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ABSTRACT

The present investigation seeks to analyze the embryonic revitalization
process in an area that, despite its disqualified state, presents a great potential
for regeneration - Campanhã.
The beginning of this study starts with a territorial analysis of the
framework of Campanhã, with the aim of understanding the most outstanding
features of this eastern part of Porto.
The impact of industrialization in the 19th century, was a catalyst for
new forms of Architecture and urban growth that until today, have marked the
prevailing features of a unique peripheral condition. The industrial buildings,
infrastructure and houses that were born from this cycle, have moved through
different generations and ended up producing many inertias in the eastern area.
Campanhã’s image today is still marked by the stigma of poverty and
exclusion, by a confused urban network, characterized by different environments, from farms, to problematic social districts, islands, heavy infrastructure, abandoned factories and warehouses. The concern of rethinking the role
that these environments may play in urban rehabilitation, is emerging in this
old industrial zone.
The transformation and rupture programs that are taking place are part
of the embryonic revitalization process, however it has a very strong narrative
capacity. In this study three cases of intervention were chosen as potential
catalysts for this change. Underlying these cases are a set of social dynamics
that are important to understand in order to clarify the way the actors involved
contribute to the revitalization strategy and what the role of architecture has as
a process of transformation.

Keywords

Campanhã; Urban revitalization; Urban rehabilitation; Periphery;

			Rupture programs; Transformation.
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RESUMO

A presente investigação procura analisar o processo de revitalização
embrionário numa zona que apesar do contexto desqualificado, apresenta
uma grande potencialidade de regeneração - Campanhã.
O início deste estudo parte de uma análise ao quadro territorial de
Campanhã, com o objetivo de entender os traços mais marcantes da zona
oriental do Porto.
O impacto da industrialização do sec. XIX neste território, foi catalisador de novas formas de arquitetura e crescimento urbano, que marcaram
até hoje os traços dominantes de uma certa condição periférica. Os edifícios
industriais, as infraestruturas e as habitações que nasceram deste ciclo, têm
vido a atravessar diferentes gerações que acabaram por produzir muitas inércias na zona oriental.
A imagem que Campanhã nos apresenta hoje é ainda marcada pelo
estigma da pobreza e da exclusão, por uma malha urbana confusa, caracterizada por situações diversas desde quintas, bairros sociais problemáticos,
ilhas, traçados infraestruturais pesados, fábricas e armazéns abandonados.
Atualmente começa a surgir a preocupação de repensar o papel que estes
espaços possam vir a desempenhar na reabilitação urbana desta antiga zona
industrial.
As transformações e programas de rotura que têm vindo a decorrer,
fazem parte do processo de revitalização embrionário, embora com uma capacidade narrativa muito forte. Para este estudo foram escolhidos três casos
de intervenção em Campanhã, como potenciais catalisadores de mudança.
Subjacente a estes casos estão um conjunto de dinâmicas sociais que é importante entender, para enquadrar a forma como os atores envolvidos contribuem
para a estratégia de revitalização e qual o papel da arquitetura enquanto processo de transformação.

Palavras Chave

Campanhã; Reabilitação Urbana; Revitalização Urbana; Periferia;

			Programas de rotura; Transformação.
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OBJETO

Esta dissertação tem como objeto de estudo a regeneração da zona
oriental do Porto, Campanhã.
As transformações que estão a decorrer nesta zona esquecida da cidade
do Porto, são o objeto principal de estudo de uma estratégia de revitalização,
que está numa fase muito embrionária.
As dinâmicas sociais fazem parte do processo de revitalização, como
tal, é importante identificar as perspetivas, prospeções e estratégias de aceleração para todo o processo, não só por quem procura e reabilita, mas também por
quem usufrui desses espaços.
Em geral o espaço público que existe, carece de equipamentos que qualifiquem o uso coletivo, no entanto parte desse espaço tem um elevado valor
patrimonial e paisagístico.
Do ponto de vista habitacional, as chamadas “ilhas” do Porto, têm uma
presença relevante no testemunho de um passado operário pobre, que hoje convive com grandes conjuntos de habitação social.
Os traçados urbanos são irregulares, alternado entre nós, autoestradas e
redes sinuosas de ruas e caminhos.
Como casos práticos são analisados em pormenor projetos de reabilitação com programas de rotura realizados em Campanhã, que visam romper com
a imagem da cidade, mas que preservam memórias edificadas e atmosferas
locais.
As Galerias Mira é o primeiro caso de estudo a explorar cujo projeto
se refere à reabilitação de um antigo armazém industrial, transformado num
espaço expositivo-cultural. O segundo caso trata-se da transformação de uma
habitação unifamiliar típica burguesa, em alojamento local. Por último, o terceiro caso de estudo é relativo ao projeto de transformação do complexo do
Matadouro Municipal do Porto, que se encontra abandonado e degradado, convertido num complexo artístico-cultural.
A introdução de novas atividades em espaços sem uso, define-se por
projetos embrionários, que levam a um potencial aumento de dinâmica na estratégia de Revitalização Urbana de Campanhã.
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OBJETIVOS

Os objetivos desta dissertação são compreender como se estrutura um
projeto de Revitalização Urbana, identificando os atores, o tipo de programas,
as atividades pioneiras deste processo e o tipo de modificações físicas que se
vão anunciando.
O conceito de Revitalização Urbana muitas vezes é remetido à restauração de Patrimónios Histórico-culturais. No entanto o conceito foi evoluindo, na forma de intervenção dos espaços urbanos em degradação. Trata-se de
um conjunto de ações e estratégias, que permitem que um determinado espaço ganhe uma nova eficiência, um novo sentido de uso, visando uma melhoria
do espaço e da sua envolvente.
O objetivo principal deste trabalho é estudar o processo de Revitalização Urbana de Campanhã, através das intervenções embrionárias que estão a
decorrer em espaços de contexto, que apesar de se identificar como desqualificado, apresentam uma grande potencialidade de regeneração. O edificado
na região da Campanhã encontra-se bastante disfuncional, havendo inúmeros
prédios em desuso, o que, juntamente com a degradação dos edifícios existentes, faz com que a Reabilitação de edifícios seja um tema de extrema importância. Por esse motivo, um dos objetivos passa por desmistificar o conceito
de Reabilitação Urbana, que corresponde a uma das operações da Revitalização Urbana.
De forma a compreender o processo arquitetónico usado na operação
de Reabilitação Urbana, é analisado em cada caso de estudo o tipo de intervenção arquitetónica, as razões do programa, a espacialidade e os critérios
usados pelos atores responsáveis, para a transformação do espaço sem destruir a alma do edifício.
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MÉTODO

A metodologia desenvolve-se a partir da investigação do território,
que envolveu conhecer o ambiente, caracterizar a área de estudo e identificar
os problemas e as transformações que estão a surgir. Depois da investigação
em campo, procedeu-se à investigação histórica através da representação do
enquadramento teórico, o reconhecimento da problemática e análise do sítio.
Esta investigação foi baseada em pesquisa bibliográfica de livros, documentos e monografias sobre a zona oriental do Porto.
Para questões práticas, como conhecer as perspetivas dos planos e
projetos ligados a Campanhã, o método foi analisar os dados presentes em
relatórios e documentos ligados à constituição da ARU (Área de Reabilitação
Urbana) de Campanhã e os Planos Diretores Municipais, a fim de analisar as
intervenções e as mudanças no território. No mesmo sentido, foram identificados o tipo de espaços públicos existentes e as suas condições de mobilidade
e de acessibilidade.
De modo a conhecer todo o processo de rotura, foi feito um estudo sobre as dinâmicas sociais através da realização de entrevistas aos atores
responsáveis pelas intervenções. Em primeiro lugar procedeu-se à realização
de um diagnóstico sobre quais as perspetivas e as estratégias usadas para a
aceleração do processo de revitalização. De seguida, diagnosticar os hábitos
sociais que aproximam os cidadãos entre si e a interação dos habitantes com
as instituições e serviços públicos.
O método de apresentação para cada caso de estudo, divide-se em três
emissores de discurso. O primeiro tema é a Historiografia, que procura reconhecer o lugar. O segundo tema é a Intervenção social, que procura conhecer
o processo de intervenção por parte dos atores. Seguidamente, o tema sobre a
Intervenção Arquitetónica, que se reflete no estudo de transformação arquitetónica e na Reabilitação Urbana utilizada em cada caso de estudo.
Como conclusão, pretende-se reconhecer as etapas do processo embrionário de revitalização urbana numa zona com muitas fragilidades, como
Campanhã.
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NOTA INTRODUTÓRIA

Esta dissertação começou a ser planeada depois da época de ERASMUS do 5ºano de Mestrado integrado em Arquitetura.
Inicialmente o tema que despertou interesse em desenvolver foi a
Gentrificação. Um objeto de estudo desenvolvido na unidade curricular de
Sociologia de espaços urbanos no Politécnico de Milão. Com o apoio do Professor Álvaro Domingues para o trabalho curricular dessa disciplina, analisamos a Gentrificação como um termo complexo que não chegava a afetar a
cidade do Porto. É neste momento que surge a escolha do orientador para esta
dissertação. Dessa forma, ainda com curiosidade em perceber as mudanças
que estavam a acontecer no Porto, surgiu a ideia de investigar uma rua do
Porto, que tenha sido sujeita a constantes transformações - Rua Mouzinho da
Silveira.
Através da procura de respostas, depois da investigação no terreno,
foi possível observar que muitos dos espaços perderam a identidade e dos
poucos que se mantiveram, os seus proprietários recusaram a contribuir e
consequentemente ser alvo de estudo. Pelo facto de haver uma grande pressão
imobiliária e persistência por parte de investidores com poder económico, os
moradores locais começaram a saturar e dessa forma dificultou a continuação
da investigação nessa rua.
No entanto, em concisão e por sugestão do Professor orientador, o
tema central direcionou-se para uma zona que, ao contrário do centro do Porto, nunca foi muito abordada. Não só isso tornou o tema aliciante, mas também o fato de ser uma zona que na atualidade se encontra no princípio de uma
fase de transformação e de investimento.
Deste modo, a transformação embrionária da zona oriental da cidade
do Porto, mais precisamente a região de Campanhã, foi a escolha para o desenvolvimento desta dissertação.

CAPITULO 1
Identificação

“Esta noção, tantas vezes esquecida, de que o espaço que separa - e liga - as
formas é também forma, é noção fundamental pois é ela que nos permite ganhar consciência plena de que não há formas isoladas e de que uma relação
existe sempre, quer entre as formas que vemos ocuparem o espaço, quer
entre elas e o espaço que, embora não vejamos, sabemos constituir forma negativo ou molde - das formas aparentes.” TÁVORA, Fernando, Da Organização do
Espaço, FAUP publicações, 7ª edição, Porto, 2007, p. 12.

1. Planta da Cidade do Porto 1865

2. Foz do Douro, Molhe de Carreiros, Praia do Molhe, Avenida Brasil

Identificação
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ENQUADRAMENTO

O início desta investigação procura reconhecer e analisar o problema
urbano e social que afeta a zona oriental do Porto.
Num primeiro momento, a abordagem ao tema tem como objetivo
principal compreender a origem da desigualdade entre as periferias urbanas
da cidade.
A partir do livro do geógrafo Jorge Pinto sobre o retrato urbano do
Porto Oriental, é possível entender que desde muito cedo existiu sempre um
contraste acentuado a nível social e urbanístico entre territórios da cidade do
Porto. “O lado oriental é o lado esquecido da cidade do Porto (…) é evidente
que a história criou uma dualidade que parece até acentuar-se nos últimos
anos, na medida em que se esquece o lado «pior» da cidade, e se estende a
valorizar cada vez mais o litoral da Foz”.1
A intensidade de ocupação territorial começou por se concentrar no
centro da cidade, numa lógica que passou a funcionar como padrão da sociedade. Consequentemente as áreas de ocupação, passaram a alastrar-se para as
periferias, fazendo com que a cidade se desenvolvesse em grupos contrastantes. Contrastes esses, entre espaços industriais ou comerciais e residenciais
com mais ou menos condições, que provocaram a alteração da imagem e
estrutura da cidade.
Estas diferenças correspondem à dicotomia entre produção e consumo, em que de um lado se instala a “cidade operária e ferroviária”, e do outro
a “cidade balnear e consumista”.2
A zona ocidental é definida por uma topografia plana de qualidade
urbana, tanto na ocupação residencial associada à alta burguesia, como na
presença de uma economia avançada.
Talvez pela presença do mar, este foi em boa parte, “o território mais
atraído pelos estrangeiros britânicos produtores de vinho, que investiram
neste tipo de negócio”.3 Por sua vez, o crescente enriquecimento da burguesia
mercantil, acabou por favorecer mais esta zona e criar melhores condições à
expansão urbana.[ imagem 2]

1
PINTO, Jorge Ricardo. O Porto Oriental no final do sec. XIX: um retrato urbano
(1875/1900), Porto, Edições Afrontamento, 2007. p.11
2

Idem p.93

3

Idem p.57

3. Feira da Corujeira

4. Palácio do Freixo, vista do rio 1960

5. Quinta da Revolta 1969
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Do outro lado, a zona oriental da cidade apresenta uma imagem menos
atrativa e de forma urbana não estruturada. É identificada como “subúrbio”4,
arredores e espaços eminentemente agrícolas, que desde muito cedo serviam
principalmente feiras de gado, comércio e produção agrícola.
A Praça da Corujeira [imagem 3] é um dos espaços que serviu para a
realização de mercados e feiras de gado e agrícolas: a agricultura neste território constituiu a atividade residual de ocupação da população como fonte de
rendimento de muitas habitações.5
Segundo Hélder Pacheco, para além da forte presença de agricultores,
havia ainda “dos pescadores e o dos moleiros” 6, que ocupavam o Esteiro de
Campanhã e concentravam-se nas margens dos rios Tinto e Torto.
Fatores como a boa exposição solar, a topografia dos terrenos e recursos hídricos, contribuíram para a paisagem do Porto Oriental a partir do
século XVIII, que passou a ser marcada pela presença de espaços rurais desde
“quintas e casas apalaçadas”.7
Como o centro da cidade estava cada vez mais denso e sem espaço
para a construção das mansões privadas, a periferia passou a ser o local de
preferência para a instalação da alta burguesia, como a Quinta da Bonjóia, o
Palácio do Freixo [imagem 4], a Quinta da Revolta [imagem 5], entre outras.
Casos que representam valor arquitetónico e que definiram uma identidade
contraditória - operária, aristocrática e burguesa ao mesmo tempo - ao lado
oriental.
A cidade do Porto passou por um período marcante de indefinição
urbana. Partindo do crescimento demográfico, este foi um dos fatores que
deu origem a uma enorme procura de novos terrenos, ao qual fez a cidade
se expandir e densificar. À semelhança do que acontecera noutras cidades da
Europa, a cidade do Porto passou por grandes mudanças com a chegada de
migrantes. Fatores como a migração e a inovação da indústria na produção
fabril e a construção de espaço público, foram os principais contributos para
a transformação da cidade.

4
“(...) o subúrbio é quase sempre analisado enquanto lugar predominantemente residencial:
desde a precaridade e a marginalização social do subúrbio desqualificado típico das “cinturas vermelhas” das periferias metropolitanas industrializadas “ DOMINGUES, Álvaro. (Sub)úrbios e (sub)
urbanos – o mal-estar da periferia ou a mistificação dos conceitos? Revista da faculdade de Letras –
Geografia. I Série, vol. X/XI, Porto, 1994/5. p.6.
5
MEIRELES, M e RODRIGUES, A. Campanhã Estudos Monográficos, ed Junta de Freguesia de Campanhã, Porto, 1991. p.27.
6
PACHECO, Helder. O Vale de Campanhã na Memória da Gente. Fundação para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, Porto, 1999. p.26.
7

Idem p.26

6. Estação de Campanhã 1975

7. Fotografia aérea da cidade do Porto : 1939-1940
(desde a Rua de Pinto Bessa à Travessa do Freixo)

8. Fotografia aérea da cidade do Porto : 1939-1940
(desde a Rua de Bonjóia, à Rua do Freixo)
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A população instalou-se particularmente na zona Oriental, atraída
pela novidade da estação de Campanhã (inaugurada em 1875) e consequentemente pela facilidade de acesso à cidade. [imagem 6] A construção da estação
ferroviária criou uma forte atração à expansão urbana da zona oriental, que
originou alguma diversidade social. A sua implantação passou a “ocupar um
território de grande dimensão, que conduziram a necessárias adaptações,
demolições ou restruturações, quer do espaço em que se inseriram, quer na
sua envolvente”. 8 Por consequência destas demolições e adaptações do espaço ocupado pela construção da infraestrutura, inicialmente a população que
ficou desalojada manteve-se na proximidade da estação, causando uma “densificação e deterioramento do espaço urbano, junto à estação.” 9 A população
migrante posteriormente começou a instalar-se neste território, pela atração
ao industrialismo, pela criação de mais emprego e condições favoráveis à
fixação da população.
O desenvolvimento industrial resultou na deslocação de grandes quantidades de mão de obra para Campanhã. A proliferação de unidades fabris e da
estação originaram também um novo processo de urbanização na construção
e na criação de novos arruamentos, que resultou de uma efetiva transformação urbana. “Neste sentido, a construção da cidade do Porto a Oriente é
fomentada sobretudo por esta força de atração da Estação de Campanhã”. 10
Contudo, a influência da construção da Estação e o impacto no desenvolvimento urbano, criou algumas barreiras e limites para a expansão urbana.
Como é possível confirmar nas imagens ao lado [Imagem 7 e 8], onde o eixo
segregador criado pelo caminho de ferro, acabou por dividir a freguesia de
Campanhã e criar dificuldades no atravessamento da linha férrea.

8
PINTO, Jorge Ricardo. O Porto Oriental no final do sec. XIX: um retrato urbano
(1875/1900), Porto, Edições Afrontamento, 2007. p.75.
9

Idem p.76

10
PACHECO, Hélder. O Vale de Campanhã na Memória da Gente. Porto, Fundação para o
Desenvolvimento do Vale de Campanhã , 1999. p.26.

9. ‘Ilhas’ do Porto, na década de 1970

10. ‘Ilhas’ do Porto, na década de 1970
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A par dessas fronteiras, os problemas habitacionais também começaram a surgir. Com o elevado crescimento da população na freguesia, a sua
afluência conduziu a um redesenhar das estruturas de alojamento. Como o
poder de compra era baixo, a população operária concentrou-se em áreas de
habitação e trabalho específicas, designadas “ilhas”, um tipo de construção de
baixa qualidade urbana, que se transformou numa das marcas mais importantes da paisagem física e social de Campanhã. [imagens 9 e10]
“O problema habitacional (…) agrava-se tragicamente nas principais cidades pela atração que exercem sobre a população rural e os habitantes dos pequenos centros, que acorrem fixar-se nos maiores. Esse êxodo
intensificou-se com a industrialização”.11
O problema habitacional é um elemento marcante para entender o espaço físico e social da região. Mesmo sendo um problema ao longo da história
da cidade do Porto, a questão habitacional agravou à medida que aumenta o
processo de industrialização.
A criação das ilhas de habitação operária, sobretudo nas traseiras da
cidade a oriente, deve-se principalmente às rendas demasiado altas para a
população que chegava do campo, para viver e trabalhar perto da estação.
Estas eram construídas onde se concentrava a maior parte das indústrias, com o intuito de criar proximidade entre emprego e residência para as
classes sociais menos solventes. Esta nova forma de construir foi usada como
estratégia de ocupação do interior do quarteirão.
Segundo o plano de melhoramentos da cidade do Porto, a construção
das “ilhas” define-se como pequenas habitações com áreas mínimas, construídas em fila e com a inexistência de sistema de saneamento, abastecimento de
águas e instalações sanitárias. Em geral, estas habitações continham apenas
três divisões, com pouca iluminação e ventilação. Os sanitários situavam-se,
por regra, no exterior, um espaço comum a vários moradores inseridos nos
quarteirões.

11
PORTO, C. M.. Plano de Melhoramentos 1956-1966. Porto: Direção dos Serviços do Plano
de Melhoramentos, Câmara Municipal do Porto, 1966, p.5.

11. Desinfestação de uma ilha do Porto

12. A Rua Pinto Bessa, pouco depois de inaugurada, no final do sec. XIX
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Casas “insalubres” é o nome que mais caracteriza este tipo de habitação, sem condições humanas dignas, que consequentemente geraram muitas doenças pela falta de higienização. O desenvolvimento das doenças está
relacionado com a qualidade de habitação, devido à “(...) má drenagem dos
terrenos, à emissão de gases, ao uso de materiais tóxicos, à ventilação inadequada dos edifícios e ao inadequado isolamento térmico promovendo o
aparecimento de humidades”.12 [imagem 11]
Foi neste contexto que os criadores deste tipo de habitação, foram em
parte, investidores de pequenas indústrias, comerciantes e artesãos que investiram na sua construção, uma vez que naquela altura eram muito procurados.
Em parte, a construção das ilhas, era tolerada pela Câmara sem qualquer controlo, sendo que “eram construídas sem estar sujeitas a qualquer
regulamentação de construção ou controle por parte da Câmara, que apenas
tinha controle sobre as construções à face da rua ou, sobre os edifícios construídos até à distância de 5 m da rua”.13
Na sequência do Plano de Melhoramentos de 1881, começaram a ser
tomadas medidas legislativas com o trabalho de urbanização, incluindo a higiene urbana, “iniciativas quanto à criação de redes de esgotos, recolha de
lixo, limpeza e conservação das ruas e maior controlo na construção de habitações, relativamente ás suas condições de habitabilidade”. 14
Num contexto urbano, começou a notar-se transformações urbanas
entre o centro e a estação de Campanhã. Destaca-se a conclusão da rua do
Padre António Vieira e a longa rua de Pinto Bessa, em frente à estação, com
o intuito de permitir o trânsito de pessoas, mercadorias e servir casas típicas
do sec. XIX. [imagem12]
A urbanização do Campo do Cirne e a conclusão da Rua de São Vitor
foram outras duas grandes operações de transformação urbana.

12
MATOS, Fátima Loureiro de., A habitação como uma das componentes da qualidade do
ambiente urbano. O caso do Porto e arredores, Revista Territorium, Porto, nº2, 1997. p. 24
13
TEIXEIRA, Manuel A. C. Do entendimento da cidade à intervenção urbana. O caso das
ilhas da cidade do Porto, Sociedade e Território, n.º 2, 1985. p. 78
14
MATOS, Fátima Loureiro, Os Bairros Sociais no Espaço Urbano do Porto: 1901 -1956.
«Revista do Instituto de Ciências Sociais – Análise Social», vol. XXIX; 127 (3º). Lisboa: Universidade de Lisboa, 1994. p. 681

13. Demolição das ilhas nas Eirinhas 1962

14. Bairro do Cerco do Porto
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Mais tarde, estas questões fizeram aumentar o número de habitações,
que necessitavam de intervenção para melhorar a qualidade de vida dos residentes, assim como a existência de espaços públicos.
O crescimento urbano da cidade do Porto criou uma série de problemas nas periferias, como a falta de infraestruturas e equipamentos, que
geraram áreas de habitação de fraca qualidade, onde obviamente seria necessário intervir, para que a população tivesse os mesmos direitos de qualidade
de vida. O urbanismo e a questão da habitação passam deste modo a ter uma
grande importância na sua melhoria e organização do espaço público. É neste
panorama de degradação das áreas habitacionais e desorganização urbana,
que surge um novo Plano de Melhoramentos de 1956/66.
Á medida que as condições de habitação foram melhorando, iniciaram um conjunto de ações de intervenção na construção de habitação social.
“Primeira grande operação empreendida para eliminar as ilhas, (Que, contudo, nunca foram totalmente destruídas, existindo atualmente várias ilhas
no tecido construído da cidade, como é o caso da zona de São Victor), substituindo-as por alojamentos dignos, que propunha a construção de 6000 fogos
novos(...).” 15 Estas alterações traduzem-se particularmente na demolição de
“ilhas” e construção de bairros de habitação social de baixa qualidade, destinados essencialmente às classes sociais baixas e à habitação das famílias que
viviam nas construções a demolir ou a melhorar. [imagem 13]
De um modo geral, estas habitações novas foram pensadas para a
adaptação da população que vivia nas “ilhas”. Neste processo, não só a habitação foi melhorada, como também foram criados espaços públicos, desde
escolas, parques, jardins e centros de saúde. [imagem 14]
Dadas as transformações que foram ocorrendo conforme as políticas
urbanas quanto à extinção e recuperação deste tipo de alojamento, as “ilhas”,
alguns deles ainda fazem parte do espaço construído da cidade que perdura
até aos dias de hoje numa situação de precaridade social.
Contudo, na generalidade dos bairros sociais produzidos no início do
século XX, estes eram construídos com materiais pobres. Por consequência,
a problemática da habitação manteve-se na zona oriental, oscilada entre as
caracterizadas “ilhas” cada vez mais degradadas e a habitação social também
cada vez mais em degradação e geograficamente isolada.16 A paisagem da
zona oriental da cidade no inicio do sec. XX era assim caracterizada por residências operarias e uma fisionomia essencialmente rural e industrial.[imagem
15]
15

Idem, p. 694

16
PEREIRA, Virgílio Borges 2003 Uma imensa espera de concretizações…- ilhas, bairros,
classes laboriosas brevemente perspetivadas a partir da cidade do Porto”, Sociologia: Revista da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p.143.

15. Porto, Situação Industrial nos anos 70
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16. Síntese do diagnóstico – Ocupação urbana
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PROBLEMÁTICA E ANÁLISE DO SÍTIO
– a persistência da crise em Campanhã

Com a evolução da cidade ao longo do sec. XX, a zona oriental debateu-se com um longo processo de desindustrialização.
No geral a desindustrialização desencadeou mudanças fundamentais
na sociedade, na indústria, e consequentemente, na organização das cidades.
A zona de Campanhã é considerada um caso de crise e persistência de
fenómenos de pobreza, exclusão social e desqualificação urbana. É a periferia
do Porto mais estigmatizada, onde se concentram muitos espaços vazios em
ruína, indústrias poluentes, zonas habitacionais em condições pobres e algumas em estado de degradação. [imagem 16]
Segundo Virgílio Pereira o acontecimento da “repulsão demográfica”
é uma prova visível que se constata em Campanhã. Um dos elementos do
retrato social, passa pela questão das estruturas “familiares reduzidas (2-4
pessoas)” e da quantidade de pessoas a viver isoladas. É importante relacionar a perda populacional com a perda do “direito à cidade”17, que se traduz
nos problemas urbanos visíveis nos bairros sociais. Estes caracterizam-se por
situações de depressão económica e de degradação social.
No entanto apesar de todos os problemas sociais e urbanos que se
encontram nos bairros sociais, os seus habitantes desenvolveram um sentido
comunitário particular entre as “ilhas” e bairros sociais. A maior parte da população que reside nos bairros sente que pertencem ao lugar e têm vontade
de permanecer, tal como os residentes das “ilhas”. Nestes lugares nasceram
relações fortes e isso caracteriza fundamentalmente essas populações que acabam por exprimir muito do caráter da cidade. “Cada cidade é sempre muitas
cidades e as ilhas são uma dessas muitas cidades que o Porto tem dentro de
si.”18

17
PEREIRA, Virgílio Borges. Aquilo que quase todos sabemos sobre o (Grande) Porto, mas
raramente temos disponibilidade para reconhecer, [S.l.: s.n.] FLUP, Repositório Aberto U.P 2001. p.2
18
FERNANDES, Manuel Correia, As Ilhas do Porto e os novos bairros, in WELLENKAMP,
Margarida; PISCO, Luís, Ilhas, Porto: Panmixia, 2004. p. 32

17. Companhia Portuguesa do Cobre - Rua das Linhas de Torres, Porto

18. Antigos armazéns da matinha- Rua de Justino Teixeira
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No entanto é cada vez mais notável a diferença entre a sociedade integrada e sociedade fragmentada. Os contrastes e as divisões sociais evidenciam-se em alguns aspetos do contexto social que marcam a zona de Campanhã. Estão associados ao nível de escolaridade na periferia oriental, que tem
uma maior percentagem de analfabetismo em relação ao resto da cidade, e à
taxa de abandono escolar, que está relacionada com as fragilidades do sistema
educativo e com a pobreza das famílias, que sempre foram uma constante ao
longo da história.
Tanto a história da indústria como as marcas da desindustrialização e
a deslocalização de indústrias provocaram efeitos sociais e económicos negativos para o aumento da taxa de desemprego. Os empregos são maioritariamente precários e a base económica é dominada por sectores tradicionais e
industriais.
Esta questão do envelhecimento da zona é caracterizada não só pela
presença considerável de população idosa a viver isolada, como o abandono
escolar dos jovens oriundos de famílias carenciadas dos bairros sociais. Esta
população desfavorecida é associada ao modelo urbano industrial que sempre
marcou a zona de Campanhã, caracterizado pela fixação de famílias operarias
concentradas nas “ilhas” e nos bairros sociais.
Algumas destas causas foram motivadas pelo esquecimento político
em relação à periferia, que consequentemente atraíram problemas de caráter
social e urbano como a poluição, a degradação e o abandono.
Tal como explica no Masterplan da zona oriental a criação dos bairros
sociais mais afastados da malha envolvente criou situações de marginalidade
urbana, que se traduziu na desigualdade social e progressiva desqualificação
económica social e ambiental desta zona.
“A zona Oriental do Porto está associada a um percurso histórico
profundamente dependente da atividade industrial, que resultou numa acentuada desqualificação e desvalorização deste território.”19
Os espaços que foram demolidos, assim como os terrenos e armazéns
abandonados, geraram espaços vazios que tornaram a imagem de Campanhã
fragilizada.
Ainda hoje encontramos testemunhos da presença industrial marcante
em edifícios abandonados e espaços em ruína, como por exemplo: a antiga
Fábrica da Tripa, na Rua do Monte da Estação; o edifício da Companhia Portuguesa do Cobre [imagem 17];Os antigos armazéns da matinha na Rua de
Justino Teixeira [imagem 18]; a zona demolida da antiga Fábrica de Mário
Navega na Rua do Freixo, e o complexo do Matadouro Municipal do Porto.

19
C.M. Porto. Masterplan Estratégico da Zona Oriental do Porto, Relatório Final, Quaternaire
2019. p.46

19. Abertura da Av. de Fernão de Magalhães 1952. Frente ao Hotel Nave.

20. Via de Cintura Interna
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Campanhã é um local que carece de funções e espaços de referência,
nomeadamente pela ocorrência de edifícios vagos.
Analisando genericamente esta zona é caracterizada por uma malha
urbana complexa, com mistura de preexistências rurais, urbanizações lineares
e bairros sociais considerados problemáticos.
A nível da acessibilidade e mobilidade existe uma “deficiência na
rede viária complementar de interface entre eixos urbanos estruturantes e de
articulação intermunicipal (…) e a rede local marcada pela descontinuidade
da malha”20 As barreiras que caracterizam esta zona resultaram da construção
das infraestruturas e vias estruturante como o caminho de ferro, a Estrada da
Circunvalação e a VCI. Tal como mencionado anteriormente, é qualificado
como o “lado errado” da cidade, marcado pela dicotomia entre a estação, que
veio caracterizar a área como industrial, e o lado poente com o maior eixo de
desenvolvimento.
Todavia, a população multiplicou-se, levando à necessidade de se
adaptar às expectativas contemporâneas de vida.
Os edifícios começam a ser reabilitados e reconvertidos em novos
usos, assim como espaços públicos e novas infraestruturas. A abertura da Avenida de Fernão Magalhães em 1952 teve uma grande importância tanto para a
melhoria da acessibilidade como para o desenvolvimento de novos edifícios
de habitação e comércio. [imagem 19]
A construção da VCI (Via de Cintura Interna) e os novos acessos que
ligam a Ponte do Freixo [imagem 20] e o plano de requalificação da zona do
Freixo, permitiram a circulação contínua e melhores acessos.
O grande Plano Pormenor das Antas; o Metro das Antas; o Estádio do
Dragão, o centro comercial e novos edifícios de habitação, hotelaria e escritórios; a Avenida 25 de Abril, são as intervenções que mais contribuíram para a
transformação da zona Oriental.
Outras intervenções urbanas que têm vindo a transformar a zona de
Campanhã são: a reabilitação e transformação do palácio do Freixo; abertura
da marina do Freixo; o Parque Oriental da cidade, entre outros.
Estas intervenções permitiram melhores condições de acessibilidade
a toda a zona oriental e contribuíram para abertura de novas oportunidades em
territórios vizinhos. De forma a entender os maiores impactos das intervenções urbanas, torna-se fundamental explorar, a intervenção urbana do Plano
Pormenor das Antas, que surge com intenção de reorganizar o espaço e potencializar a dinâmica urbana da zona oriental da cidade.

20
C.M. Porto. Masterplan Estratégico da Zona Oriental do Porto, Relatório Final, Quaternaire,
Porto, 2019. p.40

21. Plano Pormenor das Antas
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INTERVENÇÕES E CASOS DE TRANSFORMAÇÃO

O Plano Pormenor das Antas foi um projeto desenvolvido pela Câmara Municipal do Porto juntamente com o Arquiteto Manuel Salgado e a sua
equipa da RISCO.
O projeto iniciou-se em 1999 e nos anos seguintes foram-se projetando: os espaços públicos, o estádio do dragão e a estação de Metro das Antas.
O local escolhido para o plano contava com uma área de 40ha aproximados, ocupado por áreas devastadas, indústrias e terrenos abandonados.
Tratava-se de um terreno com pendentes acentuadas cercado pela
VCI, a linha ferroviária e eixos estruturantes da área envolvente.
Segundo o arquiteto Manuel Salgado o antigo presidente da Câmara
do Porto, Nuno Cardoso, teve uma grande importância no pensamento estratégico para o projeto das Antas. O objetivo seria “desencadear um projeto
mais extenso de reabilitação da zona oriental do Porto, criando uma nova
área central que reequilibrasse a cidade e estabelecesse pontes com a periferia” 21 enquadrado na oportunidade de realização do EURO 2004. O estádio
de futebol seria a âncora do projeto, que necessitava de novas redes de circulação, espaços de uso coletivo, e novas ligações. O plano é constituído por
uma área de atividades mistas: como a habitação, o comércio, serviços e a
estação de metro.[imagem 21]
O conceito urbanístico do plano seria criar um “núcleo de relativa
concentração residencial, de comercio, serviços, instituições e equipamentos
complementares aos existentes na cidade do Porto”.22
A análise da estratégia proposta para este plano, ajuda a entender
como é que um projeto desta dimensão contribui para o desenvolvimento
desta zona, analisando o conjunto de oportunidades, dificuldades, recursos e
expectativas para o resultado do impacto urbano e social.
As novas intervenções viárias incluídas no Plano permitiram a transformação das ligações urbanas com impacto positivo. A estratégia para o Plano Pormenor das Antas era propor a mistura de funções urbanas e a inclusão
de transporte público com proximidade às zonas habitacionais existentes de
forma reequilibrar o território urbano do Porto.

21
SALGADO, Manuel. O Projeto Urbano das Antas. Livraria Civilização Editora, Porto,
2005. p.14
22
SALGADO, Manuel; LOURENÇO, Nuno; SALGADO, Nuno; ABREU, Sofia, Anatomia de
um debate, in SALGADO, Manuel. O Projeto Urbano das Antas. Livraria Civilização Editora, Porto,
2005. p.41

22. Corte Longitudinal- Plano Pormenor das Antas
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Deste modo o projeto da estação de Metro das Antas permitiu uma
nova fluidez na circulação e melhor articulação com a estação de caminho-deferro. Este é o exemplo de uma solução que permitiu o alargamento geográfico
do território urbano e deu origem a novas oportunidades de mistura de funções e relações.
“Por força destas transformações, a vastidão do território urbano toma
uma condição multiescalar (…) Um corredor de alta capacidade como é (…)
uma rede de comboio rápido pode, assim, interconectar intensivamente velhas e
novas polaridades próximas ou afastadas”23
O estádio do Dragão por sua vez constituiu um foco de atração urbana
importante e a necessidade de criar espaços urbanos adjacentes. O sistema de
espaços de uso coletivo, criou novas oportunidades quer na construção dos
novos espaços, como a Alameda das Antas, quer na relação com os espaços
envolventes, como a Avenida 25 de Abril com o Jardim de São Roque e a zona
da Corujeira. A solução do projeto da Alameda das Antas além da relação
importante com o Estádio “produz uma relação de quase dissolução entre
o espaço público e o edifício. A praça do estádio por sua vez permite “uma
multiplicidade de usos e de sensações”24.
O problema da rotura urbana provocada pela VCI e pela linha ferroviária continua atualmente, pois as tentativas de resolução, criadas pelo Plano Pormenor das Antas, não foram realizadas, embora possam ser realizadas
no futuro. Com esse intuito de criar formas de relacionamento com a outra
margem, previa-se para o plano pormenor das Antas, ligações pedonais ao
Parque das Antas (Quinta de Salgueiros), com uma plataforma sobre a VCI, e
equipamentos estruturantes como o pavilhão de multiusos projetado no antigo
Matadouro [ imagem 22].
O fato do traçado do Parque das Antas ser planeado parcialmente em viaduto
permitia “reconstruir a relação perdida entre as duas novas parcelas e projetar uma solução de desenho paisagista que ora define um parque urbano no
sentido convencional, ora funciona como um modo de diminuir o impacto dos
traçados das infraestruturas viárias”25
Este plano é definido como uma intervenção capaz de garantir objetivos claros de deixar margem para novos programas dependendo da evolução
e crescimento da cidade. O “carácter monumental”, com forte visibilidade
social, deixa marcas para o futuro da cidade, ganhando um novo espaço de
referência.
23
DOMINGUES, Álvaro, O plano das Antas – Um “Agrafo” entre a Cidade Canónica e a Urbanização Extensiva. In SALGADO, Manuel 2005, O projeto urbano das Antas, Livraria Civilização
Editora, 2005, p.93-94
24

Idem p.105

25

Idem p.106

23. Vias Rodoviárias que causam separação física entre a zona oriental e o centro da cidade
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PANORAMA ATUAL DE CAMPANHÃ

A zona oriental do Porto é definida por um panorama complexo, caracterizada por vários conflitos:
- Os traçados infraestruturais que marcam a descontinuidade da malha urbana, em resultado das barreiras tanto naturais “acidentada pela morfologia dos vales dos rios Tinto e Torto”26, como infraestruturais (linhas ferroviárias, nós e autoestradas). Tais que contribuíram para a má articulação com
os territórios confinantes. [imagem 23]
-A presença de tipologias diversas de ocupação residencial, desde
bairros sociais problemáticos a “ilhas” e núcleos rurais degradados, que no
seu conjunto atuam como elementos de descontinuidade urbana.
- A diversidade entre estruturas e formas urbanas que compõe o território, desde Quintas de exploração agrícola e Palácios do sec. XVIII, aos armazéns e fábricas que nasceram do processo de industrialização em meados
do sec. XIX.
-Marcas de desconexão e rotura criadas pelos processos de expansão
urbana.
-Tecidos Urbanos de fraca qualidade, malhas urbanas irregulares,
constituídas pelos bairros sociais, infraestruturas urbanas e espaços vazios
urbanos que se mantém por urbanizar.
- Condicionada pela presença de antigas indústrias e construções
abandonadas como a área do Matadouro e lotes vazios como o da Companhia
Portuguesa do Cobre e outros.
- Continuação de roturas acentuadas na malha urbana existente, pela
não concretização de uma parte dos projetos previstos para o Plano Pormenor
das Antas.

26
DOMINGUES, Álvaro, O plano das Antas – Um “Agrafo” entre a Cidade Canónica e a
Urbanização Extensiva. In SALGADO, Manuel, O projeto urbano das Antas, Livraria Civilização
Editora, 2005, p.93-94

24. Enquadramento da ARU Campanhã-Estação
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Atualmente a prioridade do Plano Diretor Municipal do Porto inserese na necessidade de igualar a localização dos investimentos públicos com
a solidificação da coesão social e territorial, focando-se nos territórios mais
problemáticos.
A Regeneração urbana, nomeadamente a requalificação dos bairros
sociais, é o projeto que tem consumido mais recursos públicos. Segundo a
Câmara do Porto, o ambiente urbano é considerado essencial para a regeneração social da cidade e para criação de serviços capazes de atrair investimento
e emprego.
A estratégia vai de encontro à intervenção dos desequilíbrios do desenvolvimento urbano à escala da cidade. Os projetos ARU (Áreas de Reabilitação Urbana) para zona Oriental nascem dessa preocupação de intervir em
espaços esquecidos, que necessitem de revitalização urbana. (ARU Campanhã Estação e ARU da Corujeira). [imagem 24]
A estratégia de intervenção para estes espaços da cidade tem como
objetivo enfrentar os bloqueios do desenvolvimento socioeconómico e melhorar as condições de vida da população, incentivando à transformação da
zona oriental. Os efeitos da delimitação das áreas de reabilitação urbana têm
como objetivo criar “benefícios fiscais e outros incentivos, fundamentais
para a captação de investimento e para a dinamização das intervenções”
27
de forma a interessar e a envolver “um amplo número de agentes urbanos
públicos e privados e a própria população” 28 de Campanhã.
Ao nível da mobilidade, está em curso o projeto de um Terminal rodoviário, que interliga os transportes públicos em Campanhã. Este projeto é
identificado como um fator de dinamização social e económico da freguesia
e da envolvente, que se enquadra na região a Este da VCI.
O concurso para a elaboração do Terminal Intermodal de Campanhã,
promovido pela Câmara em 2016, consistiu na criação de um projeto, com o
objetivo de complementar os serviços existentes. A intenção é de favorecer a
intermodalidade por meio de uma plataforma que represente um dos principais nós da rede de transporte público.
A intervenção do Terminal foi planeada numa área traseira e abandonada, com intenção de a transformar num espaço urbano geograficamente
favorável. As intenções do projeto permitem redesenhar a forma urbana integrando diversas funções como infraestruturas e edificação.

27
CM. Porto 2015, Área de Reabilitação Urbana, Campanhã-Estação, Projeto de delimitação,
Disponível em: balcaovirtual.cm-porto.pt, p.6
28

Idem p.7

25. Esquema do conceito para o Terminal Intermodal Campanhã

26. Proposta para o Terminal Intermodal Campanhã

27. Área de construção do Terminal Intermodal e espaço envolvente
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Esta intervenção leva ao aproveitamento das funções e fluxos que lá
existem, acrescentando novas utilidades, de forma a colmatar as necessidades locais, e a valorizar novos espaços.
O projeto cuja autoria pertence ao Arquiteto Nuno Brandão Costa,
contém os seguintes programas: parque urbano; parque de estacionamento;
terminal de camionagem; estação de serviço; paragens Kiss& ride; o parque
de bicicletas e táxis; e áreas de apoio ao público, administrativas e técnicas.
Segundo o arquiteto, o terminal é uma construção sustentável com
“espaço continuamente coberto, mas aberto e iluminado para o exterior,
permeável e permanentemente ventilado, transversal e verticalmente”29
[imagem 26]
Além da funcionalidade deste projeto, o Parque natural proposto estabelece a relação entre a estação, a rede viária, o construído e as infraestruturas adaptadas à topografia existente. “O Terminal é concebido como um elemento qualificador da paisagem urbana, potenciando a sua renaturalização,
obtendo o balanço ideal e centrando a sua vocação entre o funcionalismo
racional e o expressionismo paisagístico e urbano.” 30
A proposta de extensão do parque natural até à Quinta do Mitra, leva
à oportunidade de desenvolver futuramente a reabilitação desse espaço para
variadas funções, além de que, visa interagir com outros parques da cidade
como o Parque oriental, Parque de S. Roque, Quinta de Bonjóia, Jardins do
Palácio do Freixo e o Jardim da Corujeira.
Este projeto contribui para a ligação pedonal das duas partes da zona
de Campanhã, rasgada pela linha férrea da Estação e contribuir para melhorar a articulação territorial interna e com os espaços adjacentes. [imagem 27]

29
C.M. Porto, Relatório da Proposta Vencedora, Concurso de conceção - Terminal Intermodal
de Campanhã, p.21
30

Idem p.20

28. Mapa territorial, projeto de rede pedonal e ciclével

29. Praça da Corujeira
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A reabilitação e extensão do Parque Oriental da Cidade, é outro projeto em desenvolvimento, cujo o objetivo é “a recuperação e estabilização da
zona oriental” 31 ao longo do vale do Rio Tinto.
O Parque Oriental da Cidade consiste num espaço verde de circuito,
que se tornou prioritário para a qualidade ambiental da área metropolitana.
Projetado pelo Arquiteto Paisagista Sidónio Pardal, o projeto tem
como finalidade renovar a zona do rio Tinto, que consiste num percurso pedonal e clicável ao longo de 16 ha [imagem 28]. Segundo o arquiteto, o projeto
de extensão visa “transformar um espaço compartimentado e acidentado de
campos num contínuo natural, relvado, arborizado e uma rede de caminhos
onde as pessoas tenham prazer em passar uns tempos livres em sossego”32
Esta extensão ao vale do Rio Torto constitui uma oportunidade para melhorar
a qualidade ambiental desta zona. O projeto consiste na criação de equipamentos estruturantes e zonas desportivas ao ar livre, promovendo a atratividade para a população residente.
Segundo o Masterplan da zona Oriental do Porto, a valorização da
rente ribeirinha do Douro e o projeto da nova ponte sobre o Douro são outros
projetos em fase de planeamento, que visam melhorar e reforçar a coesão territorial. 33
O projeto de requalificação da Praça da Corujeira [imagem 29] e envolvente, atualmente é outro projeto urbano que está em desenvolvimento
no âmbito de um concurso lançado pela Câmara do Porto. O objetivo deste
projeto baseia-se na transformação e requalificação da Praça da Corujeira, valorizando a malha envolvente e o espaço como “um ponto central das novas
dinâmicas urbanas do território de Campanhã.” 34

31

C.M. Porto, Relatório de Caracterização e Diagnóstico da ARU Campanhã Estação p.135

32
C.M. Porto, Parque da Cidade Oriental. 2019, https://www.cm-porto.pt/jardins-e-parques/
parque-oriental-da-cidade
33
C.M. Porto 2019, Masterplan Estratégico da Zona Oriental do Porto, Relatório Final, Quaternaire. p.55
34
Espaço de Arquitetura, 2020, Concurso para requalificar a Praça da Corujeira reúne seis
candidaturas. https://espacodearquitetura.com/noticias/concurso-praca-da-corujeira/
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A nível da habitação a intenção é continuar a requalificar bairros sociais, a partir da reabilitação do edificado e da requalificação dos espaços públicos integrados.
A Cultura e a envolvência social desempenham um papel importante
para a Regeneração Urbana.
Um exemplo recente de integração da Cultura é a reabilitação do Palacete Ramos Pinto, situado no Parque de São Roque da Lameira, cuja intervenção se traduz na transformação de um espaço abandonado, em ruínas, para
um espaço cultural que serve exposições contemporâneas.
Os casos de estudo de reabilitação do Espaço Mira e a reconversão do
antigo Matadouro Municipal do Porto são também exemplos que influenciam,
o impacto cultural em Campanhã, os quais serão desenvolvidos nos próximos
capítulos.
Torna-se fundamental a reflexão e análise dos impactos sociais destes novos projetos a implementar e a discussão sobre um novo planeamento
urbano. Por um lado, é importante ter em conta a história do contexto e das
vivências, de forma a perspetivar as intervenções arquitetónicas com soluções
integradas na sociedade, para tentar romper com os processos de desigualdade
e exclusão, por outro lado é fundamental que as intervenções se adequam às
necessidades atuais.
O crescimento urbano e periurbano da cidade, como também os problemas urbanos conhecidos, dependem não só do estado, como também de
agentes económicos privados. Esta luta conjunta, poderá levar a um processo
de planeamento que responda às necessidades e inquietações das dinâmicas
sociais, abrindo possibilidades de dinamizar e integrar a polarização resultante.
Em suma, tal como a perspetiva de Virgílio Borges, existe uma responsabilidade social por parte dos agentes sociais não só pelo presente, mas
também pelo legado deixado para as gerações futuras.35

35
PEREIRA, Virgílio Borges, Uma imensa espera de concretizações…- ilhas, bairros, classes
laboriosas brevemente perspetivadas a partir da cidade do Porto”, Sociologia: Revista da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, 2003, p.146
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LIGAÇÃO AOS CASOS DE ESTUDO

A análise do quadro territorial de Campanhã foi o primeiro tema a
explorar como forma de identificar genericamente o problema urbano que
sempre existiu e se prolongou até aos dias de hoje. Seguidamente, foi feita
uma investigação física ligada ao terreno, privilegiando a procura de espaços
com potencial transformador urbano. Nessa investigação à área de estudo foram escolhidos três casos de reconversão de usos, que se refletiam em espaços
abandonados e/ou em desuso.
Os casos de estudo que são apresentados nos próximos capítulos resultam de diferentes programas de rotura em diferentes escalas urbanísticas,
sendo que dois dos casos são existentes e um deles está em fase de desenvolvimento.
Partindo de uma escala de menor intervenção arquitetónica, o primeiro caso de estudo refere-se à reabilitação de um antigo armazém industrial,
transformado num espaço expositivo-cultural. O segundo caso trata-se da
transformação de uma habitação unifamiliar em alojamento local. Por último, o terceiro caso de estudo é relativo ao projeto de transformação de um
complexo industrial, que se encontra abandonado e degradado no qual será
convertido num complexo artístico-cultural.
Os temas dos capítulos dos casos de estudo são divididos em três
emissores de discurso: a historiografia; a intervenção social; e intervenção
arquitetónica. O objetivo do discurso é identificar as perspetivas, prospeções
e estratégias adequadas para aceleração do processo de transformação.
Num primeiro momento, procura-se entender como surge a ideia de
transformar estes espaços e dar-lhes outra utilidade, na perspetiva dos atores
que intervêm. Seguidamente entender o pensamento que os levou a transformar um espaço investido num panorama complexo como Campanhã. Relativamente às estratégias de aceleração do processo de intervenção, estas enquadram-se no impacto que o espaço causa no urbanismo e na sociedade. Por fim,
é feita a descrição de cada projeto de arquitetura de forma a compreender o
processo de reabilitação dos edifícios.

CAPITULO 2
Galerias Mira

31 . Armazéns em fase de Construção
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O Espaço Mira e Mira Fórum é um projeto de transformação de rotura
que veio ajudar no processo de atração cultural à zona oriental do Porto.
O panorama geral da cultura e das artes nas cidades é marcado atualmente pelo reconhecimento do seu impacto no desenvolvimento social pois
favorece o impulso renovador destas atividades na cidade.
Este espaço surge num cenário dissimilar entre a história da industrialização e a necessidade de criar novos desafios culturais e sociais.
A partir de uma investigação ao processo de revitalização desta região, os Espaços Mira e Mira Fórum foram a primeira escolha a explorar, por
se tratar de um projeto de grande impacto para Campanhã. Este projeto será
designado nesta investigação como galerias Mira, com intenção de facilitar a
leitura.
Os atores sociais que intervêm neste processo são intermediários artístico-culturais, cujas raízes estão em sintonia com o lugar de Campanhã.
Na entrevista realizada a Manuela Monteiro, em 2017 foi possível
analisar o processo de prospecção e a origem do projeto de transformação das
galerias Mira.
O interesse em criar um espaço expositivo surge pelo fato de ambos
partilharem do gosto comum pela Fotografia. “Foi em setembro de 2012. Manuela Matos Monteiro e João Lafuente andavam há anos a magicar o projeto.
Ela formada em Filosofia, (...) docente numa escola do Porto e dedicava-se à
edição de livros. Ele licenciado em Matemática Aplicada, trabalhava na área
informática de um banco. A fotografia era capítulo da vida dos dois desde a
adolescência” 36
Antes de iniciar este projeto, Manuela e João trabalhavam em exposições e publicações de artigos com ajuda de um espaço de laboratório na sua
habitação.
A necessidade de criar galerias para a exposição de fotografia, manifestou-se a partir de um espaço chamado “O Café Poeta”. Um local de encontro de um núcleo de pessoas que se dedicavam à fotografia, onde partilhavam
os seus interesses. No entanto o espaço tornou-se insuficiente para a exposição dedicada à fotografia.

36

PINTO, Mariana Correia, Porto, a última estação. Lisboa: Fundação, 2017 p.33
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Segundo a entrevista de Daniela Pinéu ao Diretor das galerias
sobre a iniciativa de criar esse espaço: “Começamos a perceber que boa
parte dos fotógrafos tinham problemas em termos expositivos. Quer em
termos de locais, havia problemas em arranjar locais decentes, as pessoas faziam exposições em cafés.” (Diretor das Galerias MIRA) 37
intenções e perspetivas

Aos poucos, este projeto foi sendo conduzido a um interesse comum em torno de sucessivas exposições de fotografia e na participação
em concursos nacionais e internacionais, alguns dos quais premiados
em Portugal.
A ideia do sítio para o Espaço Mira começa a surgir quando, em
conversa com a arquiteta Adriana Floret, surge a proposta de criar as
galerias Mira nos antigos armazéns em Campanhã.
Inicialmente a localização não foi o motivo mais atraente, pois
Campanhã apresenta uma configuração muito singular no contexto da
cidade do Porto, devido à sua imagem industrial.
A rua Mira Flor está situada no centro da zona oriental da cidade, onde foram sendo instaladas as “ilhas” operárias e bairros de habitação social. Os ditos armazéns antigos, estão situados nessa rua e neste
caso fazem parte da configuração das “ilhas operárias” que visualmente
tinham um protagonismo pouco atraente para a integração da arte e da
cultura.
Contudo ao recordar as memórias do movimento operário que
existiu na rua dos armazéns, despertou aos atores a curiosidade e o desejo de criar um espaço fora dos circuitos conhecidos da Arte no Porto.
“Situados numa rua muito estreita, sempre atulhados de lixo,
os armazéns com mais de cem anos, acolhiam atividades e movimentos
operários característicos que sempre estiveram presentes aos nossos
olhos, até estarem sujeitos ao abandono.” (Entrevista a Manuela Monteiro, 2017)

37
OLIVEIRA, Daniela Pinéu, Estação MIRA (flor) - No cruzamento entre a criação, a
mediação e a receção artística, Dissertação , Repositório Aberto UP, Porto, 2016 p.52
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A função original dos armazéns é indeterminada. Anteriormente poderiam ter sido estruturas logísticas de apoio ao comércio e indústria, que
procuravam tirar partido da proximidade da estação ferroviária. Na opinião
de Manuela, é discutível que o motivo do abandono progressivo possa ter sido
causado por comércios não legalizados. A artéria operária é constituída por
onze armazéns em banda, todos eles com a mesma configuração arquitetónica.
A prospeção começa a surgir no sentido de apoiar a transformação de
Campanhã, com o desejo de gerar atividades diversificadas com um público
de características peculiares, numa zona que nunca esteve antes ligada às artes. Todavia o interesse em criar este espaço em Campanhã tornou-se num
desafio. Na ânsia de encontrar um lugar dedicado à fotografia, acabaram efetivamente por adquirir quatro dos onze armazéns, situados na rua Mira Flor.
[imagem 33]. Inicialmente os atores da intervenção nos armazéns ficaram
reticentes com a escolha do lugar, mas rapidamente se tornou num motivo de
orgulho e pertença, pois refere-se a um projeto com sentido alargado à partilha social, que nasceu de um impulso.
Na opinião de quem vai a Campanhã, a cidade com uma imagem envelhecida e de carência social que nunca evoluiu. Existe uma aparente limitação para as pessoas participarem de igual modo na sociedade, uma vez
que ainda se mantém o pensamento de que a cultura é só para quem tem um
estatuto social e económico avantajado.
Este tipo de intervenção cultural tem potencial para harmonizar esta
questão. Integrar a cultura num processo construtivo a favor da mistura social, poderá levar a novas formas de estar, novas aprendizagens, novas formas
de comércio, e de viver naquele lugar.
A oportunidade de criar uma fusão entre os residentes e novos visitantes é um grande desafio para uma zona marcada pelo estigma da pobreza
social, cultural e urbana. “Um dos patrimónios importantes deste sítio é o
público diversificado e numeroso e a relação estabelecida de aceitação com
a comunidade envolvente.” (Entrevista a Manuela Monteiro 2017)
A estratégia adotada pelos atores foi de não intromissão, privilegiando
uma abordagem resguardada e deixando a comunidade espreitar o espaço,
para a curiosidade surgir naturalmente.

34. Armazéns em fase de reabilitação
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A estratégia de aceleração do processo de impacto na sociedade iniciou-se através da criação de atividades culturais, que levou a novidade a
espalhar-se pela freguesia.
A primeira exposição nasceu de um desafio proposto ao curador regular das galerias, durante a reabilitação do espaço, para improvisar uma exposição sobre fotografia, vídeo, pintura, escultura, desenho e arquitetura, que
aconteceu ainda com o espaço por reabilitar.[imagem 34]
Consequentemente a exposição chegou ao jornal Público com a notícia: “As artes vão morar para Campanhã”. 38
A seu tempo, o efeito da notícia causou grande impacto na sociedade
e fez com que muitos dos armazéns da rua Mira Flor revelassem interesse a
outros pioneiros do mundo artístico. As iniciativas destes artistas culturais
influenciaram outras vontades e, neste momento, os onze armazéns estão ocupados na sua maioria por pessoas relacionadas com as artes.
O impacto das galerias na envolvente funciona como impulso para o
crescimento de negócios locais e para melhorar a imagem de Campanhã. Imagem essa que deixa de ser conhecida como local de passagem, mas um lugar
que apela à curiosidade e à cultura.
A estratégia de aproximação ao público traduz-se na transparência das
atividades que se desenvolvem nas galerias, colocando à disposição as ferramentas necessárias sobre o que é exposto, permitindo deste modo o contacto
de qualquer tipo de público com a arte.
Inseridos nos armazéns, o Espaço Mira e Mira Fórum são instituições
artístico-culturais, sem fins lucrativos.
Dos quatro armazéns das galerias Mira, um deles é o Espaço Mira.
Esta galeria é um espaço alternativo dedicado à fotografia e à relação com a
arte contemporânea, dirigido pelo Diretor artístico José Maia.
As características de programação deste espaço enquadram-se num
conjunto de exposições com variadas atividades como “Conferências, ciclos
de cinema e de performances e mostra de livros de artistas ajudam a uma
reflexão crítica sobre o lugar e o papel da fotografia inscrita na cidade e no
Mundo de hoje. As residências artísticas são também uma componente importante na intervenção do MIRA.”39
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PINTO, Mariana Correia, Porto, última estação, Fundação Francisco Manuel dos Santos,
Lisboa, 2017 p.35
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Segundo Manuela Monteiro as relações de proximidade entre as
comunidades de diferentes gerações, fazem parte do objetivo principal
da intervenção do Espaço Mira. As primeiras atividades das galerias,
foram direcionadas ao contexto de Campanhã, como forma de expor
preocupações locais e regionais.
O espaço expositivo Mira Fórum é outro armazém e tem como
Diretores artísticos, os próprios proprietários. Consiste numa plataforma
interdisciplinar, com função mais cultural do que artística e trata-se de
um espaço dedicado à fotografia, complementado com a organização de
atividades culturais, semanalmente programadas que “pela grande diversidade de oferta, tem vindo a assumir o corpo de um centro cultural
em Campanhã.” 40
Além do programa expositivo, a galeria Mira Fórum abrange
propostas culturais e sociais tais como “workshops, formações em fotografia, exposições, apresentações e lançamentos de livros, conferências, debates e tertúlias, percursos e serões fotográficos” concertos, peças de teatro ou espetáculos de dança, são algumas das atividades que
sublinham a galeria.”41 O mais recente espaço chamado galeria Mira/
artes performativas, faz parte do projeto Mira Fórum e surge, como um
espaço dedicado às artes performativas, ligado à “criação e apresentação de projetos em diferentes estádios dos processos criativos abertos
ao confronto com o público.”42
Qualquer público tem a possibilidade de participar nas atividades das galerias, dado que estrategicamente é uma oportunidade para
integrar a comunidade. “Estas galerias são atípicas uma vez que, nós
proprietários, não somos galeristas no sentido de marchand, mas sim
interventores sociais.” (Entrevista a Manuela Monteiro 2017)
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Idem
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Idem
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36. Portas Recuperadas

37. Vãos Amplos e portas de madeira reaproveitadas no interior

38. Frente da Rua Miraflor
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INTERVENÇÃO ARQUITETÓNICA

Antes da reabilitação destes espaços, a arquiteta Adriana Floret sugeriu abrir as portas do espaço para visitas guiadas, aos armazéns ainda em
ruína, para que pudessem observar a transformação, no âmbito do Mês da
Arquitetura.
Segundo Manuela Monteiro, as galerias Mira, são atualmente fruto de
visitas de alunos e jovens arquitetos, que se inspiram neste projeto de transformação para futuras ideias de reabilitação de espaços para novos usos.
A transformação destes armazéns em galerias de arte, é um caso
exemplar de reabilitação urbana, cujo o preexistente foi mantidos e recuperado. Segundo a arquiteta Adriana Floret uma das preocupações foi recuperar
o lugar, respeitando o seu traço e os materiais de origem. “O programa foi
cumprido sem qualquer alteração dramática na estrutura principal e estética
do edifício, tendo-se melhorado substancialmente, as condições de conforto e
de habitabilidade do existente.43
O projeto de Reabilitação urbana dos armazéns procurou manter ao
máximo a construção existente. Manteve-se as paredes em granito, a estrutura
do telhado em madeira, assim como as portas de madeira, reaproveitadas no
alçado posterior e nos espaços interiores.[imagens 36 e 37] Os espaços tornaram-se amplos e espaçosos com pé-direito alto, permitindo a luminosidade
através de claraboias. [imagem 37]. Assim como a frente da rua que manteve
os simples alçados discretos recuperando o reboco e a cor original, que se
fundem ao longo dos alinhamentos dos onze armazéns.[imagem 38]
O objetivo principal de reabilitação era “Tecer o passado do lugar
com as exigências do mundo de hoje”44 Os edifícios foram reabilitados de
forma a albergar uma galeria de arte e um espaço multifunções, aproveitando
as características originais do espaço comprido e estreito e torná-lo limpo e
amplo, mantendo a sua geometria simples.
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Floret, A. Espaço Mira e Mira Fórum. https://floret.pt/portfolio/espaco-mira-e-mira-forum/
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A preocupação com a degradação dos edifícios antigos e a sua proteção está ligada ao sentido estético, que resulta da conformidade e harmonia
entre os materiais utilizados e as opções arquitetónicas.
Esta intervenção rege-se pela necessidade de preservar, no sentido estático do edifício, o testemunho histórico que estes representam, de forma a
preservar as memórias edificadas e as atmosferas locais.
Cada vez mais, a arte integra-se numa tentativa de resgatar não só os
espaços, como também a conexão entre pessoas, transformando espaços em
lugares democráticos de socialização.
As motivações por detrás desta reconversão não estão ligadas apenas
aos valores rememorativos, trata-se também de valores económicos e ecológicos. Valores económicos ao nível dos custos associados à intervenção de
reabilitação, inferiores a uma construção nova e valores ecológicos pelo facto
de reutilizar o espaço e os materiais e por evitar por completo a demolição ou
construção nova, que gera mais poluição e impactos ambientais negativos.
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PROGRAMAS DE ROTURA

Transformação e Reconversão de usos

O crescimento urbano provocado pela industrialização, causou um
aumento e impacto significativo nos setores da habitação, de serviços e de
indústrias. Consequentemente, as mudanças económicas e sociais que foram
surgindo influenciaram a estrutura urbana da cidade. Os edifícios que costumavam pertencer à periferia, passaram a estar inseridos na malha urbana
da cidade, tais como fábricas, armazéns, edifícios industriais, infraestruturas,
entre outros.
O impacto da industrialização na periferia influenciou o estilo arquitetónico, que passou a ser marcado pelo o uso intensivo de materiais como a
pedra, o tijolo e os telhados de madeira, que compõe os edifícios industriais.
Estas novas formas e sistemas arquitetónicos mudaram consequentemente o
conceito de espaço e dinâmica urbana.
As cidades e os seus habitantes foram crescendo com a presença destes edifícios que, mesmo não sendo de carácter monumental, tornaram-se suficientemente relevantes na memória das pessoas e na caracterização do lugar.
Após os ciclos de industrialização, começaram a surgir as consequências do processo de desindustrialização. A decadência da indústria e o fator do
desemprego como vimos anteriormente causaram o aparecimento de espaços
vazios e edifícios abandonados, que mantiveram uma expressão clara dos materiais de construção originais. No entanto apesar destas mudanças os espaços
que permaneceram desafiam agora as atuais necessidades de reformulação.
É então que surge a necessidade de repensar o papel de cada espaço, tal como
a transformação dos armazéns antigos de Campanhã, para que possam desempenhar uma nova função a partir da reabilitação urbana.
Esta questão começou a ser relevante por consequência da especulação e dispersão para as zonas periféricas.
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A reconversão do uso é o processo de reaproveitar edifícios que sobreviveram aos objetivos originais, para diferentes funções, ao mesmo tempo
que retêm as suas características históricas.
“ Adaptive reuse is a process that changes a disused or ineffective
item into a new item that can be used for a different purpose. Sometimes,
nothing changes but the item’s use.” 45
Atualmente as políticas de reabilitação urbana direcionam-se para a
revitalização das cidades, que muitas vezes contam com edifícios e espaços
em que os usos já não satisfazem as necessidades sociais e económicas.
Neste sentido, a política de reutilizar os edifícios, dando-lhes uma
nova vida, passou a ser uma prática útil em termos económicos e sociais.
Criar um novo conceito de utilização para determinado edifício pode
vir a ser a âncora de resolução de muitos dos problemas na zona onde esteja
edificado. Existem vários edifícios que outrora tiveram determinada funcionalidade e que atualmente já não se justifica manter ou está desadequada.
Nestes casos é necessário repensar um novo uso para o edifício de forma a
colmatar as exigências da cidade, zona ou rua em que o mesmo se insere, permitindo criar novas dinâmicas sociais proporcionadas por essa nova função.
A questão de adaptação do uso de um edifício abandonado pode ser
também uma forma de salvar o edificado degradado de ser demolido.
Embora exista uma grande necessidade em reabilitar estes edifícios
industriais, tais como os armazéns da rua Mira Flor, a estética industrial é
um elemento importante, que não deve ser esquecido. Quando se pensa em
reabilitar um espaço com história, este implica muitas vezes manter a alma
da preexistência dando-lhe um novo uso. Tal como a reabilitação das galerias
Mira, que através da reutilização e renovação de um espaço simples como um
“barraco”, torna-se num projeto notável transformado em galerias de arte.
Estes armazéns amplos e compridos convidam agora as pessoas, principalmente artistas, a se instalarem nos armazéns, que antes não eram usados,
mantendo o senso da história do edificado.

45
CRAVEN, Jackie, What Is Adaptive Reuse?, Thought CO., 2019 http://architecture.about.
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Alguns dos armazéns na rua Mira Flor, que foram sendo adquiridos
por outros artistas, servem atualmente habitações de estilo Loft, uma nova
tendência de residência, preferenciada por artistas, que mantém o estilo industrial do edifício. [imagens 40 e 41]. Esta é também uma nova tendência capaz
de transformar este tipo de espaços abandonados e de salvar uma grande percentagem de património industrial.
Um aspeto marcante do projeto de reabilitação das galerias de arte
que foi bem-sucedido é a originalidade das ideias e ações dos intervenientes.
São este tipo de atores visionários e principalmente artistas, que admiram a
estética industrial e a sua utilidade, quando outros não conseguem imaginar
para lá de tijolos em ruínas e abandono. Tanto pela personalidade como pela
interação, quem admira este tipo de renovação, é capaz de levar outros a pensar na mesma direção.
As estruturas industriais por norma são admiradas maioritariamente
por arquitetos e artistas que têm maior facilidade em imaginar o potencial
destes espaços. No entanto, as linhas limpas e os espaços amplos que resultam
deste tipo de reabilitação, começam a agradar esteticamente e funcionalmente
a outro tipo de interventores, o que pode vir a ser considerado uma mais valia
para a revitalização.
Observando este tipo de estruturas industriais a partir de uma expectativa simbólica, o seu valor não se baseia simplesmente na funcionalidade, mas
sim na simplicidade arquitetónica, que contrasta com outros tipos de arquitetura.
Reaproveitar a arquitetura para novos programas de rotura, tornou-se
não só num movimento de preservação de memórias do passado, como também uma forma de adaptar os espaços à evolução da sociedade.

			

CAPÍTULO 3
Alojamento local

42. Alojamento Local no Porto
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HISTORIOGRAFIA

A cidade do Porto encontra-se numa fase de crescimento contínuo a
nível turístico, desde 2013. Este crescimento está relacionado de certa forma,
com o novo estilo de vida de alto consumismo por influência da inovação
tecnológica, que por si só conduziu a uma oferta turística diversa. Como tal,
a habitação e o aluguer de espaços, tem aumentado em grande escala. Deste
modo, uma das novas tipologias que surge neste contexto de crescimento e
diversificação é o alojamento local.
Esta tipologia tem crescido exponencialmente aos longo dos últimos
anos e baseia-se no arrendamento de curta duração, maioritariamente para
turistas.
O conceito de Alojamento local surgiu com um novo modelo de mercado chamado “economia de partilha” 46. Este modelo consiste num sistema
socioeconómico que utiliza plataformas digitais como forma de compartilhar
bens e serviços. É uma nova tendência que apareceu como novo modelo de
negócio, baseado na partilha. Associada ao alojamento temporário, a plataforma digital Airbnb foi das primeiras a surgir com o propósito dos proprietários arrendarem a sua habitação a turistas ou visitantes, de forma a receberem
rendimentos extra. “O seu modelo de negócio consiste na gestão tecnológica
da intermediação online entre os proprietários desses bens (que os querem
rentabilizar) e outros que os queiram utilizar.”47
Este novo modelo económico é uma consequência da evolução tecnológica e da evolução do consumidor.
A modalidade de alojamento local é considerada como um acolhimento prestado em habitações de uso corrente, como a moradia, implantado
numa comunidade local. Tem como vantagens a sua localização, inserida na
comunidade, ao contrário da impessoalidade dos hotéis.
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MAIR, J. e Reischauer, G., “Capturing the Dynamics of the Sharing Economy: Institutional Research on the Plural Forms and Practices of Sharing Economy Organizations”, Technological
Forecasting & Social Change, 2017, p.12
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CARVALHO, L., CHAMUSCA, P., MENDES T., J. A. Rio Fernandes, Quem governa a
Airbnb: a nova economia nas ruas do Porto. Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do
Território (CEGOT), Universidade do Porto, 2019. p.62

43. Gráfico Nº de registos de AL por ano de abertura e por ano de registo no concelho do Porto
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“De uma forma geral, o alojamento local tem como vantagens (...) a
possibilidade de uma estadia mais informal e “autêntica”, e possibilidade de
acomodar grupos grandes e preços muito competitivos”. 48
O aparecimento desta tipologia deve-se ao crescimento turístico acentuado desde 2015. [imagem 43] E com isso o mercado imobiliário cresceu,
resultando numa procura de novos investimentos nas próprias moradias por
parte dos proprietários, de forma a lucrar com o arrendamento.
Apesar de grande parte do alojamento local ser fruto do crescimento
da economia de partilha, através das plataformas que facilitam o processo,
como Airnb ou Homeaway, este tipo de tipologia já começou a aparecer antes
com a experiência de turistas a se alojarem em quartos de moradores locais.
De acordo com Agustín Gant, de forma a vivenciar experiências mais
próximas da cultura do lugar, gastronomia e do quotidiano local, o “novo
turista urbano”49 já procurava um tipo de acomodação em habitações disponíveis nas áreas tradicionais, inseridas em bairros antigos.
O aumento de alojamentos locais explica-se por essa nova forma de
fazer o turismo. A procura por este tipo de turismo levou às cidades se adaptarem, e a atrair novos investimentos para a envolvente, como restaurantes,
lojas entre outros equipamentos.
A renovação urbana motivada pela adaptação do turismo tem decorrido sobretudo no centro histórico, graças às atrações culturais e históricas, bem
como as tradições do lugar. Por outro lado, as antigas áreas industriais com
espaços em decadência, começam a entrar no esquema de renovação urbana,
por influência destas dinâmicas.
A origem do alojamento local teve um grande impacto ao permitir que
investidores particulares rentabilizem os seus imóveis e com isso promover o
movimento importante para a economia e aumento de empregabilidade.
Toda esta dinâmica tem sido uma mais valia para reabilitação, para
contribuir na recuperação de muito do património degradado. O facto dos
alojamentos locais se encontrarem em zonas que não são consideradas turísticas, como Campanhã, permite o aumento de ganhos económicos e ajuda os
pequenos negócios locais.

48
CRUZ, T, O impacto do alojamento local na reabilitação urbana em Lisboa, dissertação de
Mestrado de Arquitetura, Lisboa, 2016. p.32
49
GANT, A., Tourism and commercial gentrification. The Ideal City. Between Myth and
Reality. Representations, policies, contradictions and challenges for tomorrow’s urban life” Urbino
(Italy) , 2015. p.3

44. Exemplo de avaliação de consumidores em alojamento local na Rua Pinto Bessa.

Habitação

87

Por outro lado, as vivências tradicionais da cidade estão a perder-se
para o turismo e quem mantém os seus comércios, sente uma certa resistência
ao adaptar-se a esta mudança, por falta dos habituais residentes.
É um facto que além da fuga aos impostos, a pressão turística fez aumentar os preços das habitações nas cidades e levou ao aumento de custo de
vida e dificuldades no mercado de arrendamento, obrigando ao deslocamento
para a periferia.
O aumento do valor de propriedade em áreas turísticas é de facto um
impacto económico relevante para a comunidade. Com o custo de vida mais
baixo, comparado com outros países da Europa, os turistas têm maior capacidade financeira do que os habitantes locais. “O aumento do negócio do
turismo cria uma procura adicional de propriedade e competição entre potenciais compradores forçando o preço de propriedade aumentar. A procura
por mais hotéis, casas de férias e instalações turísticas pode prover ganhos
a construtores, agentes imobiliários e proprietários, mas os residentes locais
são forçados a pagar mais pelas suas casas e impostos mais altos devido ao
custo de propriedade inflacionado.”50
Em síntese, os principais fatores que levam ao aumento da procura de
alojamento local são os seguintes:
- O “novo turista urbano”: onde se procura a proximidade com a população residente, por experiências autênticas.
- O modelo de consumo: o controlo de qualidade e a garantia dos
termos acordados pelos intermediários, definido por um sistema de avaliação
dos consumidores e fornecedores nas plataformas de reserva, que transmitem
maior segurança e confiança nas transações, através das opiniões sobre as
experiências de outros consumidores. Como se pode verificar no exemplo de
comentários e avaliação de uma estadia de um alojamento local na rua Pinto
Bessa, a partir do site Airbnb. [imagem 44]
-Voos de baixo custo: a redução do valor de viajar de avião, criou a
possibilidade para turistas com baixo poder económico de viajar com mais
frequência.
-Plataformas gratuitas: como o Airbnb site de arrendamento temporário, que ao contrario de outros sites que obrigam a uma taxa de mensalidade,
permitem aos proprietários anunciar gratuitamente a sua habitação ou alojamento.

50
MATHIESON, A., e WALL, G. (1982) in CRUZ, T., O impacto do alojamento local na
reabilitação urbana em Lisboa. Dissertação de Mestrado em Arquitetura, Lisboa, 2016. p.26

45. Edificios de habitação vagos
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Estes impactos podem contribuir para a deslocação da população residente, não só ao nível da habitação, mas também do comércio.
O maior impacto visível nos dias de hoje é sem dúvida no centro do
Porto, que tem vindo a transformar-se a partir dos processos de renovação
urbana. Muito através de áreas de interesse turístico como: atrações culturais
e históricas; o contacto com as tradições e com a cultura do lugar.
Por outro lado, o mercado residencial tem vindo a ser revitalizado, e
os principais fatores que impulsionaram esta mudança foram a segurança, a
qualidade de vida, o turismo e os incentivos à reabilitação.
O alojamento local em Campanhã está a chegar de forma silenciosa,
mas com impacto positivo para a economia local. Não só contribui para a
descentralização do fluxo turístico na cidade como permite criar uma imagem
diversa e renovadora. Como tal Campanhã, com preços distintos do centro
da cidade, tem potencial para ganhar novos investidores e futuros moradores
com a importante diversidade social.
Numa breve pesquisa imobiliária, estão disponíveis em Campanhã
diversos imóveis vagos, cujo o valor de mercado torna-se apelativo ao investimento imobiliário.[imagem 45]. Além do valor de mercado atrativo comparado com o centro do Porto, Campanhã está em fase de desenvolvimento
urbano, com intervenções a decorrer, com forte potencial de valorização do
terreno.
As intervenções são: o Terminal intermodal de Campanhã, com ligações ferroviárias e o Metro, que permitem o rápido acesso ao centro da
cidade; a reconversão do antigo Matadouro Municipal, que permite uma concentração significativa de novas atividades e de novas funções; assim como
a delimitação das áreas de reabilitação urbana que irão permitir um conjunto
de medidas, como benefícios fiscais. Estes projetos ajudam deste modo a dinamizar economicamente a zona e aliciar a captação de novos investimentos
deixado para trás o preconceito de área estigmatizada.
O impacto deste mercado de alojamento local, tem um contributo importante e positivo para a reabilitação urbana em Campanhã, aumentando direta e indiretamente o número de intervenções nos edifícios.
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INTERVENÇÃO SOCIAL

O conceito de mercado imobiliário é “(…) um local, físico ou não, no
qual os compradores e os vendedores se confrontam para estabelecer o preço
e a quantidade de um determinado bem que pretendem transacionar.” 51
As características do mercado imobiliário residencial diferem do mercado imobiliário de escritórios ou comércio, pois “os custos de produção da
habitação não variam com a localização, ou essa variação é insignificante
numa mesma área urbana e para a mesma qualidade do produto. Porém, o
preço do produto varia. Essa variação deve resultar, portanto, da maior procura nuns locais do que noutros, o que faz ali elevar os preços.” 52
O mercado imobiliário em Campanhã tem subido nos últimos anos
comparado com o centro histórico. Considerada como uma zona estratégica,
para o crescimento da cidade “O eixo de Campanhã está, assim, à frente da
ARU da Baixa, que apresenta uma quota de 22% (também com mais de 100
imóveis transacionados), e destrona a ARU do Centro Histórico, cujo peso
recuou de 23% em 2017 para 16% em 2018 (equivalente à transação de 85
prédios)” 53
Um dos fatores que contribuem para a procura são as transformações
pensadas para o lugar e as características incutidas para a melhoria do ambiente urbano tais como a qualidade de serviços, áreas verdes e aproximação de
transportes coletivos, entre outros.
Tal como mencionado anteriormente os projetos previstos e os projetos em desenvolvimento nas áreas de mobilidade e urbanismo, criam condições atrativas para aumentar o mercado imobiliário em Campanhã. Outro
exemplo disso, é o Projeto de delimitação ARU de Campanhã- Estação que
tem influência na procura de edifícios de habitação para reabilitação, devido
aos benefícios fiscais incutidos.
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46. Plantas do edifício de alojamento local
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O crescente interesse do mercado imobiliário tem gerado uma oferta
maior de habitação a valores acessíveis à classe média. No caso das zonas
turísticas, o alojamento local ganha um aumento na procura de arrendamento
do que a habitação permanente.
Os atores que intervêm no processo de compra e reabilitação têm
como objetivo lucrar através da especulação de ações, na expetativa do retorno financeiro, com a valorização do mercado ou através do arrendamento.
No caso de estudo da habitação transformada em Alojamento local
na Rua Pinto Bessa, os atores que intervém neste processo são investidores
privados que apostam numa zona que, à partida, tem uma boa previsão de
crescimento. A partir de entrevistas aos atores de intervenção do projeto de
Reabilitação foi possível entender todo o processo desde as expetativas, a
lógica empresarial, o funcionamento, o tipo de intervenção e a prospeção do
mercado.
O valor do imóvel é composto por vários elementos como o valor do
terreno, a localização, a acessibilidade, as infraestruturas, os equipamentos e
os serviços disponíveis na sua área, os quais influenciam interesses para este
tipo de investidores privados.
Avaliar este tipo de crescimento envolvente, é o primeiro passo de
quem investe no imobiliário, sobretudo numa zona estigmatizada como Campanhã. A lógica empresarial dos atores que investiram na reabilitação de habitação para alojamento local é inicialmente obter lucro de arrendamento.
Neste caso de estudo, é implementado uma repartição da habitação
unifamiliar em três frações que geram três diferentes alojamentos, que consequentemente triplica o seu rendimento.
Além desta preocupação de rentabilizar melhor os lucros, o comprador escolheu investir num serviço prestado ao arrendamento através de uma
empresa singular que trata das reservas e da disponibilidade dos alojamentos.
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Segundo o investidor, este tipo de serviço é rentável, pois gera uma
maior disponibilidade a quem procura um serviço de alojamento local.
De forma a perceber como funciona este serviço foi feita uma entrevista ao representante da empresa singular que gere as reservas. É um tipo
de interveniente que conhece o lugar de Campanhã, e que reconhece o potencial da área para este propósito: “Eu cresci em Campanhã, e a verdade é
que sempre foi uma zona frágil em relação ao resto da cidade. Campanhã é
muito grande, e esta evolução está a acontecer apenas junto à estação, precisamente na área delimitada pela ARU, porque a Oriente ainda se mantém
as insalubres ilhas e habitações dos bairros sociais, que de certa forma são
o oposto da transformação pensada para a zona da ARU da Estação” - Rui
Sousa.
O conceito do novo turista urbano abordado anteriormente aplica-se
neste caso de estudo, onde a procura por estes alojamentos é maioritariamente
feita por turistas, 90% segundo Rui Sousa. Dois dos fatores mais aliciantes a
esta procura são a possibilidade de alojamento num curto espaço de tempo e
a localização favorável, perto do centro da cidade.
Alojar num edifício que mantém algumas características das antigas
casas burguesas, numa zona próxima do centro e das infraestruturas urbanas,
permite a facilidade de movimentar pela cidade assim como a oportunidade
de viver experiências idênticas aos residentes locais.
O impacto do alojamento local na Reabilitação Urbana e o seu aumento na zona de Campanhã deriva de fatores relacionados com a oferta. Fatores
como o elevado número de edifícios devolutos e desocupados que levam ao
estado de degradação, numa zona de crescimento embrionário, constituem
condições favoráveis para a expansão do alojamento local, principalmente
pelo custo reduzido de propriedade. Outro fator que influencia a proliferação
dos alojamentos locais são as alterações na legislação da reabilitação de edifícios desocupados. Segundo o Quadro de Apoios e incentivos no Relatório de
Definição da ORU de Campanhã os benefícios fiscais são: a isenção de IMI
durante cinco anos nos prédios situados na área delimitada de Reabilitação
Urbana; a isenção de mais cinco anos (renovável) no caso de ser reconhecida
a valorização energética do imóvel e ainda a redução de 80% do montante das
taxas de licenciamento por motivo de obras de restauro ou reabilitação urbana
nas áreas delimitadas. 54
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A relação de preços de arrendamento mais baixos na periferia do que
no centro da cidade, torna a periferia uma zona atrativa ao investimento, com
ganhos económicos diretos e indiretos consequentes do turismo.
Relacionado com estes fatores está o de aumento do custo de propriedade. “Áreas com grande proporção de alojamentos locais e segundas casas
tendem a exibir um custo de propriedade mais elevado. Os críticos argumentam que a redução do stock de habitação permanente resultante do uso das
casas como alojamentos locais, eleva os preços e impede os first-time buyers
de entrar em certos mercados.” 55
A ligação entre o crescimento do mercado imobiliário e o alojamento
local, relaciona-se com o facto da exploração turística estimular a procura de
imóveis por investidores, face á crescente procura do arrendamento de curta
duração. Esta ligação é benéfica, partindo do valor da propriedade com base
no rendimento que este possa gerar.
O impacto económico associado ao turismo e ao alojamento local,
além de causar maior procura de investidores e aumentar o valor habitacional, ajuda à economia local e melhora o ambiente urbano. “Campanhã está a
iniciar-se na reabilitação. Tem havido uma descoberta por parte das pessoas
que vêm conhecer o espaço e consequentemente cresce a procura de casas
reabilitadas, ou interesse em reabilitar.” Entrevista a Rui Sousa

55
Scanlon, K., Sagor, E., & Whitehead, C., The economic impact of holiday rentals in the UK.
London. 2014. pag.28. https://nanopdf.com/download/the-economic-impact-of-holiday-rentals-inthe-uk_pdf “Areas with high proportions of holiday rentals and second homes tend to exhibit
higher property values. Critics argue that the reduction of permanent housing stock resulting from the
use of homes as holiday lets drives up prices and can prevent first-time buyers from entering certain
markets.”

47.Alçado Frontal (Projeto de aditamento)
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TRANSFORMAÇÃO ARQUITETÓNICA

A cidade tradicional e a sua estrutura física no movimento moderno
destacaram-se pela experimentação da tipologia da habitação. O tecido urbano composto por casas unifamiliares era caracterizado por casas-pátio, em
terrenos estreitos e compridos com os pátios nas traseiras e as frentes viradas
para a rua.
A história da Casa Burguesa está ligada à atividade mercantil, ao rio e
às condições dos habitantes ao longo dos anos. Com o aumento da população
na cidade, a necessidade de mais espaços habitacionais aumentou. Consequentemente manifestou-se a necessidade de subdividir o edificado existente,
o que fez desaparecer a divisão entre habitação e trabalho e provocou a transformação das casas unifamiliares para habitação coletiva, fazendo com que
se perdesse a ligação íntima entre rua e habitação.
O edifício de habitação relativo ao caso de estudo localizado na rua
Pinto Bessa, surgiu na sequência da construção da estação de Campanhã
inaugurada no final do sec. XIX. O perfil da rua apresenta um traçado de
17,50 metros de largura, com separação central entre vias, em todo o seu
comprimento, com o intuito de servir casas típicas do sec. XIX. A rua era
composta “por elegantes habitações, algumas levantadas com tal rapidez e
febril ansiedade que, não estando, por vezes, feitos os aterros da calçada,
os moradores tiveram que subir durante algum tempo, por altas escadas de
mão, para entrar para a porta, que parecia, só por si, janela de segundo andar, tal era a altura que ficava do solo”56
A caracterização arquitetónica deste tipo de edifício de habitação exibe apenas uma frente para a rua, ocupada na totalidade e desenvolve-se ao
longo de dois pisos. O rés-do-chão quase sempre associado a uma zona comercial, deriva da existência de duas portas, uma de acesso público e outra
destinada ao acesso habitacional. A caixa de escadas é posicionada na parede
lateral.

56
PINTO, Jorge Ricardo, 2007, O Porto Oriental no final do sec. XIX: um retrato urbano
(1875/1900), Porto, Edições Afrontamento p.82

48. Piso Rés-do-Chão

1. Sala

2. Cozinha 3. Instalação sanitária

6. Átrio de entrada

49. Piso 1

1. Sala

2. Cozinha

4. Quarto 5. Quarto

50. Piso 2

1. Sala

4. Quarto

3. Instalação sanitária
6. Átrio de entrada

B. Pátio/Varanda

2. Cozinha 3. Instalação sanitária
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5. Quarto
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6. Átrio de entrada
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As soluções construtivas são de aproveitamento dos materiais existentes da época, que constituíram um modelo construtivo da habitação. Os
materiais habitualmente usados na estrutura, são as paredes de granito, as
paredes interiores em tabique de madeira, coberturas em telha cerâmica e
fachadas revestidas com o azulejo tradicional trabalhado. A forma do edifício
é por norma estreita e comprida, assente em empenas laterais, definidas como
habitações em banda.
O edifício de habitação da rua Pinto Bessa caracteriza-se por uma destas antigas moradias tradicionais burguesas, inserida num lote de doze metros
de frente por trinta e dois metros de comprimento. A sua pré-existência consistia num piso de habitação, relativo ao primeiro andar, arrumos no piso do
rés-do-chão e o vão de cobertura acessível, mas sem utilidade e sem altura
suficiente. O programa de habitação antigo era composto por duas salas, cozinha, instalação sanitária e dois quartos, cujo espaço se caracterizava muito
compartimentado.
A fachada enquadrada com o perfil da rua Pinto Bessa abrangia assim
as duas entradas tradicionais, uma porta de acesso à habitação e outra porta de
acesso aos arrumos.
Como podemos verificar no esquema de alçado apresentado [imagem
47], a porta de acesso ao piso de rés-do-chão foi alterada para uma janela
igual à existente, pelo facto do piso de rés-do-chão se tornar um apartamento
de habitação e ter o mesmo acesso pela porta de entrada da habitação.
No piso de rés-do-chão verifica-se uma sobre-elevação do pavimento
em relação à cota do terreno, o que se manteve do existente, tal como se construíam antigamente, tendo em vista a ventilação e tendo em conta a pressa de
construir a habitação antes dos aterros [imagem 54]. A entrada principal a partir da rua, é um pouco recuada e dá acesso a uma caixa de escadas no interior,
servindo de distribuição para os três apartamentos criados ao longo dos três
pisos.
A distribuição dos espaços de habitação, é feita de igual modo nos três
pisos. Organiza-se por um átrio de entrada central, que faz a distribuição para
os espaços comuns como a cozinha e sala, e os espaços íntimos como a instalação sanitária e os dois quartos. O esquema da cozinha é desenvolvido ao
longo de uma espécie de corredor no centro, que dá acesso à sala a qual ocupa
a frente toda para a rua, provida de janelões grandes na fachada principal,
como se pode verificar nas plantas [imagens 48,49 e 50].

51. Projeto 3D - Alçado Principal

52. Projeto 3D - Pátio/ Varanda posterior

53. Alçado Principal da Habitação

54. Corte Transversal pela entrada
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Os quartos ficam virados para as traseiras do edifício com acesso a
um pequeno terraço que foi criado de forma a ventilar o espaço e a criar um
acesso ao exterior, mais íntimo [imagem 52]. A terceira habitação do piso
dois é um acrescento ao espaço que existia do vão de cobertura. Este piso foi
projetado recuado em relação à fachada e apresenta um acabamento em revestimento de chapa zincada.
Em toda a fachada frontal houve o cuidado de manter o mesmo desenho e o azulejo típico da casa burguesa. Este tipo de reabilitação caracterizase não só pela preservação dos traços históricos, como pelo aproveitamento
máximo dos espaços interiores e exteriores.
Além de neste momento o edifício ser usado unicamente para alojamento local a qualquer momento se adapta para servir de habitações permanentes.
O projeto de reabilitação é um exemplo de programa de rotura que
transforma um espaço de habitação em desuso num espaço que recorre às
necessidades da cidade na atualidade.
Em virtude dos programas de reabilitação criados pela Câmara Municipal do Porto, a cidade tem vindo a vivenciar o turismo em grande escala.
O fenómeno do turismo fez chegar grandes benefícios à cidade e aos investidores que impulsionaram a reabilitação quase instantânea da cidade e consequentemente da periferia. Como consequência, aumentou o valor da habitação e das rendas, o que impulsionou a transformação da habitação permanente
em alojamento local, visto ser quase incomportável habitar permanentemente,
no centro do Porto.
Diante desta onda da reabilitação à Casa Burguesa, tornou-se um programa ambicioso, a transformação que permite adaptabilidade sem perder
identidade. É um tipo de programa que dispõe de grande versatilidade nos
seus múltiplos fins como: hostel, habitação, espaço de comércio e escritórios.

CAPITULO 4
Matadouro Municipal do Porto

55. Vista area do Matadouro Municipal do Porto e contexto envolvente

56. Matadouro Municipal do Porto 1947

57.Levantamento Matadouro Municipal do Porto
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HISTORIOGRAFIA

O aparecimento da industrialização na cidade do Porto, tal como é
referido no primeiro capítulo, teve um grande impacto na estrutura urbana
e social. É evidente a marca industrial tanto na forma da cidade, como na
própria sociedade e arquitetura. O lugar onde se encontra o Matadouro Municipal do Porto, quebra a continuidade espacial da cidade onde a grande
presença de infraestruturas é muito marcada. Este complexo surgiu como um
desses edifícios industriais que representam um lugar simbólico nos processos de produção, na era industrial e um papel importante na definição urbana
da região de Campanhã.[imagem 55]
O Matadouro Municipal do Porto é um complexo industrial que começou a ser pensado em 1910 com o crescimento demográfico e surgiu em
1932, por iniciativa da Câmara do Porto. 57[imagem 56]
A sua construção está ligada ao desenvolvimento e transformação urbana da cidade assim como as características geomorfológicas de Campanhã.
Nesta época as regras de construção eram assentes nas principais preocupações higienistas, devido aos problemas insalubres que existiam na cidade.
“(…) princípios de segurança e higiene para o centro urbano afastando as
atividades nocivas para espaços afastados”58. Este tipo de equipamento municipal era considerado como” etablissement in-salubre de première catégorie” 59 e por essa razão as suas localizações deveriam ser consideradas longe
dos centros povoados.
O antigo Matadouro está situado na Rua S. Roque da Lameira, zona
oriental da cidade do Porto, mais concretamente na Corujeira. [imagem 57]
Além de se situar numa zona próxima do centro e menos desenvolvida da
cidade, a zona da Corujeira correspondia a outros requisitos necessários para
a construção deste tipo de estabelecimento.
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A escolha da localização foi feita a partir das áreas livres de construção que existiam na zona, assim pelo facto de ser um local pouco povoado,
sem especulação para o desenvolvimento residencial, onde a cidade não tendia a crescer tanto como no centro. O posicionamento territorial foi pensado
estrategicamente. Por um lado, a aproximação à estrada principal que permite
a entrada e saída de produtos da cidade e por outro a proximidade aos meios
de transportes para facilitar a distribuição. Além disso, a proximidade da água
dos rios Torto e Tinto, que fazem parte das condições naturais do Vale de
Campanhã, favorecem o escoamento de águas residuais.
Apesar do local de implantação ter sido construído fora do centro da
cidade, hoje o Matadouro Municipal do Porto encontra-se num lugar cercado
de indústrias e habitação devido ao crescimento da cidade.
CARACTERIZAÇÃO

O edifício do antigo Matadouro Municipal do Porto é caracterizado
por um tipo de sistema de organização funcional, desenho geométrico, traços
modernos e construção em superfície que ocupa uma área total de 30 000m2.
60

Apresenta-se como um equipamento de natureza industrial, “apresentando um sistema construtivo típico da época com paredes portantes exteriores de alvenaria de granito e uma estrutura interna reticulada de betão
armado.” 61
Em termos de desenho e estrutura, a distribuição das áreas do Matadouro é feita em galerias, que surgiu numa lógica de produção. Tal como se
pode observar na [imagem 58], as distribuições dos espaços em galeria formaram uma disposição específica, de forma a ter um bom fluxo de movimentação. O complexo é caracterizado por um conjunto de edifícios autónomos
articulados por espaços de circulação interna em galeria, que por um lado
separam os volumes e funções e por outro lado formam uma boa comunicação
entre eles.
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59. Interiores Matadouro Municipal do Porto

60. Estruturas danificadas - Matadouro

61. Vista do Matadouro, VCI e estádio do dragão
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Segundo Francisco Menezes a organização destes volumes surge também numa lógica específica de comunicação. A Poente, junto do caminho
de ferro é onde se instalaram os volumes com a função de estábulos para a
ligação aos meios de distribuição; os pavilhões que continham os animais,
comunicam diretamente com a galeria coberta, ampla e ventilada; de seguida
as estações de preparação em volumes diferentes, próximos da recepção e da
casa do diretor situados junto da principal via de comunicação.62
No interior, tal como se pode observar na imagem, os espaços são amplos, altos e iluminados, com arcadas e coberturas em madeira que marcam o
caráter industrial do edificado. [imagem 59]
ESTADO DE DEGRADAÇÃO

Com o passar do tempo, este tipo de equipamentos, enquanto espaço
em desuso, transformam-se em lugares residuais e áreas ociosas, difíceis de
regenerar de forma simples. Mesmo estando hoje situado num local de concentração urbana, junto de vias de principais circulações de acesso, não mantém qualquer relação com o espaço urbano adjacente.[imagem 61]
Pelo facto de se encontrar em estado de abandono e subutilizado desde a década de 1990, estes espaços tornam-se deteriorados, comprometendo
assim a paisagem urbana na qual se inserem.[imagem 60]
Atualmente muitos dos espaços interiores encontram-se em estado de
degradação e os exteriores encontram-se na sua maioria deteriorados pelo
tempo, mas ainda assim mantém o desenho original de edifícios industriais.
Apesar de ter cumprido as suas funções durante muito tempo, atualmente a maior parte do espaço encontra-se desativado. Alguns espaços são
utilizados como depósito camarário; albergam instituições como a SPA (Sociedade Protetora dos Animais) e o espaço que se encontra em funcionamento
é a esquadra local da polícia, na antiga casa do diretor. Além destes serviços,
tem servido também de espaço para alguns programas de cultura, que envolvem artistas profissionais e acidentais. 63
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62. Planta do Plano de Pormenor das Antas- Hierarquia da rede viária
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ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO

Algumas estratégias e adaptações espaciais foram realizadas ao longo
do desenvolvimento da cidade, e estas causaram impactos significativos para
a área do Matadouro Municipal do Porto.
A construção da ponte do Freixo nos anos 90 criou um novo atravessamento entre o norte e sul da cidade, que trouxe uma melhoria nas condições
de acessibilidade à zona oriental da cidade. Contudo, a continuação do seu
traçado urbano constituiu uma espécie de” barreira” na continuidade espacial
para nascente, impondo uma dificuldade da cidade se desenvolver para o outro lado da VCI.
Atualmente o eixo de ligação entre o Matadouro e o centro da cidade
encontra-se desvirtuado e quebrado pela VCI, que acabou por “afundar “o
edificado do Matadouro Municipal do Porto e torná-lo quase invisível.
A intervenção urbana que constituiu o Plano Pormenor das Antas, e
o Metro do Porto surgiram com intenção de reorganizar o espaço oriental da
cidade. São dois planos importantes que potencializaram a dinâmica urbana
desta zona e que ajudam a enquadrar o espaço do Matadouro Municipal das
Antas.
O estudo urbanístico que antecedeu o projeto final do Plano Pormenor
das Antas previa, nos terrenos do antigo Matadouro Municipal do Porto, um
novo pavilhão multiusos como elemento de centralidade. Já nesta altura havia
a preocupação em resolver os problemas decorrentes da rotura do espaço,
causada pela VCI e estação de ferro, onde propunham formas de comunicação
e de relacionamento com a outra margem, através de ligações viárias e pedonais superiores.[imagem 62]
A criação de acesso ao terreno do Matadouro Municipal do Porto permitia um melhor relacionamento entre as duas margens da VCI e a expansão
do plano das Antas para nascente. Contudo apesar de parte da intenção do
plano ser a integração das duas áreas separadas pela VCI, tanto o pavilhão
multiusos como as passagens superiores não foram concluídos e o problema
dos eixos viários acabaram por se manter.

Objecto de estudo: Plano de Pormenor das Antas
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63. Maquete do Plano de Pormenor das Antas

Fig.48
Plano de Pormenor das Antas (www.risco.org)
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O Plano Pormenor das Antas, no entanto, foi um projeto urbano que
criou uma nova centralidade e um impacto muito importante para o desenvolvimento da zona oriental. Assim como a integração do Metro, que melhorou
a acessibilidade e estabeleceu uma dinâmica urbana a esta zona.
O facto destes espaços abandonados como o Matadouro Municipal
do Porto e outros espaços industriais da periferia terem sido absorvidos pela
cidade com o tempo, continuam a fazer parte da estrutura urbana e deste modo
são uma necessidade importante de intervenção de modo a ajudar à evolução
do desenvolvimento da cidade.
Tanto a proximidade aos diversos acessos de mobilidade como a presença de edifícios e áreas com grandes dimensões, são fatores que representam uma oportunidade interessante de revitalização para zonas como Campanhã.
Sendo um espaço amplo, o antigo Matadouro Municipal do Porto
constitui uma importante oportunidade de acolhimento de atividades económicas (comércio e serviços) fundamentais para a cidade, e em especial, para
a zona Oriental onde está localizado.
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INTERVENÇÃO SOCIAL

A proposta para o novo espaço do Matadouro Municipal do Porto teve
início em 2015, pela Câmara Municipal do Porto. O conceito de intervenção
foi definido em 2017 com o lançamento de um concurso público internacional.
A partir das apresentações e motivações realizadas pelo presidente
da Câmara Municipal do Porto e adjuntos ao projeto, foi possível analisar
o processo de prospeção para ideia de um projeto de transformação. Primeiramente, a ideia de transformar este espaço e dar-lhe outra utilidade, surgiu
das preocupações atuais e da necessidade de revitalizar a área de Campanhã.
Segundo o presidente da Câmara Municipal do Porto, era fundamental avançar com o projeto de reconversão do antigo Matadouro Municipal do Porto,
por se concentrar num território com grande necessidade de intervenção. Este
projeto partiu da necessidade/interesse em encontrar um lugar que consolidasse as três partes prioritárias para a cidade - a economia, “a coesão social e a
cultura”.64
O objetivo é gerar novas utilidades em função da sociedade e ligar o
tecido urbano, diminuindo a marginalização e segregação causadas pela desindustrialização.
Segundo o arquiteto Pedro Baganha da Câmara do Porto, a intenção
desta intervenção nunca foi de demolir ou vender, o objetivo para esta intervenção sempre foi preservar o património construído e assim reforçar oportunidades de atração de investimento público e privado, que nesta região são
particularmente importantes. Segundo o seu argumento, é importante garantir
a sustentabilidade do projeto, e dedicar uma parte significativa do projeto a
uma área de empresas criativas e tecnológicas.
A necessidade de criar empresas e espaços culturais tem como objetivo regenerar a zona urbana, de forma a atrair mais emprego e nova população
com diversidade de interesses.
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64. Programa do Projeto Matadouro
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A regeneração urbana produz um efeito multiplicador, que é uma das
ambições deste projeto. O facto de criar espaços de interesse público e melhorar a sua envolvente atribui a possibilidade de absorver um crescimento do
mercado, fazendo com que atraia novos investidores a intervir no desenvolvimento desta área.
A perspetiva de crescimento para o programa de reconversão baseado
na coesão social, cultura e economia englobe a criação de espaços apropriados para tais atividades. “Desta triangulação resulta a forma como foi pensada a missão do projeto do Matadouro e como os seus diferentes espaços
foram definidos e articulados.” 65
A configuração dos espaços apresentados para a proposta, parte de
um modelo que combina diferentes áreas de inovação com a oportunidade de
conhecer a identidade social e cultural do Porto. A criação de áreas de empresas criativas e tecnológicas são as áreas de maior ocupação do programa,
distribuídas ao longo do complexo. [imagem 64]
A recuperação das antigas atividades tradicionais da cidade como artes manuais e ofícios, foram profissões que se perderam ao longo do tempo
e a criação de espaços dedicados a workshops, dão oportunidade destas atividades voltarem à cidade. Assim como na área da Gastronomia, a ideia será
desenvolver laboratórios de gastronomia portuguesa, como forma de criar
espaços de comércio e emprego.
A criação de um museu da indústria é também uma ideia para este
projeto, pois o Matadouro Municipal do Porto faz parte da história da indústria e este seria, portanto, o sítio ideal, com o intuito de parte da sua exposição
ser exposta ao longo do percurso das galerias de entrada.
O objetivo de inserir um polo desportivo parte da necessidade de unir
a comunidade para usufruir de um espaço de lazer, juntamente com a população que vive nas proximidades, como forma de melhorar a coesão social.
O espaço proposto para reservas de arte contemporânea tem como
intuito ajudar a servir artistas e colecionadores de arte, que procuram exibir
as suas criações e coleções, nesse espaço em acervo.
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65. Envolvente e ligações do novo projeto para o Matadouro
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O programa proposto para a nave central será também dedicado à arte
e à comunidade, para grupos com experiência multidisciplinar trabalharem
com a comunidade de Campanhã em projetos de criação, desenvolvimento
de competências e envolvimento comunitário.
A nave de multiusos terá um espaço flexível, uma plateia retrátil, para
acolher iniciativas que vão desde conferências, concertos, performances a
eventos sociais, festas e outros. O programa prevê ainda uma área de residências e de apresentação de trabalhos, que poderão ser dedicados a artistas
e pessoas que trabalhem na área da tecnologia, investigação e inovação. Os
programas para os espaços propostos possibilitam assim a aprendizagem e
o desenvolvimento de novas ideias, respondendo às necessidades e desafios
atuais.
A qualificação dos espaços exteriores é também um objetivo importante para este projeto. Uma das necessidades urbanas será continuar com a
ideia original do Plano Pormenor das Antas, a ligação entre as áreas separadas
pela VCI, de forma a melhorar a articulação das zonas e permitir uma melhor
ligação à cidade. Assim, a proposta de criação de uma passagem superior à
VCI, associada à estação de Metro, tem como objetivo melhorar a relação territorial e otimizar a mobilidade nesta zona. A requalificação espacial da área
envolvente ao Matadouro Municipal do Porto visa promover o investimento
e criar oportunidades para ampliação urbana.[imagem 65]
Num ponto de vista geral, este plano não se trata apenas da privatização de um espaço, mas da privatização do próprio processo de produção da
cidade e da sua arquitetura.

66. Proposta para projeto de renovação do espaço antigo do Matadouro
Municipal do Porto

67. Estratégia de sustentabilidade e conforto público

68. Corte longitudinal da proposta, Vista para nascente
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SOLUÇÃO ARQUITETÓNICA

Os testemunhos industriais inseridos na cidade apresentam-se como
edifícios pontuais na malha urbana ou vastos complexos industriais que outrora situados fora dos limites da cidade, mas que atualmente ocupam uma
área que apesar de periférica, intervém com a malha urbana que foi crescendo
ao longo do tempo “(...) ora perfeitamente legíveis e integrados na identidade das paisagens, ora momentos descontextualizados, factos isolados,
ruínas.” 66
Atualmente a necessidade de reabilitar este tipo de espaços é muito
importante para gerar novas utilidades em função da sociedade e ligar o tecido urbano, diminuindo a marginalização e segregação causadas pela desindustrialização.
As necessidades da atualidade carecem de soluções de intervenção
que dependendo das características de cada espaço, conduzem a um determinado tipo de estratégia a adotar.
Tendo em conta o processo de transformação proposto para o Matadouro Municipal do Porto, o objetivo principal, tal como referido anteriormente seria a reconversão total do edifício, criando espaços de coesão social
com melhores acessos ao exterior e à sua envolvente, assim como percursos
de circulação interna, mantendo a sua natureza arquitetónica.
O conceito do projeto de reabilitação que venceu o concurso, de autoria do Arquiteto Kengo Kuma em parceria com o gabinete ODDA de Matosinhos, trata-se de uma proposta de impacto visual e com capacidade narrativa
forte.
A arquitetura icónica deste projeto, propõe reativar este lugar, atraindo público pela sua forte presença visual, principalmente pela cobertura e a
ponte pedonal. [imagem 66]
A proposta para a nova cobertura surge como estratégia de sustentabilidade, permitindo ventilação natural, sombra e protegendo da chuva em
sítios estratégicos, possibilitando o uso exterior todo o ano.
A estrutura da cobertura é composta por painéis translúcidos e telhas
cerâmicas que formam uma segunda proteção aos espaços interiores. [imagem 67]
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69. Ponte Pedonal

70. Esquema da construção da ponte e circulação

71. Secção de detalhe do edifício Ponte
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Como suporte infraestrutural para a cobertura foi proposta uma ponte
pedonal, que procura conectar o lugar do Matadouro Municipal do Porto com
o centro da cidade, através da ligação à estação de Metro, que se encontra
atualmente isolada. Além da conexão com a cidade, a ponte serve de espaço de
circulação envolvido por vegetação, criando um momento de transição pedonal e ciclo-viário na ponte com vista para a cidade. [imagem 69] Esta ligação
pedonal é também muito importante para quem habita nas mediações, pois os
acessos à cidade são escassos e cria assim uma nova inserção de caráter público na malha urbana.
Esta nova ligação pedonal com as Antas gera uma conexão direta entre
o metro e a autoestrada, numa sociedade que necessita cada vez mais de proximidade regional. [imagem 70]
A oportunidade de criar uma nova visibilidade no percurso da VCI,
desperta o interesse da sociedade, através do papel da arquitetura icónica. A
partir desse momento nasce uma nova dinâmica que passará a ser um local
âncora da atratividade cultural, social e empresarial.
A cobertura e a ponte estabelecem assim um diálogo com a envolvente
infraestrutural, de forma a atrair um novo conjunto de oportunidades para os
espaços adjacentes. É uma proposta ideal, que através da visibilidade atrativa,
procura contribuir na consolidação do território com a sociedade.
A relação que o edifício icónico faz com as Antas, funde-se pela continuação de uma membrana de cobertura ligada à ponte de forma subtil. A
proposta de Arquitetura de Kengo Kuma e ODDA procura respeitar a envolvência, em vez de a dominar.
A estratégia de usar a vegetação em todo o limite do complexo, pretende envolver o espaço público de forma direta e criar uma barreira sonora, em
relação às infraestruturas próximas, como a VCI e o Metro.

72. Programas e espaços exteriores

73. Praça interior do edifício de construção nova
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PROGRAMA

O programa inserido no novo complexo desenvolve-se partindo de
uma praça central e um edifício de escritórios, onde se encontra atualmente a
esquadra da PSP. Depois da praça, encontra-se a nave central, que tem como
função a distribuição das áreas do piso de rés-do-chão.
No percurso da nave central em direção ao acesso do Metro, encontram-se: as áreas de empresas e escritórios; o museu de indústria; a área de
exposição e arquivo de arte; a nave de multiusos e espaço de performance; a
área polivalente; o ginásio, a residência artística; os espaços de artesanato; o
museu de indústria do Matadouro e o laboratório de gastronomia e restaurante.
Todos estes programas do rés-do-chão, inseridos nos edifícios existentes, formam-se entre eles galerias ajardinadas, que remetem simultaneamente
à sensação de espaço interior/exterior. [imagem 74]
No piso superior o programa divide-se em áreas para empresas e espaços de escritório, a biblioteca e o polo de desporto.[imagem 75]
Os acessos verticais são feitos no edifício ponte de construção nova
que se desenvolve em seis pisos, cujo o último se refere à ponte pedonal que
acessa ao Metro das Antas.[imagem 72]
Nos seis pisos do edifício novo, estão inseridas áreas de escritório, a
praça interior e a área comercial. [imagem 73]
A intenção de criar sobretudo espaços de escritórios é de trazer empresas para criar uma nova dinâmica e imagem completamente contrastante do
que a existente com intuito de atrair população jovem artística e empreendedora, que é uma tendência atual.

74. Planta do Piso R/C da proposta

75. Planta do Piso 1 da proposta

76.Planta de Cobertura da proposta

77. Esquema de recuperação e substituição da cobertura

78. Esquema de recuperação de materiais antigos e adição de novos materiais no interior dos edifícios recuperados
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Relativamente à manutenção da memória industrial e da identidade
do edifício, a proposta de intervenção prevê a manutenção dos edifícios existentes tentando conciliar desafios e imagens do futuro com as referências do
passado.
Contudo, nos edifícios mais obsoletos prevê-se a demolição e novas
intervenções nos espaços libertos, tal como é possível verificar no esquema
produzido pelos arquitetos. [imagem 77]. Nesse esquema identificam-se os
edifícios com a cobertura danificada e a substituição pela nova cobertura. As
coberturas não danificadas são mantidas e restauradas. “O nosso objetivo foi
manter história do local, com base na sua memória, e fazer a sua tradução
sensorial num espaço público que pertence a todos, e que cada um o possa
experimentar, começando uma nova etapa de história de vida e posteriormente ser inserida na história da cidade.”67
O novo Projeto para este espaço é composto por vários pavilhões que
se relacionam entre si, cada um desenhado para uma função específica.
Na [imagem 78] é possível verificar a estratégia de renovação dos edifícios existentes, reutilizando antigos materiais e inserindo novos materiais,
de forma a melhorar o espaço e a sua flexibilidade no interior.
CONCEITO DE REABILITAÇÃO URBANA

Os edifícios industriais têm refletido uma imagem de decadência na
cidade. Estes terrenos e áreas degradadas que permaneceram na história, são
hoje um desafio para a Revitalização Urbana.
Até há pouco tempo, a Reabilitação Urbana, uma das operações de
Revitalização Urbana, estava ligada apenas à recuperação e restauro do património de arquitetura monumental em áreas centrais ou centro histórico,
como Catedrais, Igrejas, Palácios, entre outros com grande valor arquitetónico.
Contudo o conceito de Reabilitação Urbana tem alterado ao longo do
tempo conforme as necessidades e exigências de cada lugar. Cada vez mais
se torna necessário abranger áreas periféricas, que refletem carência a nível
urbano, infraestrutural e social, onde haja necessidade de revitalização.

67
ODDA, Proposta vencedora para a Renovação e Expansão do antigo Matadouro da Cidade
do Porto. http://ooda.eu/work/matadouro/

79.Entrada do complexo atual

80.Proposta de Entrada principal e praça

81. Nave interior do existente

82. Nave do espaço Museu de Indústria

83. Nave central existente

84. Proposta para Nave Central
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O conceito de reabilitação desmistificado causa uma série de questões
sobre como reabilitar. Uma das questões principais é se devemos reabilitar
em função do passado ou por impulso reformador, e de que forma compreender a área de reabilitação de forma a devolver a atratividade. Ao “inverter os
ciclos da cidade” em função das exigências humanas, estaremos a mudar a
sua identidade e história?
Desde que a saturação do mercado imobiliário começou a destacar-se
em Portugal, surge a necessidade de readaptação dos edifícios a novos usos
adaptados às necessidades urbanas e sociais.
Independentemente da designação dada a este tipo de intervenção urbana, o fator importante é a reanimação de um aglomerado urbano cuja a
vitalidade se pretende recuperar e adaptar a novas exigências da vida social e
económica, para renovar as áreas urbanas esquecidas pelo tempo e dar oportunidade de se assumir e identificar como espaço urbano de qualidade.
Como é o caso de Campanhã, onde a presença das infraestruturas forma uma rotura na continuação espacial. O antigo Matadouro Municipal do
Porto é um dos espaços que já protagonizou o seu papel importante na cidade, mas que foi descontinuado e acabou por ser abandonado. Neste sentido a
transformação deste tipo de complexo é fundamental para repensar no papel
que possa vir a desempenhar na revitalização da região.
Tal como a sociedade se transforma, a forma de habitar e a relação
entre os espaços vai evoluindo e por isso o papel da Arquitetura na reabilitação dos espaços é adaptar a tais mudanças, sem perder o valor original. A
importância da arquitetura para renovar o espaço degradado de uma cidade,
reflete-se ao nível de melhorar a qualidade de vida, através da ligação de espaços.

CAPITULO 5
Conclusão
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REVITALIZAÇÃO URBANA

Neste tema interessa delimitar o “mercado de ideias” para a intervenção e os principais conceitos de Revitalização Urbana, que permita redefinir o
posicionamento de Campanhã. Ou seja, os conceitos atrás mencionados, como
-Reabilitação urbana e Programas de rotura- e a sua operacionalidade enquanto programas e projetos, podem integrar-se numa intervenção mais vasta de
Revitalização urbana.
Esta conclusão, constitui assim uma importante abordagem sobre os
processos de Revitalização urbana necessários em áreas de exclusão social e
empobrecimento económico e urbano, como Campanhã.
O conceito de Revitalização urbana surge como um tipo de política
que propõe a melhoria do ambiente urbano, das condições socioeconómicas e
da qualidade de vida através de estratégias de orientação integradas nas práticas de intervenção. Segundo Nuno Portas quando surge as novas políticas de
revitalização ou reuso de espaços, presumiam-se “cirurgias profundas” nas
tipologias e na construção existente, “reduzindo os vazios e projetando a substituição por novos programas”68.
Tal como é indicado nesta investigação, este tipo de política pretende
obter um equilíbrio entre financiamento público e privado, através de incentivos, para a modernização do edificado.
Questionamos o valor do planeamento urbano, como estratégias e formas de intervenção, das políticas “sociais” impostas nas cidades como forma
de reduzir os níveis de exclusão e desigualdade de oportunidades na vida dos
citadinos, considerando o planeamento urbanístico, os planos, os programas
de intervenção e recuperação e as transformações ou Projetos urbanos.
O primeiro capítulo refere-se aos fenómenos de exclusão numa área
periférica, os quais são marcados pelas condições antecedentes, tanto de habitação como de equipamentos, de mobilidade ou do ambiente.
Contudo, hoje em dia depois das experiências de intervenção que as
“políticas” suportaram, na zona de Campanhã, apercebemo-nos que não basta
alterar as condições de habitação ou melhorar o transporte coletivo, se persistirem condições negativas como a falta de emprego ou desigualdade social.

68
PORTAS, Nuno. Os Tempos das Formas vol. 1: A cidade feita e refeita, Departamento Autónomo de Arquitetura da Universidade do Minho, Guimarães. 2005 p. 198
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Neste sentido, é importante a questão de criar oportunidades de emprego e a inclusão social, de forma a criar melhores condições urbanas aos cidadãos menos solventes, num ambiente atual de competitividade económica e de
exploração urbana. Neste caso, as condições urbanas referem-se a estratégias
de uniformização dos direitos tanto nas periferias como nas áreas centrais.
Tendo em conta que a competitividade e a solidariedade, devem ser pensadas
em conjunto, para as soluções estratégicas inseridas nas práticas urbanas.
De forma a relacionar estas questões em conjunto, é importante selecionar os programas e recursos para decidir onde, quando, para quem e quanto
de cada intervenção.
Porém, há intervenções que por um lado favorecem a competitividade
da cidade com efeitos imediatos, de maior visibilidade orientados à competitividade através da criação de espaços empresariais ou espaços de cultura e, por
outro lado há intervenções que “investem” em condições mínimas de urbanidade a grupos sociais excluídos, tais como a regeneração ambiental de áreas
mais carenciadas, a reabilitação de bairros sociais e a criação de equipamentos
para estes.
As transformações físicas que foram acontecendo em Campanhã como
a reabilitação de bairros sociais ou o Plano Pormenor das Antas apesar de
trazerem uma grande melhoria na transformação do espaço público, o estigma social de pobreza e exclusão manteve-se. Contudo, atualmente depois de
ver as intervenções urbanas, de projetos realizados, é mais claro entender que
não é só o “paradigma do mercado” que regenera os problemas sociais, mas
também a emergência de novos atores, a variedade de sociedades com valores
culturais e interesses contrastantes. “É a mistura que leva a novas formas de
estar, novas aprendizagens, novas formas de comércio, de residir, de viver.”
(Entrevista a Manuela Monteiro, 2017)
Assim se espera que, no conjunto das intervenções arquitetónicas de
programas de rotura de uso, de atores públicos como de atores privados, possam contribuir para a coesão social, a cultura e a economia em Campanhã.
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ENTREVISTA

a Manuela Matos Monteiro, Galerias Mira, 2017
No âmbito da dissertação de Mestrado para a Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Porto, sobre as transformações que estão a decorrer em Campanhã, as Galerias Mira foram uma das intervenções de escolha para os casos
de estudo.
Com o intuito de analisar o processo de transformação e a origem do projeto
das galerias Mira, realizamos algumas questões à Diretora Manuela Monteiro.
Andrea: Queria começar por lhe perguntar como surgiu a ideia de criar
estes espaços?
Manuela: Antes de nos metermos neste projeto, tinhamos profissões que não
estavam relacionadas com as artes. Eu fui professora de filosofia e psicologia
e o João Lafuente, meu marido, trabalhava na área de informática.
A ideia surgiu pela vontade de criar um espaço dedicado à fotografia. Um
sonho meu e do João que nos vinha a acompanhar à muito tempo, sempre foi
esse o estímulo inicial. Adoramos fotografia, e está presente nas nossas vidas
desde a nossa adolescência.
Temos um espaço de laboratório na nossa habitação, em que trabalhavamos
em exposições e publicações de artigos. Fomos nos apercebendo que no Porto não existia um espaço fundamentalmente dedicado à fotografia, em que os
fotógrafos podessem expôr os seus trabalhos. Havia o Café Poeta, um local
de encontro de pessoas dedicadas à fotografia, onde chegamos a fazer exposições, mas depois eu e o João chegamos à conclusão que não era suficiente
e que podiamos criar um espaço para a fotografia, daí ter nascido esta ideia.
A: O que representam as Galerias?
M: São quatro grandes armazéns, duas galerias, o Espaço Mira e o Mira
Fórum, onde a fotografia é o foco central. A abertura dos espaços foi inaugurado no dia 5 de Outubro de 2013, uma data marcante para nós.
Portanto, o espaço Mira é dirigido pelo curador José Maia, e trata-se de um
espaço alternativo dedicado à fotografia e à relação com a arte contemporânea, em que a maioria das atividades são programadas.
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O Mira Forum é um espaço aberto à comunidade, cuja a direção/curadoria
pertence a mim e ao João, e acolhe projetos de fotógrafos individuais e coletivos, organização de espetáculos, exposições…é uma forma de trazer gente
diferente. Lá em cima temos também dois quartos para residências artísticas,
uma mezzanine sobre a área expositiva e, aqui no rés-do-chão, esta kitchenet,
que garante alguma autonomia aos artistas que aqui precisarem de ficar.
Estas galerias são atípicas uma vez que, nós proprietários, não somos galeristas no sentido de marchand, mas sim interventores sociais.
A: Porquê aqui, em Campanhã?
M: Inicialmente não tinhamos a intensão de vir para aqui, foi numa conversa com a arquiteta Adriana Floret, perguntei-lhe se ela sabia de algum
sítio interessante para nós desenvolvermos esta atividade. E ela falou de uns
armazéns em Campanhã, inicialmente achamos aquilo esquisito. Depois ela
mostrou as fotografias e …estavam em ruínas, mas eram poderosos, e passados uns dias viemos cá, e num impulso decidimos logo ficar com eles.
Vimos que tinhamos muita coisa em comum com Campanhã, o João cresceu
a olhar para estes armazéns, a minha familia também esteve ligada aqui, por
isso chegamos à conclusão que tinhamos muito a ver com Campanhã.
Obviamente que, quando dissemos às pessoas que iriamos abrir as Galerias
em Campahã, ficaram chocadas. Por não ser um sítio das artes, ser uma zona
degradada, de exclusão, associada a comportamentos sociais mais complicados e com carências. Mas o facto de virmos para esta zona, criou uma grande
curiosidade às pessoas.
Para mim um dos patrimónios importantes deste sítio é o público diversificado e numeroso e a relação estabelecida de aceitação com a comunidade
envolvente.
Houve o cuidado de não invadir a comunidade local, deixar que nos aceitassem pela nossa prática e acabou por criar curiosidade à comunidade o que
resultou bem.
Realizamos atividades diversificadas, desde exposições, concertos de música
improvisada, jazz, rock, clássica, teatro, atividades que podem atrair todo o
tipo de público, diversificado.
A primeira exposição aconteceu logo ainda com os armazéns em reabilitação, pelo nosso curador, o que gerou um grande impacto para a sociedade
com a notícias a espalhar-se, de que os antigos armazéns ganharam uma
nova vida.
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A: O que sabe sobre o passado destes armazéns ?
M: Lembro-me deles, situados numa rua muito estreita, sempre atulhados de
lixo, os armazéns com mais de cem anos, acolhiam atividades e movimentos
operários característicos que sempre estiveram presentes aos nossos olhos,
até estarem sujeitos ao abandono.
São onze armazéns em banda, todos com a mesma configuração arquitetónica, um caso único no Porto.
Estiveram sempre ligados à atividade da estação de caminho-de-ferro.
Antigamente estavam ligados à produção de vinho, carvalho… já foram fábricas de rede de pesca, talho e comercios variados até chegar ao abandono
total. Pensa-se que o abandono progressivo, tenha sido, devido a comércios
não legalizados.
A: Este projeto é um exemplar de reabilitação urbana com um programa de
rotura de usos, quais foram as principais preocupações?
M: É sim, estas galerias, são atualmente fruto de muitas visitas de alunos e
jovens arquitetos, que se inspiram neste projeto de reabilitação exemplar. Até
foi a Arquiteta que deu a idea de abrir ao público o espaço ainda em transformação, no mês da arquitetura.
Juntamente com ela, a Arquiteta Adriana Floret, procuramos manter e aproveitar ao máximo o que estes espaços tinham para nos dar, respeitando o
lugar e os materiais de origem, salvando-os da ruína e do abandono. Estas
portas por exemplo, não deitamos fora… reaproveitamos no interior e no
alçado posterior, porque fazem parte integrante da entidade deste espaço,
mantivemos a cor das portas, as paredes mantiveram-se, assim como a estrutura da cobertura, apenas adaptamos a um espaço público.
A: Quais as suas perspetivas para o futuro de Campanhã?
M: Campanhã é muito grande e com muita gente. Tem uma imagem de pobreza, muitos edificios abandonados, mas a verdade é que o turismo no Porto
tem aumentado os interesses imobiliários. Campanhã, está a iniciar-se na Reabilitação, tem havido uma descoberta por parte das pessoas que vêm conhecer o espaço... então começa a haver maior procura de casas reabilitadas,
ou interesse em reabilitá-las. E começa a existir uma mistura de sociedades,
e eu sou a favor disso… pois é a mistura que leva a novas formas de estar, a
novas aprendizagens, novas formas de comércio, de residir, e até de viver. A
cultura tem uma grande importância na cidade, e há uma preocupação maior
por parte do novo executivo, de reconhecer essa importância também para
Campanhã.
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