de uma área baixa, média e alta. (da autora) 
Fig. 94. Intervalo 1-12  Imagens representativas da zona baixa. Intervalo 13-21 - Imagens representativas da zona média;  22 até 
36 - Imagens representativas da zona alta. (da autora) 
Fig. 95. Transformação da imagem do cais  - s.d. (facebook.com/crastumia/)
Fig. 96. Transformação da imagem do cais - foto actual. (da autora)

2.2.1.
Urbanização Extensiva - Entre o disperso e o difuso

Fig. 97. Mapa “Estradas principais““. Este mapa desenvolvido por Manuel Sá Fernandes, Nuno Portas e Álvaro Domingues, põe em 
evidência uma maior continuidade e mobilidade na cidade do Porto, por oposição à cidade de Vila Nova de Gaia.((CÁLIX, T. (2013) 
As morfologias da cidade contemporânea : uma matriz interpretativa da forma urbana : o sistema urbano do Porto ; Dissertação de 
Doutoramento em Arquitectura na FAUP, Porto: FAUP p.488. Fig.83.)
Fig. 98. Apresentação de três escalas de observação: Escala A - O Lugar de Crestuma. (da autora sobre google earth)
Fig. 99. Apresentação de três escalas de observação: Escala B - Crestuma como núcleo pertencente a um conjunto de quatro 
freguesias. (da autora sobre google earth)
Fig. 100. Apresentação de três escalas de observação: Escala C - A cidade de Vila Nova de Gaia; Pôr em evidência as quatro 
freguesias e o núcleo considerado central - Freguesia de Santa Marinha (da autora sobre google earth) 
Fig. 101. Diferentes tipos de ocupação no território (da autora sobre google earth)  

2.3.
Plano Estratégico Encostas do Douro

Fig. 102. Identificação dos doze projectos de intervenção propostos no PEED e esquematizaçao das quatros áreas de desenvolvi-
mento, com o enquadramento de Crestuma na quarta área. (da autora)    

2.4.
Percurso ribeirinho: da Afurada a Crestuma 

Fig. 103. Representação das três leituras feitas ao território traduzidas em três propostas de intervenção.(da autora) 

2.4.1
Apresentação de três intevenções projectuais

As diferentes identidades que o Douro apresenta - aproveitamentos hidráulicos para a construção de uma imagem de frente ribeir-
inha através de intervenções humanas: Fig. 104; Fig; 105; Fig. 106
Fig. 104. ‘Douro e Afluentes. Plano geral dos aproveitamentos hidráulicos’. (TAVARES DIAS, L. ALARCÃO, P. (2017) Paisagem 
Antiga, sua construção e re(uso), reptos e perspectivas, in Douro: Frentes de Arquitectura, de Paisagem e Património, Francisco  
Barata Fernandes, Porto, CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura: Espaço e Memória, 2017, p.42.) 
Fig. 105. Barragem de Miranda do Douro. TAVARES DIAS, L. ALARCÃO, P. (2017) Paisagem Antiga, sua construção e re(uso), 
reptos e perspectivas, in Douro: Frentes de Arquitectura, de Paisagem e Património, Francisco  Barata Fernandes, Porto, CITCEM 
- Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura: Espaço e Memória, 2017, p.46.) 
Fig. 106. Túnel e linha do caminho de ferro.TAVARES DIAS, L. ALARCÃO, P. (2017) Paisagem Antiga, sua construção e re(uso), 
reptos e perspectivas, in Douro: Frentes de Arquitectura, de Paisagem e Património, Francisco  Barata Fernandes, Porto, CITCEM 
- Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura: Espaço e Memória, 2017, p.47).   
Fig. 107. Análise percurso ribeirinho desde a foz do Douro até à área envolvente ao caso de estudo, nas duas margens. ( da autora) 
Fig. 108. Análise da imagem de frente frente ribeirinha com o Douro em Vila Nova de Gaia.(da autora)
Fig. 109. Análise da imagem de frente ribeirinha com o Douro em Vila Nova de Gaia. (da autora)
Fig. 110.  Projecto de Requalificação pelo arquitetco Carlos Prata. (habitarportugal.org/PT/projecto/marginal-do-rio-douro/ )
Fig. 111. Projecto de Requalificação pelo arquitetco Carlos Prata. (habitarportugal.org/PT/projecto/marginal-do-rio-douro/ )
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Fig. 112. Projecto urbano da faixa marginal entre a Afurada e Vales de S.Paio -Troço em Canidelo; Lago do Linho; VL2 e marginal 
fluvial. (0608.habitarportugal.org/ficha.htm?id=373)
Fig. 113. Projecto urbano da faixa marginal entre a Afurada e Vales de S.Paio - Troço em Canidelo; Lago do Linho; VL2 e marginal 
fluvial. (0608.habitarportugal.org/ficha.htm?id=373) 
Fig. 114. Projecto de Requalificação Urbanística da Marginal do Douro por Manuel Fernandes de Sá. (.habitarportugal.org/PT/
projecto/requalificacao-urbanistica-da-marginal-do-douro/)
Fig. 115. Projecto de Requalificação Urbanística da Marginal do Douro por Manuel Fernandes de Sá.  (.habitarportugal.org/PT/
projecto/requalificacao-urbanistica-da-marginal-do-douro/)
Fig. 116. Projecto de Requalificação Urbanística da Marginal do Douro por Manuel Fernandes de Sá. (.habitarportugal.org/PT/
projecto/requalificacao-urbanistica-da-marginal-do-douro/)
Fig. 117. Projecto de Requalificação Urbanística da Marginal do Douro por Manuel Fernandes de Sá. (.habitarportugal.org/PT/
projecto/requalificacao-urbanistica-da-marginal-do-douro/) 
Fig. 118. Análise percurso ribeirinho desde a Afurada até Crestuma (da autora)
Fig. 119. Percurso viário possível na frente ribeirinha de Crestuma. (da autora)
Fig. 120. Percurso viário proposto para a frente ribeirinha de Crestuma. (da autora)
Fig. 121. Proposta para a frente de Crestuma - Sector A, B, C (da autora)

2.4.1.
Dinamização de espaços urbanos de excepcção: Percurso pelo Uíma 

Fig. 122. Enquadramento do percurso do rio Uíma e desenvolvimento de quatro pormenores axonométricos - P1 P2 P3 e P4, como 
elementos de passagem (ponte e plataforma), espera e observação (miradouro). (da autora) 
Fig. 123. Perspectiva axonométrica P3 - Ideia de percurso com o desenvolvimento de elementos como plataforma e miradouro. 
(da autora)
Fig. 124. Perspectiva axonométrica P5 - Ideia de percurso como passagem. (da autora)
Fig. 125. Referências visuais - Passadiços do Rio Uíma na nascente do rio - Fiães, Santa Maria da Feira - desenvolvidos em 
3.5km.(facebook.com/pg/Passadiços-do-Rio-Uima-Fiães-Lobão-SMFeira-1828481190499258/photos/?tab=album&album_
id=1828486097165434)  
Fig. 126. Referências visuais - Passadiços do Rio Uíma na nascente do rio - Fiães, Santa Maria da Feira - desenvolvidos em 
3.5km.(facebook.com/pg/Passadiços-do-Rio-Uima-Fiães-Lobão-SMFeira-1828481190499258/photos/?tab=album&album_
id=1828486097165434)  
Fig. 127. Referências visuais -Passadiços do Rio Uíma na nascente do rio - Fiães, Santa Maria da Feira - desenvolvidos em 
3.5km.(facebook.com/pg/Passadiços-do-Rio-Uima-Fiães-Lobão-SMFeira-1828481190499258/photos/?tab=album&album_
id=1828486097165434)  
Fig. 128. Referências visuais - Passadiços do Rio Uíma na nascente do rio - Fiães, Santa Maria da Feira - desenvolvidos em 
3.5km.(facebook.com/pg/Passadiços-do-Rio-Uima-Fiães-Lobão-SMFeira-1828481190499258/photos/?tab=album&album_
id=1828486097165434)  
Fig. 129. Referências visuais - Passadiços do Sistelo, Arcos de Valdevez - desenvolvidos em 2km. (tripadvisor.pt/Attraction_Re-
view-g616227-d14049843-Reviews-Passadicos_do_Sistelo-Arcos_de_Valdevez_Viana_do_Castelo_District_Northern_Portu.htm-
l#photos;aggregationId=&albumid=&filter=7&ff=320331207)  
Fig. 127. Referências visuais - Passadiços do Sistelo, Arcos de Valdevez - desenvolvidos em 2km. (tripadvisor.pt/Attraction_Re-
view-g616227-d14049843-Reviews-Passadicos_do_Sistelo-Arcos_de_Valdevez_Viana_do_Castelo_District_Northern_Portu.htm-
l#photos;aggregationId=&albumid=&filter=7&ff=320331207)   
Fig. 130. Referências visuais - Passadiços do Sistelo, Arcos de Valdevez - desenvolvidos em 2km. (tripadvisor.pt/Attraction_Re-
view-g616227-d14049843-Reviews-Passadicos_do_Sistelo-Arcos_de_Valdevez_Viana_do_Castelo_District_Northern_Portu.htm-
l#photos;aggregationId=&albumid=&filter=7&ff=320331207)   
Fig. 131. Referências visuais - Passadiços do Sistelo, Arcos de Valdevez - desenvolvidos em 2km. (tripadvisor.pt/Attraction_Re-
view-g616227-d14049843-Reviews-Passadicos_do_Sistelo-Arcos_de_Valdevez_Viana_do_Castelo_District_Northern_Portu.htm-
l#photos;aggregationId=&albumid=&filter=7&ff=320331207)    
Fig. 132. Referências visuais - Passadiços do Sistelo, Arcos de Valdevez - desenvolvidos em 2km. (tripadvisor.pt/Attraction_Re-
view-g616227-d14049843-Reviews-Passadicos_do_Sistelo-Arcos_de_Valdevez_Viana_do_Castelo_District_Northern_Portu.htm-
l#photos;aggregationId=&albumid=&filter=7&ff=320331207)    
Fig. 133. Referências visuais - Passadiços do Sistelo, Arcos de Valdevez - desenvolvidos em 2km. (tripadvisor.pt/Attraction_Re-
view-g616227-d14049843-Reviews-Passadicos_do_Sistelo-Arcos_de_Valdevez_Viana_do_Castelo_District_Northern_Portu.htm-
l#photos;aggregationId=&albumid=&filter=7&ff=320331207)   

2.4.3.
Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão como foco-operativo na re(criação) de um espaço comum

Fig. 134. Postal sem data, entre o intervalo de 1907-1930, correspondente à 1ºfase. (paginas.fe.up.pt/~jmf/apc/div/divei/diveihtm/
divei18.htm) 
Fig. 135. Postal de 1930, correspondente à 2ºfase.  (/images-01.delcampe-static.net/img_large/auction/000/300/427/185_001.
jpg?v=0 )
Fig. 136. Postal sem data, entre o intervalo 1930-1963, correspondente à 3ºfase.(/images-04.delcampe-static.net/img_large/auc-
tion/000/739/872/317_001.jpg?v=3)
Fig. 137. Enquadramento e contextualização Fábrica de Fitase e Fiação de Algodão (dourovalley.com/Multimedia/47/75/Cais-de-
Crestuma_1024x768.jpg)
Fig. 138. Publicidade referente à Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão, com o interior do edifício Tecelagem, no Jornal “Comércio 
de Gaia“ - 16 Agosto de 1965 ANO 32.º -  N.º 1761 
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Fig. 139. Publicidade referente à Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão, com o interior dos escritórios,  no Jornal “Comércio de 
Gaia” - 8 Março de 1965 ANO 35.º - N.º 1738
Fig. 140. Entrada da Fábrica pela Rua da Fontinha. (da autora)
Fig. 141. O muro que delimita toda a frente do terreno. (da autora)  
Fig. 142. Categorização da evolução do complexo industrial em três fases - Cronologia realizada com base nos pedidos de licenci-
amento relativos à Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão presentes no Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner ; Arquivo Distrital 
do Porto,  Arquivo Municipal do Porto e Biblioteca Municipal do Porto.  (da autora)
Fig. 143. Representação da evolução do edifício Tecelagem, desde 1907 até 1963 - com as duas intervenções licenciadas (pre-
sentes em documentação do arquivo): 1952, na segunda fase e 1960, na terceira fase. (da autora)
Fig. 144. Desenhos edifício Tecelagem 1:500 Será pertinente salientar que os desenhos apresentados têm como base os desen-
hos presentes em arquivo. No entanto, verifica-se que muitos pormenores de desenho propostos não chegaram a ser representa-
dos no edifício;  como é o caso da utilização da pedra na fachada a marcar a torre. (da autora)
Fig. 145. Primeira fase 1907-1934  (paginas.fe.up.pt/~jmf/apc/div/divei/diveihtm/divei18.htm)
Fig. 146. Primeira fase 1907-1934  (Fotografia da Junta de Freguesia de Crestuma)
Fig. 147. Segunda fase 1935-1959 (/images-01.delcampe-static.net/img_large/auction/000/300/427/185_001.jpg?v=0 )
Fig. 148. Terceira fase 1960-1963. (/images-04.delcampe-static.net/img_large/auction/000/739/872/317_001.jpg?v=3)
Fig. 149. Primeiro piso do edifício Tecelegam. (da autora)
Fig. 150. Terceiro piso do edifício Tecelagem - Intervenção em 1960 com a criação de um novo piso sobre o terraço já existente. 
(da autora)
Fig. 151. Terceiro piso do edifício Tecelagem. (da autora)
Fig. 152. Introdução da claraboia na cobertura para possibilitar entrada de luz indirecta - Intervenção em 1952. (da autora) 
Fig. 153. Rés-do-chão do edifício Batedor, primeiro salão. (da autora)
Fig. 154. Rés-do-chão edifício Batedor, segundo salão. (da autora)
Fig. 155. Primeiro piso do edifício Batedor. (da autora)
Fig. 156. Segundo piso do edifício Batedor.(da autora)
Fig. 157. Desenhos edifício Batedor 1:500, com excepção desenho axonométrico sem escala. (da autora)
Fig. 158. Desenhos edifício Tinturaria. (da autora)
Fig. 159. espaço de entrada edifício Tinturaria. (da autora)
Fig. 160. Preexistência - tanques de lavagem do material. (da autora)
Fig. 161. Corredor central marcado por um sistema de roldanas que permitia a descarga do material nos dois sentidos. (da autora)
Fig. 162. Exemplos de manchas causadas pela humidade. (da autora)
Fig. 163. Exemplos de manchas causadas pela humidade. (da autora)
Fig. 164. Exemplo da degradação da caixilharia - vidros partidos e enferrujamento. (da autora)
Fig. 165. Exemplo da degradação da caixilharia - vidros partidos e enferrujamento. (da autora)
Fig. 166. Levantamento de equipamentos escolares e de alojamento em Crestuma e freguesias envolventes.
Constatamos que não existe nenhum equipamento de vertente cultural - sendo que os únicos equipamentos existntes são de 
vertente desportiva: Parque de Jogos em Crestuma e Lever; Centro de treinos do Olival, F.C. Porto e CLube Náutico em Crestuma.
(da autora)
Fig. 167. Crescimento do complexo industrial, correspondente à 1º, 2º e 3º fase, e por último proposta de intevenção - edifícios a 
manter e edifícios a demolir.  (da autora)
Fig. 168. Planta localização vermelhos e amarelos 1:1000 (da autora)
Fig. 169. Cais de Crestuma e barcos rabelos (SANTOS, Daniela Raquel Ferreira, Crestuma, património e turismo industrial, Insti-
tuto Superior de Ciências Empresariais e Turismo, Porto, 2016, p. 48) 
Fig. 170. Antiga Fábrica de Fundição de Rufino José dos Santos e vista para o Douro . (SANTOS, Daniela Raquel Ferreira, Crestu-
ma, património e turismo industrial, Instituto Superior de Ciências Empresariais e Turismo, Porto, 2016, p. 76) 
Fig. 171. Uma das últimas feiras realizadas no lugar do Torrão, na zona do Cais de Crestuma. (SANTOS, Daniela Raquel Ferreira, 
Crestuma, património e turismo industrial, Instituto Superior de Ciências Empresariais e Turismo, Porto, 2016, p. 63)  
Fig. 172. Reabilitação da Antiga Fábrica de Rufino José dos Santos. (SANTOS, Daniela Raquel Ferreira, Crestuma, património e 
turismo industrial, Instituto Superior de Ciências Empresariais e Turismo, Porto, 2016, p. 76)
Fig. 173. Campeonato de canoagem na praia fluvial. (facebook.com/nauticocrestuma/)
Fig 174. Imagem do novo Clube Náutico após o processo de reabilitação da antiga Fábrica de Fundição de Rufino José dos San-
tos. (SANTOS, Daniela Raquel Ferreira, Crestuma, património e turismo industrial, Instituto Superior de Ciências Empresariais e 
Turismo, Porto, 2016, p. 76) 
Fig. 175. Antigo edifício Tecelagem - proposta vertente cultural e desportiva. (da autora)
Fig. 176. Fig.177. Fig.178. Fig. 179. - O projecto da Real Vinícola – Casa da Arquitectura, pelo arquitecto Guilherme Machado Vaz, 
como referência visual, com evidência a alguns aspectos e temas de desenho: a introdução e leitura de um novo corpo contemporâ-
neo, que desempenha a função de acessos no antigo conjunto de edifícios; a conjungação de um novo pavimento lajetas de granito 
com micro-cubo preexistente; novas caixilharias mantendo a imagem e desenho do vão preexistente; introdução de elementos 
como o banco e papeleira para o espaço de permanência exterior e por último evidencia-se o desenho das asnas de madeira que 
se manteve. (archdaily.com.br/br/884700/real-vinicola-nil-casa-da-arquitectura-guilherme-machado-vaz)
Fig. 180. Projecto da Real Vinícola - Vistas interiores do edifícios como exemplos na (re)criação de novos espaços, através da 
utilização de contentores de madeira. (habitarportugal.org/PT/projecto/arquipelago-centro-de-artes-contemporaneas/)
Fig. 181. Projecto da Real Vinícola - Vistas interiores do edifícios como exemplos na (re)criação de novos espaços, através da 
utilização de contentores de madeira. (habitarportugal.org/PT/projecto/arquipelago-centro-de-artes-contemporaneas/)
Fig. 182. Projecto da Real Vinícola - Vistas interiores do edifícios como exemplos na (re)criação de novos espaços, através da 
utilização de contentores de madeira. (habitarportugal.org/PT/projecto/arquipelago-centro-de-artes-contemporaneas/)
Fig. 183. Vista interior do núcleo museulógico. Apresentação de mais dois exemplos na utilização de elementos que se inserem 
no espaço não difereindo na leitura preexistente do mesmo. (habitarportugal.org/PT/projecto/arquipelago-centro-de-artes-contem-
poraneas/)
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Fig. 184. Vista interior de acessos verticais. Apresentação de mais dois exemplos na utilização de elementos que se inserem no 
espaço não difereindo na leitura preexistente do mesmo.
(habitarportugal.org/PT/projecto/arquipelago-centro-de-artes-contemporaneas/) 
Fig. 185. Projecto da Real Vinícola, pondo em evidência o desenho das asnas em madeira que se manteve. (archdaily.com.br/
br/884700/real-vinicola-nil-casa-da-arquitectura-guilherme-machado-vaz)
Fig. 186. Planta axonométrica 1:500 (da autora)
Fig. 187. Planta último piso Edifício Tecelagem - desenvolvimento de uma Biblioteca. (da autora)
Fig. 188. Vista A (marcação Fig.186) Fotomontagem interior Biblioteca - último piso edifício Tecelagem (da autora)
Fig. 189. Vista B (marcação Fig.186) Fotomontagem interior Biblioteca - último piso edifício Tecelagem (da autora)

Anexos

Anexo A
Fig. 190. 191. 192. 193. 194. 195. (google maps) Multiplicidade de elementos urbanos que acabaram por desvirtuar a hierar-
quização das redes de mobilidade. Pelas fotografias apresentadas, verificam-se elementos que contribuem para a ambiguidade 
de fluxos, como é o caso: Fig. 190. 191. 192. da inexistencia de lugares de estacionamento, passadeiras, falta de passagens para 
peoes; Fig. 193. espaços de miradouro que perdem a sua simbologia por falta de cuidado e tratamento necessários; Fig. 194. Fig. 
195. estradas em muito mau estado, que carecem da manutenção necessária.  

Anexo B
Fig. 196. Localização das quatro unidades fabris que benefeciavam da sua implantação junto ao rio Uíma.(da autora)
Fig. 197. 198. Fábrica Manuel Tavares e Irmão (SANTOS, Daniela Raquel Ferreira, Crestuma, património e turismo industrial, 
Instituto Superior de Ciências Empresariais e Turismo, Porto, 2016, p. 83.84)
Fig. 199. Fábrica Barbosa e Irmãos (SANTOS, Daniela Raquel Ferreira, Crestuma, património e turismo industrial, Instituto Supe-
rior de Ciências Empresariais e Turismo, Porto, 2016, p. 86)
Fig. 200. Fábrica Barbosa e Irmãos (SANTOS, Daniela Raquel Ferreira, Crestuma, património e turismo industrial, Instituto Supe-
rior de Ciências Empresariais e Turismo, Porto, 2016, p. 85)
Fig. 201. Fábrica Barbosa e Irmãos (SANTOS, Daniela Raquel Ferreira, Crestuma, património e turismo industrial, Instituto Supe-
rior de Ciências Empresariais e Turismo, Porto, 2016, p. 87)

Anexo C
Fig. 202. Proposta de alçado para a frente de Rua da Fontinha, escala 1:500. Alçado vermelhos e amarelos (da autora)  

Anexo D
Fig. 203. Companhia de Crestuma 1854 - Conjuntos dos diferentes edifícios que formavam a unidade industrial (TEIXEIRA. M. 
(2017) Companhia de Fiação de Crestuma. Do fio ao pavio, pref. Jorge Fernandes Alves, Edições Afrontamento, Porto. p. 21)
Fig. 204. “Os produtos da Fábrica de Tecidos são para consumo do País e das Colónias” - Motivo pelo qual a Fábrica se tornou 
tão importante - Ideia e Falanstério
repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/27230/1/Dos%20moinhos%20do%20Hu%C3%ADma%20à%20Fábrica%20de%20Fi-
ação%20de%20Crestuma.pdf p.10)
Fig. 205. Casa do Comendador  (TEIXEIRA. M. (2017) Companhia de Fiação de Crestuma. Do fio ao pavio, pref. Jorge Fernandes 
Alves, Edições Afrontamento, Porto. p. 135)
Fig. 206. Casa do Médico  (TEIXEIRA. M. (2017) Companhia de Fiação de Crestuma. Do fio ao pavio, pref. Jorge Fernandes Alves, 
Edições Afrontamento, Porto. p. 135)
Fig. 207. Edifício dos Bombeiros   (TEIXEIRA. M. (2017) Companhia de Fiação de Crestuma. Do fio ao pavio, pref. Jorge Fernandes 
Alves, Edições Afrontamento, Porto. p. 135)
Fig. 208. Casa Chá (TEIXEIRA. M. (2017) Companhia de Fiação de Crestuma. Do fio ao pavio, pref. Jorge Fernandes Alves, 
Edições Afrontamento, Porto. p. 134)
Fig. 209. 210. 211. Edifício de Administração (TEIXEIRA. M. (2017) Companhia de Fiação de Crestuma. Do fio ao pavio, pref. Jorge 
Fernandes Alves, Edições Afrontamento, Porto. p. 131)

Anexo E 
Fig. 212. Conjunto de alguns dos documentos de licenciamento relativos à Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão, recolhidos no 
Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner, Arquivo Distrital do Porto, Arquivo Municipal do Porto, Biblioteca Municipal do Porto, 
Biblioteca de Vila Nova de Gaia e Arquivo Condes de Resende. 

Anexo F
Fig. 213. Interrupção na laje - passagem de material entre o rés-do-chão e o primeiro piso - Edifício Batedor (da autora)
Fig. 214. Fig. 215. Devido à construção faseada de cada volume na unidade industrial, podemos verificar no desenho das fachadas 
certas incoerências à nivel de material utilizado. (da autora)
Fig. 216. 217. O acrescento de um piso sobre o terraço existente no volume da Tecelagem, impossibilta o usufruto da paisagem, 
uma vez que o edificio Batedor está localizado na frente do volume da Tecelagem; consequência de uma construção faseada da 
unidade industrial em que cada volume ia sendo construído para necessidades específicas. (da autora)   

Anexo G
Fig. 218. Planta de ordenamento. Carta de Salvaguardas - Enquadramento da Fábrica e Quinta da Estrela, como património 
arquitectónico e protecção integral. (gaiurb.pt/gaiurb/uploads/document/file/420/5.pdf)
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Multiplicidade de elementos urbanos que acabaram por desvirtuar a hierarquização das redes de mobilidade. 
Pelas fotografias apresentadas, verificam-se elementos que contribuem para a ambiguidade de fluxos, como é o caso:
Fig. 190. 191. 192. da inexistencia de lugares de estacionamento, passadeiras, falta de passagens para peoes;
Fig. 193. espaços de miradouro que perdem a sua simbologia por falta de cuidado e tratamento necessários;
Fig. 194. Fig. 195. estradas em muito mau estado, que carecem da manutenção necessária. 

Fig. 190 

Fig. 192 

Fig. 194 

Fig. 191 

Fig. 193 

Fig. 195
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Fig. 196. Localização das quatro unidades fabris que benefeciavam da sua implantação junto ao rio Uíma.

Anexo B

Fig. 197. 198. Fábrica Manuel Tavares e Irmão

Fig. 199. Fábrica Barbosa e Irmãos Fig. 200. Fábrica Barbosa e Irmãos Fig. 201. Fábrica M. Guedes da Silva,
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Fábrica Manuel 
Tavares e Irmão
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Fig. 202. Proposta de alçado para a frente de Rua da Fontinha, escala 1:500. Alçado vermelhos e amarelos  
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214



215



Anexo D 
Companhia de Fiação de Crestuma

Fig. 204. “Os produtos da Fábrica de Tecidos são para consumo do País e das Colónias” - 
Motivo pelo qual a Fábrica se tornou tão importante - Ideia e Falanstério

Fig. 203. Companhia de Crestuma 1854 - Conjuntos dos diferentes edifícios que formavam a unidade industrial

Fig. 205. Casa do Comendador 
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Fig. 206. Casa do Médico Fig. 207. Edifício dos Bombeiros Fig. 208. Casa Chá

Fig. 209. 210. 211. Edifício de Administração
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Anexo E 
Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão - Registos

Fig. 212. Conjunto de alguns dos documentos de licenciamento relativos à Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão, recolhidos no Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner, Arquivo Distrital do Porto, 
Arquivo Municipal do Porto, Biblioteca Municipal do Porto, Biblioteca de Vila Nova de Gaia e Arquivo Condes de Resende. 
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Anexo F 
Fábrica de Fitas e Fiação de Algodão - Fragilidades

Fig. 213. Interrupção na laje - passagem de material entre o rés-do-chão e o primeiro piso - Ed-
ifício Batedor 

Fig. 214. Devido à construção faseada de cada volume na unidade industrial, podemos veri-
ficar no desenho das fachadas certas incoerências à nivel de material utilizado. 

Fig. 215. Devido à construção faseada de cada volume na unidade in-
dustrial, podemos verificar no desenho das fachadas certas incoerên-
cias à nivel de material utilizado. 

Fig. 216. 217. O acrescento de um piso sobre o terraço existente no volume da Tecelagem, impossibilta o usufruto da 
paisagem, uma vez que o edificio Batedor está localizado na 
frente do volume da Tecelagem; consequência de uma construção faseada da unidade industrial em que cada volume 
ia sendo construído para necessidades específicas.   
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Fig. 218. Planta de ordenamento. Carta de Salvaguardas - Enquadramento da Fábrica e Quinta da Estrela, como património arquitectónico e protecção integral. (gaiurb.pt/gaiurb/uploads/document/file/420/5.pdf)

Anexo G 
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