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Abstract

The study area of   the present dissertation, entitled A strategic project for the block of the Antiga 

Companhia Aurifícia, consists of a block in the city center of Porto, composed by Rua Álvares Cabral, 

Rua de Cedofeita, Rua dos Bragas and Rua dos Mártires da Liberdade, in which is ingrounded  the 

Antiga Companhia Aurifícia.

The interest in intervention themes of industrial heritage and urban regeneration found its synthesis 

in the referred block. The Antiga Companhia Aurifícia, located within the study area,  was founded in 

1869 as a preaching industry. And, in despite of being closed for decades, it has remained relatively in 

good condition. Its importance is also perceived by those who live there, as well as by the Government, 

which has classified it as an exceptional heritage, in 2012. The value of this area transcends the 

presence of the Aurifícia, although it has a great impact on the region. Since the block has several 

bourgeois buildings of precious semblance, also has two large “empty” areas inside, and is located in 

downton Porto, defined by streets, characterized by commerce, tourism, nightlife. The confluence of 

these characteristics defines a vast range of possibilities for intervention in the area, in order to play 

an active role in the city, which is translated in the Municipal Master Plan by the demarcation of this 

block as “Special Urbanization Area”.

This dissertation proposes an intervention project and redesign of the study area aiming the creation 

of a new urban space. It may begins by Rua Álvares Cabral, by Rua dos Bragas through the gates 

of the Antiga Companhia Aurifícia, and by Rua de Cedofeita, over a lot, underutilized as a car park, 

proposing the construction of new buildings, aswell as stipulating uses for the existing volumes of the 

deactivated industry.



Resumo

A área de estudo da presente dissertação, intitulada Um projecto estratégico para o quarteirão da 

Antiga Companhia Aurifícia consiste no interior de quarteirão do centro portuense envolvido pela 

Rua Álvares Cabral, Rua de Cedofeita e Rua dos Bragas e Rua dos Mártires da Liberdade, no qual se 

insere a Antiga Companhia Aurifícia.

O interesse pelas temáticas de intervenção no patrimônio industrial e de regeneração urbana encontrou 

sua síntese no quarteirão em questão. A Antiga Companhia Aurifícia, presente no centro da área de 

estudo, foi fundada em 1869 como uma indústria de pregaria e, apesar de estar desativada há décadas, 

manteve-se relativamente em bom estado de conservação, tendo sua importância percebida tanto pelos 

que vivem na cidade do Porto quanto pelo poder público, que a reconheceu em 2012 como patrimônio 

excecional. O valor dessa área transcende a presença da Aurifícia, ainda que esta tenha grande impacto 

sobre a região, visto que o quarteirão abriga diversas edificações unifamiliares burguesas de estética 

preciosa, possui em seu interior duas grandes áreas não edificadas, e localiza-se no centro do Porto, 

definido por ruas marcadas pelo comércio, turismo, vida noturna. A confluência dessas características 

define um leque de possibilidades de intervenção na área de maneira que desempenhe um papel ativo 

na cidade, o que é traduzido no Plano Diretor Municipal pela demarcação desse quarteirão como 

“Área de Urbanização Especial”.

A presente dissertação propõe um projeto de intervenção e redesenho da área de estudo visando a 

criação de novas frentes urbanas. Desenvolvendo-se a partir da Rua Álvares Cabral e Rua dos Bragas 

pelos portões da Antiga Companhia Aurifícia, e, na Rua de Cedofeita, por um lote, subutilizado como 

parque de estacionamento, propondo a construção de novas edificações, assim como estipulando usos 

para os volumes existentes da desativada indústria.
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1. História
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1.1. .Porto como entreposto comercial

Para o desenvolvimento deste trabalho, fez-se imprescindível conhecer a génese urbana da área de 

estudo, e, de maneira geral, da cidade do Porto. Sendo o tema da presente dissertação a reabilitação 

urbana, na qual se compreende a intervenção em património industrial, tem-se como essencial o 

entendimento do processo de crescimento urbano e da criação de memória, fruto da relação da 

população local com este, para embasar o exercício de projeto.

É evidente que discutir o processo de formação de uma cidade implica na necessidade de estabelecer 

um recorte temático ou temporal, devido à densidade de tópicos que o circundam. Sendo a investigação 

relacionada a uma área onde está inserida relevante indústria portuense, fez-se pertinente a abordagem 

do caráter mercantil do Porto, anterior ao seu crescimento oitocentista.

Esse aspeto comercial está intimamente vinculado à localização geográfica da cidade, que, por 

configurar-se como ponto de convergência de fluxos viários, bem como pela possibilidade de transporte 

pelo rio Douro –, o qual conecta o norte ao Oceano Atlântico – induziu desde muito cedo o incentivo 

à exploração dessa potencialidade. “Para o desenvolvimento da cidade durante o seculo XII, muito 

contribuiu não só a nomeação para o cargo episcopal de D. Hugo, efetuada em 1112, (…) como ainda 

sobretudo a outorga em 1123 do respetivo foral que formaliza o senhorio do bispo sobre o couto. Esse 

ato, que fixava liberdades e garantias, pressupunha também uma exploração fiscal do território tendo 

por base a capitação predial e as portagens, o que, por certo, implicou uma dinamização da atividade 

económica da urbe; é então que a cidade adquire a designação que hoje possui – Porto – (…)”.1

A cidade passa por um processo de adensamento relativamente lento. Apesar disso, este, que era 

inicialmente intramuros, configura-se cada vez mais como um centro comercial “face à deslocação 

para esta cidade do fluxo viário entre o norte e o centro do país, até então efetuado mais a montante, 

em Ribadouro. Certamente se adensa a construção no interior do burgo fortificado, tanto mais que ali 

se edifica, entretanto, a Sé, substituindo a primitiva ermida, e o paço do bisco sabendo-se também da 

existência próxima de uma sinagoga e de um matadouro.”2

1 FERRÃO, Bernardo José, Projecto e Transformação urbana do Porto na Época dos Almadas, 1758/1813, Uma contribuição 
para o estudo da cidade pombalina, Porto, FAUP publicações, 1997, Pg. 135.

2 FERRÃO, Bernardo José, ibid, Pg. 136.
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i1. Reprodução de uma gravura do séc. XVIII, representando a Cidade 
do Porto, as atividades ribeirinhas na praia de Vila Nova de Gaia e a 
faina fluvial no Rio Douro.

i2. Esquema de expansão do tecido urbano portuense no século XIV.

i3. Esquema de expansão do tecido urbano portuense no século XIV.
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Esse processo foi amplificado no início do século XIV, quando “estava dimensionado em definitivo 

o território nacional, assistindo-se a um significativo desenvolvimento do comércio externo, por terra 

e já por mar, e registrando-se também apreciável progresso na agricultura e comércios internos (…) 

Crescem então a generalidade das cidades do noroeste português, aglomerados com quem o Porto 

tende a criar fortes laços comerciais polarizando a atividade económica regional; elemento chave 

desta liderança será o fato de a cidade possuir já então o mais importante porto nortenho, utilizado 

pelos mercadores de Viseu, Lamego, Guimarães e Trás-os-Montes onde o transporte marítimo e a 

pesca (…) potenciam não só uma forte dinâmica comercial, controlada pela burguesia nascente (…) 

como também uma significativa e subsequente expansão urbana.” 3.

“Embora no dealbar do século XV o Porto fosse já a terceira cidade do país, com uma população 

orçando entre os oito mil e quinhentos e os dez mil habitantes, assiste-se ao longo dessa centúria à sua 

quase duplicação (…)”4. Esse aumento populacional ocorreu simultaneamente ao “desenvolvimento 

da nova burguesia, à fixação dum número cada vez maior de comerciantes e ao aumento de 

intensidade da vida mercantil portuense, documentalmente traduzido por importante trato com Lisboa 

e significativo comércio com Espanha, França, Inglaterra, Irlanda e Flandres (…)”5, reverberando no 

desenvolvimento da estrutura urbana.

É importante destacar que essa ascensão económica do Porto está diretamente relacionada com a 

prosperidade dos aglomerados vizinhos e do país como um todo, visto que, uma vez intensificadas 

as dinâmicas mercantis, mais produtos são escoados através do porto da cidade. Considerando essa 

relação, pode ser mensurável o impacto positivo do início da expansão ultramarina portuguesa, visto 

que “exigiu das cidades e vilas costeiras, com destaque no norte para o Porto, um enorme esforço 

participativa de que resultou um significativo acréscimo de algumas atividades económicas da cidade, 

já então o mais importante agregado setentrional do país, e a partir de então sede de prospera indústria 

naval e prometedor entreposto comercial (…)”.6

3 FERRÃO, Bernardo José, Projecto e Transformação urbana do Porto na Época dos Almadas, 1758/1813, Uma contribuição 
para o estudo da cidade pombalina, Porto, FAUP publicações, 1997, Pg. 137.

4 FERRÃO, Bernardo José, ibid, Pg. 141.

5 FERRÃO, Bernardo José, ibid, Pg 143

6 FERRÃO, Bernardo José, ibid, Pg. 141.
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i4. Fotografia da Rua de Santa Catarina das Flores.

i5. Esquema viário portuense no século XIV.
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Compreender o contexto no qual se definiu a malha urbana do Porto faz-se necessário para perceber 

a finalidade para a qual esta foi traçada. Como exposto anteriormente, o crescimento do Porto esteve 

directamente atrelado ao estabelecimento da região como centro comercial, fruto da facilidade 

de escoamento dos produtos pelo Douro. Por esse motivo, faz sentido que a cidade desenvolva     

sua infraestrutura viária para servir e otimizar as atividades comerciais responsáveis pelo seu 

desenvolvimento: “acentua-se o desenvolvimento urbano ribeirinho, confirmando a tendência já 

anteriormente registrada, que se estende agora até Miragaia, até então, aglomerado ainda autónomo. 

Para estímulo e enquadramento desta expansão (…) à abertura da Rua Nova ou Fermosa (r. do 

Infante), recta e de largo perfil transversal, sensivelmente plana e sem orientação arbitrária, porque 

paralela ao rio, a nova via, que consolida a urbanização marginal por articulação com os arruamentos 

pré-existentes ortogonais ao cais, estabelece, simultaneamente, um nexo claro com as duas únicas 

vias de drenagem portuária então existentes (r. dos Mercadores e das Cangostas). (…)”.7

O desenvolvimento viário portuense, do período em questão, se deu, inicialmente, de maneira a 

otimizar essas atividades comerciais da região ribeirinha, além de facilitar o percurso norte-sul da 

cidade: “Procurando obviar esta dificuldade, e acentuando o processo de urbanização da margem 

direita do rio da Vila, procede-se entre 1521 e 1526 à abertura de nova e importante artéria – a rua de 

Sta. Catarina das Flores – eixo urbano alternativo àqueles velhos percursos, quase retilíneo, que vem 

otimizar a relação com o cais da cidade, com a região de que está é centro. O novo arruamento, que 

arrancava do largo de S. Domingos, antigo e importante nó de articulação das vias de serviço portuário 

dirigia-se a outro largo já adjacente mas ainda interior à muralha – S. Bento, onde se feirava também, 

dando dai saída direta, através do Postigo de Carros, para o efeito transformado em porta, em 1521, 

para a estrada de Guimarães; entretanto, e ao cruzar-se e entroncar com as outras duas antigas saídas, 

o recente arruamento facilitava o percurso conducente à estrada de Braga, simplificando também a 

comunicação com a de Panafiel.”.8 

O Porto experimenta, na segunda metade do século, “um período de certa prosperidade, que fica a 

dever-se sobretudo ao desenvolvimento da produção agrícola, pelo acréscimo da produção vinícola 

e cerealífera, e a intensificação do comercio internacional; na barra do Douro assiste-se então a um 

aumento quase exponencial de entradas de navios, cabendo já então a primazia às embarcações 

7 FERRÃO, Bernardo José, Projecto e Transformação urbana do Porto na Época dos Almadas, 1758/1813, Uma contribuição 
para o estudo da cidade pombalina, Porto, FAUP publicações, 1997, Pg. 142

8 FERRÃO, Bernardo José, ibid. 145
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i6. Fotografia tipologia habitacional burguesa.

i7. Planta tipologia habitacional burguesa.
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inglesas e o último lugar às nacionais (…)”9.  Esse acréscimo populacional, que “resulta também da 

fixação de inúmeros comerciantes estrangeiros, e dum processo migratório das populações rurais da 

região portuense”10, esteve ainda ligado ao desenvolvimento das atividades comerciais portuárias, 

mas refletiu de maneira diferente na formação do tecido urbano portuense: o desenvolvimento radial 

da cidade.

Essa expansão centrífuga pode ser observada na “criação seiscentista de inúmeros conventos e 

estabelecimentos assistenciais de desenho maneirista, polos de urbanização futura, em área já exteriores 

ao perímetro fortificado e adjacentes às saídas da cidade (…)”11 assim como no “ordenamento dos 

seus primeiros espaços públicos, cuja localização coincide rigorosamente, e não será por acaso, 

com áreas onde então se construíam também os novos edifícios religiosos, (…) para além doutras 

preocupações urbanísticas significativas, como a renovação das calçadas o abastecimento público de 

agua e a melhoria do cais (…)”.12 

Discutir o processo de desenvolvimento da morfologia urbana portuense transborda a análise dos 

eixos viários e espaços públicos, também acerca das tipologias das edificações presentes na cidade. 

Quanto às habitações do século XVII, por exemplo, pode-se perceber um distanciamento, ou menor 

presença, da tipologia da casa nobre. “Maior importância assumirá, na caracterização do tecido urbano 

Seiscentista, marcando ainda hoje significativas áreas da cidade, a habitação burguesa ou mesteiral: 

decorrente da fixação de uma das tipologias quinhentistas – a casa da frente estreita, um ou mais 

andares executados em taipa, de fachada lisa e com vãos abrindo para varandas – a sua construção 

generaliza-se não só no interior do perímetro fortificado, mas também em Miragaia e Santo Ildefonso 

e bem ainda, nas póvoas rurais em processo de urbanização. Agora totalmente edificada em pedra, 

com dois três ou, mais raramente, quatro níveis, a casa seiscentista portuense é geralmente coberta por 

telhados de quatro águas, inserindo-se em lote de terreno estreito e fundo, associando-se em banda ao 

longo dos arruamentos, o que possibilita uma fácil adaptação ao terreno, mesmo no caso de grandes 

declives. A fachada para a rua, individualmente identificada, dispõe geralmente de uma varanda 

corrida por piso, para onde abrem portas envidraçadas que, tendendo a encostar-se às empenas, criam 

um pano fechado central, onde se localizam quase sempre elementos arquitetónicos secundários (…) 

9 FERRÃO, Bernardo José, ibid. 149

10 FERRÃO, Bernardo José, ibid. 150.

11 FERRÃO, Bernardo José, ibid. 151-152.

12 Idem.
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i8. Reprodução de planta da cidade do Porto, da autoria de George 
Balck, originalmente publicada em 1813.

i9. Fotogravura representando quadro a óleo com uma vista da cidade 
do Porto, na primeira metade do séc. XVIII



11

O rés-do-chão, que dispõe em geral, de três aberturas é sistematicamente destinado a loa ou armazém, 

servindo uma das portas laterais, de acesso, por escada de tiro, aos níveis superiores (…)”.13

O destaque dado à presença burguesa no Porto do século XVII, no trecho citado da obra de José 

Bernardo Ferrão, se relaciona intimamente ao fato de o crescimento da cidade estar atrelado às 

atividades mercantis, fomentadas pela definição do aglomerado como um entreposto comercial. 

Dessa forma, podem ser identificados, na burguesia fixada na cidade, o enriquecimento e o aumento 

de influência sobre as dinâmicas portuenses, que se traduzem tanto no desenvolvimento do traçado 

viário, segundo uma lógica de otimização dessas atividades mercantis, como na multiplicação da 

tipologia construtiva burguesa no tecido urbano portuense.

Na segunda metade do século XVIII, o cenário de crescimento populacional e urbanístico discutido 

anteriormente instiga o desenvolvimento e a modernização da cidade portuense, o que é reforçado 

pela fundação, “em 1758, sob a égide do Marquês de Pombal (…) a Junta de Obras Públicas do Porto, 

organismo encarregado de pôr em prática os novos programas urbanísticos.”.14

É interessante contrapor os processos de remodelação urbanística entre as duas principais cidades 

portuguesas: Porto e Lisboa. Dividindo no mesmo período uma condição política e apresentando 

condição socioeconómica similar, o processo de reforma dessas cidades divergiu imensamente pela 

ruína de significativa porção do território lisboeta, fruto do terremoto que a atingiu em 1755: “ao 

contrário de Lisboa, onde as ações urbanas levadas a efeito se justificavam, pragmaticamente, pela 

necessidade de reconstruir a capital arruinada, o que explica que a sua nova conceção tivesse algo 

de passadista e eclético, no Porto, a promoção da futura cidade comercial ter-se-ia de efetuar à custa 

de profundas transformações do pequeno burgo, o que pressupunha, dada a inexistência daqueles 

condicionamentos, uma clara justificação ideológica e uma nítida opção estilística, que só poderão 

ser explicados pelo progressivo ambiente portuense, e pela visão esclarecida da Junta das Obras 

Públicas.”15

13 FERRÃO, Bernardo José, Projecto e Transformação urbana do Porto na Época dos Almadas, 1758/1813, Uma contribuição 
para o estudo da cidade pombalina, Porto, FAUP publicações, 1997, Pg. 152, Pg. 153]

14 FERRÃO, Bernardo José, Projecto e Transformação urbana do Porto na Época dos Almadas, 1758/1813, Uma contribuição 
para o estudo da cidade pombalina, Porto, FAUP publicações, 1997, Pg. 188.

15 Idem.
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i10. Planta com o traçado da rua projetada entre o Campo da Regeneração 
e a Rua de Cedofeita 1839.

i11. Reprodução de desenho da entrada da Quinta dos Pamplonas 
(Quinta de Santo Ovídio).
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A remodelação do tecido urbano portuense do período em questão, pautou-se no condicionamento 

deste a um futuro desenvolvimento da cidade. Ou seja, “os trabalhos urbanos portuenses tenderem a 

antecipar-se às reais necessidades da cidade, uma vez que não decorrem, em geral, duma prosperidade 

já atingida pela urbe, pautando-se mais a ação da Junta pela criação de condições urbanísticas 

potencializadoras dum desenvolvimento futuro (…)”.16

O plano de transformação urbanística se estruturou, nesta primeira fase, por meio da rua do Almada. 

A partir do qual se traçaram arruamentos transversais, conectando-a às antigas vias e articulando 

espaços secundários, manifestando “(…) uma intenção clara de criar novas áreas de desenvolvimento 

através duma extensa malha não abstrata, que ao enquadrar elementos urbanos pré existentes, lhes 

confere novos e mais globais significados (…)”.17

Essa forma de atuação pode ser observada na abertura inicial da Rua da Boavista, em 1784, e, em 

momento posterior, da Rua Gonçalo Cristóvão (aberta no século XIX) “para se completar a transversal 

comunicação das três principais entradas da Cidade, que são as dos Bairros de Sedofeita, Santo Ovídio 

e Bonjardim (…)”18. A reformulação dessa região teve início com a progressiva expropriação, por 

parte da Câmara, da Quinta de Sto. Ovídio, a partir da qual, ademais das transformações supracitadas,  

“surgiria outro dos espaços vitais de circulação, a rua Álvares Cabral que nasceria da necessidade de 

por ela se comunicar e de nela ‘habitar’ numa época de forte crescimento demográfico, de profundas 

alterações do tecido urbano e de forte especulação fundiária. Numa altura em que a burguesia portuense 

procurava usufruir de conforto e bem-estar, numa zona arejada e servida abundantemente de água, 

um dos primeiros espaços com caráter residencial.”19. Dessa forma, estruturando eixos de circulação 

nessa região de carácter praticamente rural, proporcionando condições para a futura definição de 

elementos urbanos como o Campo de Santo Ovídio (atual Praça da República), o Quartel de Santo 

Ovídio, a frente urbana da R. dos Bragas, da Cedofeita, da R. Álvares Cabral, levando à inserção da 

Companhia Aurifícia, e, por fim, constituindo a área de estudo da presente dissertação.

16 Idem.

17 FERRÃO, Bernardo José, ibid. Pg. 191

18 PIRES, Maria do Carmo Marques, (Com)passos num espaço de nós. A Rua Álvares Cabral) Revista da Faculdade de Letras 
CIÊNCIAS E TÉCNICAS DO PATRIMÓNIO, I Série vol. III, Pg. 217 - 235, Porto, 2004

19 Idem.
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i13. Gaia - Gravura do século XIX. William Pratter, c 1875 Sandeman

i12. Fotografia de oficina de fiação do algodão - Fábrica Confiança.
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1.2  .Porto como cidade fabril.

Como abordado no capítulo anterior, o crescimento do Porto se deve, em grande parte, ao seu 

posicionamento geográfico estratégico, sendo este um dos principais fatores por definir a cidade como 

um entreposto comercial, tanto por conta da convergência de rotas comerciais primitivas quanto pela 

possibilidade de escoamento de mercadorias pelo rio Douro, – que percorre o norte do país –, e, 

posteriormente, pelo Oceano Atlântico. “o progresso prende-se diretamente ao fomento viário, ao 

lançamento dos transportes, virando-se, outrossim, para a civilização e para um estilo de vida cuja 

tradução encontramos no bric-à-brac, no dandismo e na virtude. Alteiam os preços, as empresas 

mostram-se dinâmicas, a exemplo dos bancos, aparecem as seguradoras (…)”.20

O título de “cidade fabril” dado à cidade, faz jus à significativa quantidade dessas instalações na 

região, exige uma certa cautela. “Quando se olha na evolução industrial de 1814 a meados do século, 

vemos que as unidades raramente ultrapassam a escala doméstica. São de feição oficinal e pouco 

desenvolvidas. Faltam estruturas fabris modernas estimuladas pela inovação técnica. Os capitais 

do comércio temem os riscos da indústria. A grande indústria é excecional. Em 1845 apenas 99 

unidades abrigam mais de 10 operários.”.21 Nessas pequenas instalações fabris, “(…) apesar do 

aparecimento de algumas grandes fábricas, o sweeting system domina (…)”22  ou seja, uma lógica na 

qual os trabalhadores são, muitas vezes, submetidos à péssimas condições de laboração, sendo estes 

comummente mulheres e crianças. Eram marcadas também pela “antiga tradição corporativa e por 

fortes ligações interfamiliares. Os donos das fábricas são muitas vezes antigos artesãos.”.23 A faceta 

industrial portuense distancia-se da apresentada pela capital portuguesa no período. Se na primeira 

era marcante o caráter pequeno, tradicional e de pouco investimento financeiro, “a indústria de 

Lisboa há-de evidenciar-se pela modernização, diversificação e procura de sectores de ponta, dando-

lhe o comando industrial do país.”24. Esse menor porte das unidades fabris portuenses não diminui, 

entretanto, a importância económica dessa atividade, a qual “assenta nas relações especiais com o 

mercado inglês, com a colocação no Brasil dos seus produtos industriais, por este último país quase 

20 RAMOS, Luís A. de Oliveira, História do Porto, 3ª Edição, Porto, Porto Editora, 2000, Pg. 34

21 RAMOS, Luís A. de Oliveira. ibid. Pg. 35

22 Idem.

23 Idem.

24 RAMOS, Luís A. de Oliveira. ibid. Pg. 37.
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i15. Gravura representando uma vista da Rua de Tomás Gonzaga e da 
Fábrica de Louça de Miragaia. - José Batista Coelho, 1843.

i14. Fotografia de oficina de fiação do algodão - Fábrica Confiança.
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completamente absorvidos.”. 25

Esse dinamismo fabril portuense do início do século XIX se verifica com facilidade a partir do mapa 

das fábricas estudado por Joel Serrão, segundo o qual  “o Porto contava com 165 unidades industriais, 

destacando-se pela sua importância as de tecido (mais de 70) e as ferrarias (28), sendo também 

significativas as de chapelaria, de cordoaria, de curtumes e de louças.”26, número que aumenta 

progressivamente sua expressão na segunda metade do século, “em 1856, segundo o Relatório do 

Governador Civil, existiam 255 fábricas na cidade e 318 no distrito. A indústria urbana empregava 

então 3363 homens e 2522 mulheres (…) A têxtil é de longe maioritária, representando 84% do total 

(…)”.27 As dinâmicas da cidade foram, portanto, profundamente influenciadas pelo crescente aspeto 

fabril que passou a experienciar. É intuitivo imaginar que a prosperidade econômica advinda dessas 

atividades propiciou o surgimento de instalações com maiores dimensões e capacidades produtivas, 

munidas de mais maquinários e trabalhadores; é importante ressaltar, entretanto, que a presença 

dessas “não parece ter alterado substancialmente as características da indústria portuense, com 

elevada concentração na têxtil algodoeira e laborando sobretudo em pequenas unidades domésticas 

ou oficinais, com equipamento tradicional. (…). O grosso da produção situa-se fora das grandes 

fábricas, em pequenas unidades, funcionando muitas vezes como anexo da habitação, quando se 

utilizavam vários teares, e mais correntemente na própria casa do tecelão.” 28

Tendo em mente o funcionamento dessa tipologia de atividade fabril, que aumentou ainda mais ao 

longo do século XIX, interessa refletir acerca da influência desta no espaço físico da cidade em 

que se inserem, assim como no viver dos habitantes. Por geralmente estarem inseridas como um 

repartimento adjacente ao domicílio dos patrões, seja no interior ou nas traseiras deste, é possível 

mensurar a sua repercussão no habitar: ao dividir o mesmo espaço físico, a atividade econômica à 

qual o patrão e sua família se dedicam,  mistura-se à vida diária, o que se traduz na inclusão de toda 

a família nessa atividade. “Toda a família do tecelão vive do tear. O pai e os filhos maiores tecem, as 

crianças enchem as canelas, as mulheres fiam e dobam”.29

25 RAMOS, Luís A. de Oliveira. ibid. Pg. 39

26 RAMOS, Luís A. de Oliveira, História do Porto, 3ª Edição, Porto, Porto Editora, 2000, Pg. 435

27 RAMOS, Luís A. de Oliveira, ibid, Pg. 438

28 RAMOS, Luís A. de Oliveira, ibid. Pg. 442

29 Idem.
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i16. Fotografia da tipologia habitacional “Ilha”. Isabel Vázquez e Paulo 
Conceição.

i17. Fotografia da tipologia habitacional “Ilha”. Isabel Vázquez e Paulo 
Conceição.
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As grandes fábricas, apesar de não constituírem a maior parte da produção, são também 

significativamente responsáveis pela transformação socioeconómica portuense do período; abrigam o 

afluxo de população advinda dos campos, pelas mesmas estimulado, empregando centenas de operários 

maioritariamente no setor da tecelagem, inserindo-os no circuito produtivo. Essa relação torna-se 

explícita na passagem “(…) o mesmo industrial vende o fio e compra tecido – pagando parte em fio – 

a várias centenas de outros tecelões que trabalham nos seus próprios teares (…) Estes fabricantes são 

todos, pode dizer-se, operários que passaram a patrões, ou filhos de antigos trabalhadores afortunados 

(…)”30 configurando, portanto, uma cultura imaterial que marca a sociedade portuense do período.

O caráter fabril da cidade no período em questão foi responsável pela construção de uma cultura 

material, impactando significativamente o seu espaço físico. Nele, foram definidas não só marcas para 

além dos vestígios das edificações que abrigavam tais atividades industriais, mas também relacionadas 

à forma de alojamento da classe operária vinda do campo. Como abordado anteriormente, a expansão 

das atividades industriais portuenses se traduziu em uma grande densificação das freguesias centrais, 

a qual, por não ter sido acompanhada de políticas habitacionais condizentes com a dimensão desse 

processo migratório, traduziu-se no alojamento irregular dessa parcela da população. “No caso 

do Porto, nas freguesias centrais, intensifica-se a superlotação dos edifícios, através da locação de 

pisos ou subdivisão de edifícios. Quanto às freguesias da periferia, continuam a destacar-se as ilhas, 

como local de residência das classes sociais menos solventes, diretamente ligadas à implantação da 

indústria, «[as] ‘ilhas’, [surgem] em todas as ruas, mesmo naquelas que parecem destinadas a ser 

moradia de gente abastada»”.31

A tipologia habitacional denominada como “ilha” diz respeito a uma ocupação improvisada nos 

terrenos disponíveis, consistindo em uma reação à falta de infraestrutura habitacional portuense no 

período. Frente a esse problema, encontrou-se resposta na ocupação dos lotes, de maneira a maximizar 

o número de habitações em relação à área existente, resultando na “ocupação de fileiras de pequenas 

habitações, geralmente de um só piso, ao longo destes lotes estreitos e que abriam diretamente para 

um corredor, o qual fazia a ligação para a rua, encontrando-se geralmente nas traseiras das habitações 

da classe média.”32, também consistindo na péssima condição de salubridade dessas moradias.

30 RAMOS, Luís A. de Oliveira, História do Porto, 3ª Edição, Porto, Porto Editora, 2000, Pg. 442

31 MATOS, Fátima Loureiro de. Os bairros sociais no espaço urbano do Porto: 1901-1956, Análise Social, vol. XXIX (127), 
Porto, 1994, Pg 686.

32 MATOS, Fátima Loureiro de, ibid, Pg 678
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i22. Distribuição geográfica dos estabelecimentos industriais do Porto 
que requereram alvará no período de 1890-1899

i21. Distribuição geográfica dos estabelecimentos industriais do Porto 
que requereram alvará no período de 1880-1889

i20. Distribuição geográfica dos estabelecimentos industriais do Porto 
que requereram alvará no período de 1870-1879

i19. Distribuição geográfica dos estabelecimentos industriais do Porto 
que requereram alvará no período de 1857-1869
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A definição dessa tipologia, como uma solução habitacional encontrada pela população ligada 

ao ofício fabril, somada à evidente relação de proximidade entre essa e as fábricas nas quais tais 

moradorestrabalham, permite a percepção do processo de periferização das fábricas portuenses ao 

longo do século XIX. Em um primeiro momento de adensamento, os que migram do campo ao Porto 

em busca de emprego, visam a instalar-se próximos às pequenas oficinas presentes no atualmente 

denominado centro histórico (região da Sé e Ribeira), ocupando as degradadas “velhas casas 

tradicionais dos comerciantes, altas e estreitas (…)”33 e transformando-as em “verdadeiras >colmeias 

humanas<, através da locação de pisos ou subdivisão de edifícios”34. Já as ilhas “surgem principalmente 

nas freguesias periféricas, onde se concentra a maioria dos estabelecimentos industriais, freguesias 

do Bonfim, Santo Ildefonso, Cedofeita, Massarelos e Lordelo, permitindo uma proximidade entre o 

emprego e a residência para as classes sociais menos solventes.”35. A partir da diferença geográfica 

entre esses dois modelos habitacionais (super-ocupação de edifícios antigos versus ilhas) e da 

compreensão de que estes situam-se próximos às unidades fabris nas quais tais moradores trabalham, 

percebe-se o início do processo de periferização mencionado anteriormente.

Esse processo do centro por parte das unidades fabris é evidenciado por Maria Madalena de 

Magalhães, a partir de análise do mapa das fábricas existentes no continente e das ilhas adjacentes 

(1845) e do mapa das fábricas existentes em diversos distritos (1852). “Em 1845, o centro abrangia 70 

estabelecimentos (25%) e 468 operários (14%). Para 52, aqueles valores passam a 104 (21%) e 419 

(7%) respetivamente, isto é, em termos relativos, o peso do centro (a cidade propriamente dita), desce 

em ambos os casos. (…) Individualmente é a freguesia da Vitória (no Centro) aquela que apresenta 

maior número de estabelecimentos em 1845 (68) e Bonfim (periferia) em 1852 (152). (…) É de facto 

a freguesia onde se concentraria a maior parcela da indústria do Porto na época. Cedofeita, Massarelos 

e Lordelo, constituiriam um segundo anel (…) onde nasciam importantes focos de concentração 

industrial.”.36

33 MATOS, Fátima Loureiro de, Os bairros sociais no espaço urbano do Porto: 1901-1956, Análise Social, vol. XXIX (127), 
Porto, 1994. Pg 678

34 Idem.

35 Idem.

36 MAGALHÃES, Maria Madalena Allegro, A indústria do Porto na primeira metade do séc. XIX, Revista da Faculdade de 
Letras GEOGRAFIA, I Série, Vol. IV, Pg. 111 - 154, Porto, 1988
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i23. Reprodução de mapa de 1833, da cidade do Porto e zona envolvente, assinalando as principais localidades.
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Tendo em vista a descrição do processo de periferização industrial experimentado pelo Porto ao longo 

do século XIX, convém retomar a relação entre o contexto socioeconómico portuense e a definição do 

seu tecido urbano. Foi discutido, de maneira bastante aprofundada, o desenvolvimento urbanístico do 

Porto em dois momentos representativos da sua história: o primeiro remonta um intervalo maior de 

tempo, ao longo do qual a localização geográfica da cidade fomentou suas relações mercantis com os 

aglomerados vizinhos, configurando-a como um entreposto comercial; o segundo, diz respeito a um 

desdobramento deste, que, uma vez proporcionando uma dinâmica lucrativa ligada ao escoamento de 

produtos, levou a cidade a experimentar a eclosão de uma diversidade de unidades fabris.

Interessa refletir que, em ambos os momentos, a transformação urbanística portuense esteve 

intimamente ligada aos agentes responsáveis pelo aquecimento económico da cidade. Se no primeiro 

momento aludido houve significativo desenvolvimento viário da região da Ribeira, objetivando 

otimizar e estruturar essa área que abriga tais relações comerciais; e, no segundo, experimentou tanto 

um crescimento radial como um adensamento construtivo, observado pelo surgimento de tipologias 

habitacionais (contrastes entre as ilhas, habitações burguesas, palacetes), prevendo o impacto 

urbanístico que a progressiva translação das fábricas para áreas periféricas (desindustrialização) teve 

sobre o espaço físico portuense.
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i24. Centros comerciais e hipermercados com mais de 10.000 m2 de superfície, por concelho, no grande porto (1998).
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“A desindustrialização na cidade do Porto foi sentida muito em particular sobre o tecido industrial 

do século XIX, desaparecendo muitas das grandes metalúrgicas têxteis e de outras localizadas 

predominantemente numa envolvente à mancha construída mais compacta, em Massarelos e Lordelo, 

como no Bonfim e Campanhã, fechando (com menos força) a norte pela Boavista e Salgueiros.”.37 

Apesar de que, para essa mudança, certamente contribuíram a “dificuldade de circulação no tecido 

antigo (sobretudo de veículos pesados), dificuldade de modernização e expansão da construção e 

maior preocupação ambiental dos cidadãos (…)”38, é importante entende-la “(…) como um processo 

predominantemente ligado a uma relação negativa entre o número de empresas industriais instaladas 

e extintas (…)”39. Ou seja, a cidade experimentou a redução do seu caráter fabril mais pela extinção 

de suas unidades do que pelo translado destas para a periferia portuense, estando essa transformação, 

portanto, significativamente associada ao crescimento natural da cidade.

Esse processo de industrialização experimentado pelo Porto do século XIX é “em simultâneo causa 

e consequência e um dos elementos fundamentais de uma terceirização que permitiu a afirmação 

metropolitana da Boavista e ajudou a definir elementos de reconstrução da cidade”40, região que, frente 

às constrições urbanísticas, densidade construtiva, dificuldade de acessibilidade e degradação física 

da Baixa, se apresentou como capaz de abrigar o processo de renovação urbanística evidenciado pela 

“multiplicação de grandes hotéis, centros comerciais, sedes de sociedades financeiras e bancarias, a 

par de prestigiados condomínios residenciais. (…) A significativa concentração e liberalização que 

ocorreu no terciário, permitiu a construção desta nova metrópole, feita de algumas tentativas de cidade, 

construídas no interior de vastos espaços edificados, onde não faltam os serviços públicos (como 

os correios) a par de estabelecimentos retalhistas, espaços de restauração, serviços de reparação e 

espaços de lazer cada mais importantes, com destaque para o cinema e os jogos.”.41

37 ALVES, Jorge Fernandes, A Indústria Portuense em  Perspectiva Histórica, Universidade do Porto. Faculdade de Letras. 
Centro Leonardo Coimbra, Porto, 1998. Pg 445.

38 ALVES, Jorge Fernandes, ibid. Pg 446.

39 ALVES, Jorge Fernandes, ibid. Pg 449.

40 Idem.

41 ALVES, Jorge Fernandes, ibid. Pg 451.

1.3  .Consequências da desindustrialização na estrutura urbana portuense.
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i25. Espaços industriais construídos no Porto.
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Frente ao cenário acima, retratado por José Fernandes Alves, é importante identificar a recomposição 

experimentada pelo Porto do século XIX como um processo que contribuiu para a diferenciação 

urbanística e socioeconómica entre freguesias, assim como para a descaracterização da cidade já 

consolidada. Esta, cada vez mais marcada pelas dinâmicas comerciais e de prestação de serviços, se vê 

progressivamente mais desconectada das dinâmicas fabris, que, no período precedente, definiam sua 

vida urbana. A desativação de muitas dessas oficinas reflete tanto na descaracterização do seu espaço 

físico, e, portanto, de sua cultura material, pela degradação dessas instalações. Consequentemente, 

no enfraquecimento tipológico das “ilhas”, antes vinculadas às fábricas da vizinhança; além disso, 

reflete também na descaracterização das suas dinâmicas (cultura imaterial), fruto da perda de sentido 

de pertencimento entre seus habitantes, os quais se afastam das atividades produtivas que tanto 

marcaram seu modo de vida, como abordado anteriormente.

Essa reflexão não se faz a fim de condenar o processo de industrialização, e, tampouco, de idealizar 

o período fabril do Porto. Mesmo tendo esse representado um fomento económico e tendo sido 

grande responsável pela construção de seu tecido urbano, não se deve esquecer, por exemplo, das 

péssimas condições de salubridade vividas pela população operária, ou então, da insatisfação desta 

frente às dinâmicas de trabalho da indústria. O que se pretende, a partir desse raciocínio, e também 

do presente trabalho como um todo, é estabelecer uma análise crítica que promova, ainda que apenas 

teoricamente, uma aliança entre o desenvolvimento urbanístico e a manutenção da memória coletiva 

da cidade, configurando um território concordante em relação às dinâmicas originárias dele.

A discussão acima apresentada se encaixa perfeitamente nas palavras de Sherban Cantacuzino, em 

sua obra Nuevos usos para edifícios antíguos, na qual são expostas suas preocupações quanto ao 

abandono de edifícios notáveis de usos diversos. Dentre eles, os industriais: “Las entidades locales 

han permitido el crecimiento ininterrompido de zonas residenciales en la periferia de las ciudades 

sin llevar a cabo una renovación de los inmuebles de vivenda de los centros históricos y, como 

consecuencia de esto, un buen número de iglesias y otros edifícios públicos han caído en desuso. Si 

queremos que nuestras ciudades vuelvan a ser organismos com vida, la planificacion debe fijarse en 

dos objectivos: combatir el incremento del precio del suelo y propiciar una mezcla equilibrada de usos 

y actividades en las áreas centrales. Esto significa, entre otras cosas, hallar nuevos usos adecuados a 

los inmuebles que antiguamiente albergaban todo esse amplio espectro de actividades.”42.

42 CANTACUZINO, Sherban, Nuevos usos para edifícios antiguos, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A., 1979, Introdução
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i27. Planta da cidade do Porto - Augusto Gerardo Teles Ferreira 
Quadriculas 253, 254, 232, 233. (correspondente à área de estudo).

i26. Reprodução de pintura a óleo da Quinta de Santo Ovídio - Autor 
desconhecido, sem data. Museu Soares dos Reis.

i28. Gravura representando uma perspetiva da Rua dos Bragas
e do conjunto de edifícios da fábrica. Autoria de Escoffier.
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A configuração do quarteirão no qual foi implantada a Antiga Companhia Aurifícia (área de estudo 

da presente dissertação) remonta o processo de estruturação viária experimentado pelo Porto entre 

os séculos XVIII e XIX, abordado anteriormente no capítulo “Porto como entreposto comercial”, 

ocupando parte da região previamente compreendida como a propriedade Quinta de Santo Ovídio. A 

transformação dessa região de “ambiente rural tão característico dos espaços pericentrais da cidade do 

Porto”43 em centro urbano, marcado por atividades turísticas e comerciais que se vê atualmente, teve 

início com o processo de desenvolvimento do tecido urbano portuense, justificado pelo crescimento 

burguês, assim como pela intenção de expansão territorial por parte da Junta de Obras Públicas, entre 

os séculos XVIII e XIX, como abordado anteriormente. “Na segunda metade do século XVIII, a Junta 

de Obras Públicas preocupava-se com a definição de novos eixos de expansão radial e ruas transversais 

que ligassem esses eixos urbanos, intervindo globalmente na cidade, de modo a dotá-la com um 

desenho aberto radio concêntrico. (…) Neste âmbito e no quadro dos trabalhos urbanos, impunha-se 

a abertura de uma via transversal que ligasse a rua de Cedofeita ao Campo da Regeneração e a rua da 

Lapa, facilitando o acesso à estrada de Braga, através da rua da Rainha, ou à estrada de Vila do Conde, 

a partir da rua de Cedofeita, 9 de Julho e Carvalhido.” 44

É importante apontar que a estruturação desse espaço com rasgamento de vias, qualificação de espaço 

público e definição de lotes, posteriormente preenchidos por habitações familiares burguesas, foi 

possível pela progressiva expropriação de terrenos pertencentes à Quinta de Santo Ovídio. Nesse 

processo, da última década de Oitocentos “a Quinta de Santo Ovídio estaria envolvida num longo e 

problemático processo judicial gerado e alimentado por vontades antagónicas – espelho da realidade 

nacional. Pretendia-se, por um lado, manter um velho espaço de prestígio da cidade tradicional, 

por outro, superar as dificuldades económicas de uma velha aristocracia cujos bens tendiam a 

desvalorizar-se e, ainda, concretizar a vontade de modernização da urbe, rasgando novas artérias num 

núcleo que se industrializava, crescia e queria acompanhar a nova ordem económica e o progresso. 

Dela nasceram e se definiriam espaços vitais de circulação de habitação e de convívio da cidade 

Setecentista e Oitocentista: a rua Boavista, a actual Praça da República, a rua Álvares Cabral (…).”45

43 Pires, Maria do Carmos Marques (Com)passos num espaço de nós. A Rua Álvares Cabral, Revista da Faculdade de
Letras Ciências e Técnicas do Patrimônio, I Série vol. III, Porto, 2004, Pg. 9.

44 Pires, Maria do Carmos Marques, ibid, Pg 12.

45 Pires, Maria do Carmos Marques, ibid, Pg 121.

1.4 .Companhia Aurifícia – surgimento e importância.
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i29. Cartão comercial da Companhia Aurifícia

i30. Cartão comercial da Companhia Aurifícia
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Convém recuperar, neste momento, o contexto socioeconómico do Porto experimentado nessa 

centúria, marcado pela coexistência entre as políticas de desenvolvimento urbano abordadas acima, e 

o fomento económico da cidade, fruto das dinâmicas fabris discutidas no primeiro capítulo. É nesse 

cenário socioeconómico, entre a Praça da República, a rua Álvares Cabral e a rua da Cedofeita, que 

surge uma das peças-chave da área de estudo: a Companhia Aurifícia.

“A Companhia Aurifícia é uma das fábricas pioneiras de ourivesaria, fundição, laminagem e 

estampagem de metais existentes em Portugal. (…) Em 25 de Março de 1869, data considerada pelos 

administradores e operários como a da fundação, adopta a designação de Companhia Aurifícia.”. A 

relevância dessa fábrica é evidenciada pelo “significativo investimento, que contou com a aquisição 

de maquinaria inglesa e alemã, além da nacional (…)”, que também pela grande dimensão espacial, 

contrastou imenso com a tipologia de oficina familiar comummente encontrada no Porto. Outro fator a 

ser ressaltado foi sua capacidade empregadora, que em apresentava em “1881, o número de operários 

(…) de 99, o que demonstra uma grande estabilidade da sua força laboral e, provavelmente, a não 

introdução de novas máquinas que viessem dispensar parte da mão-de-obra existente.”46.

A fábrica, pioneira na área metalúrgica, abrangia, em sua produção, a cunhagem de metais, a ferraria, 

serralharia, laminagem de chumbo, pregaria, e trefilaria de arame; sendo essa vasta gama produtiva, 

assim como as atividades administrativas da Companhia, compreendidas nos três blocos de edifícios 

que a compunham. “No centro do recinto fabril encontramos a habitação do gerente, com frontaria 

voltada para a rua dos Bragas, (…) Este edifício de traçado simples, mas muito elegante, extremamente 

bem localizado em relação ao domínio que exerce sobre todo o recinto fabril, é enquadrado de uma 

forma harmoniosa pelos restantes blocos laterais. Apresenta uma pequena escadaria, janelas rasgadas 

e, encimando a sua frontaria, surge-nos o belíssimo pormenor de uma estatueta da deusa da indústria. 

No seguimento, e contíguo à casa do lado direito (tomando como referência um observador colocado 

de topo para a frontaria da fábrica) encontramos o edifício onde se situa o gabinete do administrador, 

a secção de contabilidade, e os armazéns, com um pavimento lajeado em pedra, percorrido por carris 

que se dirigem até à rua. Do lado esquerdo, encontramos um primeiro bloco de oficinas, assim como 

nas traseiras do edifício, onde se localiza um segundo bloco de oficinas. Em cada um destes blocos, 

sucedem-se várias secções, com os respectivos anexos, armazéns, tanques, balcões de oficina, etc.”47. 

(i.31)

46 SAMPAIO, Maria da Luz, Arqueologia Industrial, IV Série, Vol. II, nºs 1-2, 2006. Pg 115.

47 SAMPAIO, Maria da Luz, ibid, Pg 120.
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i31. Esquema da organização espacial da fábrica. Fonte: Uma chave para Aurifícia - Inês Ribeiro Soares.
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A partir da descrição acima e da análise das fotografias apresentadas nas ilustrações 32, 33, 34 e 

35, pode-se perceber, nas soluções arquitetônicas, a mescla entre as tipologias tradicionais e os 

elementos da modernidade. A presença de pedra (alvenarias) e madeira (vigas), além da organização 

espacial “tradicional” de alguns espaços, como galerias e pátios, coexistem nas soluções modernas, 

como os grandes vãos, a iluminação de cobertura, além do uso de estruturas metálicas. Esses aspetos 

formais dos edificados, somados ao notável conjunto de maquinários ainda existente nas instalações, 

a constituem como  “um testemunho único do que foram os começos da industrialização portuguesa. 

(…), sem dúvida, uma herança que importa salvaguardar.”48.

48 SAMPAIO, Maria da Luz, Arqueologia Industrial, IV Série, Vol. II, nºs 1-2, 2006. Pg 121.
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i32. Fotografia interior da Companhia Aurifícia. - Bloco da habitação do gerente.

i33. Fotografia interior da Companhia Aurifícia. - Bloco do empacotamento e armazém.
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Uma vez feita a descrição do contexto histórico no qual se estruturou o quarteirão, e do processo de 

fundação da Companhia Aurifícia, é possível discutir o assunto propulsor da investigação do presente 

trabalho: a relação entre ela, o tecido urbano ao seu redor e na cidade do Porto como um todo.

A notoriedade da instalação garantida pelo seu maquinário, bem como pela dimensão e escala de 

produção, é também complementada pela inovação técnica que trouxe à cidade, visto que foi munida 

de “operários especializados vindos da Inglaterra, que montaram grande parte da maquinaria, assim 

como o saneamento da fábrica, transmitindo os seus conhecimentos e contribuindo, dessa forma, para 

a própria formação dos operários portugueses.”49. Trata-se, portanto, de um processo de modernização 

que se traduziu tanto na especialização da mão-de-obra, como na qualificação das suas mercadorias e 

níveis de produção, os quais “permitiram-lhe alcançar e manter um bom lugar nos mercados nacionais 

e estrangeiros, recebendo encomendas de vários países (…) tendo também sido premiada em várias 

certames nacionais e internacionais.”50

A compreensão da Companhia Aurifícia como património histórico é conseguida após a descrição 

do valor arquitetónico do seu edificado e pelo aspeto singular de seu maquinário, além dos produtos 

nele fabricados. É interessante abordar, também, além da memória material (máquinas, produtos, 

edificações), a imaterial, capaz de ser discutida através dos registros sobre o modo de vida e influência 

das dinâmicas da fábrica na vida diária local.

Essa cultura imaterial pode ser observada em relação aos operários da Aurifícia cujos “filhos, netos 

ou genros, seguiam as suas pisadas entrando para o quadro de pessoal da Companhia Aurifícia. Este 

aspecto é extremamente interessante, pois revela a constituição de autênticas ‘dinastias’ de operários 

no seio da Companhia, ao mesmo tempo que assegurava a transmissão de conhecimentos técnicos 

de geração em geração. A Companhia Aurifícia manteve também uma ligação com a Casa do Gaiato, 

recebendo para trabalharem como operários muitos dos seus alunos, na sua maior parte futuros 

serralheiros, torneiros, carpinteiros e outros.”51.

49 SAMPAIO, Maria da Luz, Arqueologia Industrial, IV Série, Vol. II, nºs 1-2, 2006. Pg 115.

50 SAMPAIO, Maria da Luz, ibid, Pg 119.

51 SAMPAIO, Maria da Luz, ibid, Pg 120

1.5 .Companhia Aurifícia – reverberação e desativação.
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i34. Fotografia interior da Companhia Aurifícia. - Bloco da trefilaria.

i35. Fotografia interior da Companhia Aurifícia. - Bloco da trefilaria.
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Ainda quanto à relação dos trabalhadores com a fábrica, é interessante ressaltar que esta “constituía 

um órgão social dos operários, que se quotizavam com vista à organização de um armazém de 

mercadorias para o respectivos familiares, desempenhando também o papel de centro de apoio a 

doentes, e chegando mesmo a custear funerais. (…) eles próprios organizavam uma grande festa dentro 

do refeitório e nos pátios anexos, no 1º de Maio, com bandas de música e boas merendas (…).”52.  

A existência dessa relação de companheirismo entre os trabalhadores da Companhia Aurifícia é um 

dado curioso, mas que enriquece ainda mais a presente investigação.

Tendo como objetivo imaginar a reconexão dessa área ao tecido urbano, perceber a reverberação da 

Companhia na cultura local, na vida de seus funcionários, e, sendo tal dinâmica presenciada   pelos 

portuenses que por lá passavam, reforça o contraste de vitalidade da região antes e depois    da 

sua desativação. Se, quando em funcionamento, a Companhia Aurifícia gerava uma quantidade 

significativa de empregos, fomentava a economia portuense e fortalecia as dinâmicas urbanas do seu 

entorno, o encerramento de suas atividades, em 2006, implicou no desmanche desse cenário. Com 

as portas fechadas, a Companhia Aurifícia e a grande área verde no interior do quarteirão onde está 

inserida, já não são percebidas pelos peões. O conjunto, que um dia funcionou como propulsor da 

área, transforma-se em elemento atravancador, encerrando-se em si e descaracterizando o seu entorno.

52 SAMPAIO, Maria da Luz, Arqueologia Industrial, IV Série, Vol. II, nºs 1-2, 2006. Pg 120..
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2. Presente
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i36. Taxa de variação populacional no Grande Porto de 2001 à 2011. 
Fonte: INE.

i37. Taxa de abandono escolar nas freguesias centrais em 2011. Fonte: 
INE.
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Abordar o desenvolvimento do Porto a partir das dinâmicas mercantis e do processo de industrialização 

oitocentista fez-se fundamental para a compreender sua evolução, a composição do tecido urbano 

da área de estudo e a inserção histórica da Antiga Companhia Aurifícia. Uma vez apresentada e 

discutida essa trajetória, convém, neste momento, discorrer sobre o cenário no qual a cidade se 

encontra, abordando os efeitos da desindustrialização, o quadro socioeconómico dos seus habitantes 

e os problemas que afligem o Porto atualmente.

O processo de suburbanização, fruto do translado das indústrias para a periferia, do aumento da 

procura residencial nos subúrbios portuenses e a consequente terceirização, contribuem para a saída de 

uma porção significativa de população da área central da cidade, traduzindo-se na perda de vitalidade 

e degradação física dessa região. Essas, também “associadas às novas condições de mobilidade e às 

relações entre o preço do solo e a sua disponibilidade, ajudam muito a compreender o processo de 

centrifugação de empresas e equipamentos urbanos e regionais, que se por um lado ampliam a oferta, 

por outro levam a um progressivo esvaziamento e desvitalização da área central (e até da cidade 

central).”53. 

Os efeitos dessa dinâmica negativa podem ser observados com clareza nas freguesias de Miragaia, 

São Nicolau, Sé e Vitória (centro histórico), as quais “registram quebras populacionais superiores 

a 20% entre 2001 e 2011, apresentam taxas de escolarização muito reduzidas (em 2011 mais da 

metade dos seus habitantes não tem qualquer instrução ou apenas concluiu o primeiro ciclo do ensino 

básico) e evidenciam um índice de envelhecimento superior a 140.”54, permanecendo nessa área, 

portanto, uma população de condição socioeconómica baixa que não conseguiu equacionar a sua 

saída desse espaço, caracterizado por problemas infraestruturais (dificuldade de acessibilidade viária, 

arruinamento dos edifícios).

Interessa refletir sobre o processo que transformou o centro histórico desde o cenário descrito acima, 

no seu quadro atual, caracterizado pela presença significativa de turistas, de comércios, hotéis e 

monumentos históricos. A sobrevivência e redefinição espacial do centro portuense foi alicerceada 

53 FERNANDES, José Alberto Rio. Sposito, Maria Porto Encarnação Beltrão. (Eds.), A nova vida do velho centro nas cidades 
portuguesas e brasileiras). Porto: Centro de Estudos Geográficos e Ordenamento do Território, 2013. Pg 87.

54 FERNANDES, José Alberto Rio. Sposito, Maria Porto Encarnação Beltrão. (Eds.), Ibid, Pg 90.

2.1. Porto atual.
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i38. Variação no preço médio do metro quadrado nas freguesias 
centrais do Porto. Fonte: INE.

i39. Variação do número de dormidas em alojamentos turísticos no 
Porto. Fonte: INE.
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tanto por medidas de proteção política como pelo crescente número de visitantes, de maneira     

geral turistas, e pelo aumento do poder aquisitivo de uma parcela da população local; garantindo o 

estímulo necessário para a manutenção de estabelecimentos tradicionais existentes e, principalmente, 

possibilitando a instalação de novas unidades. “Nas últimas décadas, a intervenção urbana em Portugal 

está intimamente associada ao papel do Estado (central e local) e ao aproveitamento de programas 

e oportunidades de financiamento, procurando-se promover, através destes, o desenvolvimento de 

operações integradas que potenciem a reabilitação, revitalização e regeneração dos diferentes espaços 

urbanos. No caso do Porto, em especial no que se refere à intervenção sobre o “velho centro”, revelam-

se especialmente importantes as intervenções associadas à realização de eventos com projeção 

internacional (Porto 2001 Capital Europeia da Cultura), à aplicação de programas de incentivo 

inscritas em quadros de apoio e mecanismos financeiros comunitários (POLIS, POLIS XXI) e à ação 

de instituições criadas para promover a melhoria das condições urbanas do centro histórico e da Baixa 

do Porto (CRUARB, FDZHP, SRU Porto Vivo).”55.

Concerne, mais do que abordar rigorosamente as diversas intervenções nessa região, o reflexo  

dessa transformação espacial nas dinâmicas sociais portuenses. As políticas públicas de incentivo 

à renovação do edificado e espaço público degradados “envolvem elevados custos de intervenção, 

levando a um aumento considerável dos preços médios de comercialização do edificado. Os exemplos 

recentes em quarteirões como Carlos Alberto ou no Corpo da Guarda (onde em 2012 o preço médio 

de venda é de €2.000/ m2) evidenciam os efeitos de intervenções de requalificação e regeneração 

urbana conduzidas pelo setor privado, com oferta a ser orientada para a classe média e alta, distinta 

e culta.”56.

Ao discutir os efeitos desse processo, é importante abordar, além da requalificação do espaço  físico, 

o crescente número de visitantes na cidade, o qual esteve ligado a diversos motivos, dentre os 

quais “a notoriedade da cidade (pela classificação da Unesco, o vinho e o futebol), o baixo custo 

e a multiplicação dos locais de origem dos voos (…)”57, assim como o prestígio das instituições 

universitárias portuenses. A presença desse novo público, constituído por turistas e residentes 

temporários geralmente com maior poder aquisitivo que os habitantes originais, orientou uma 

55 FERNANDES, José Alberto Rio. Sposito, Maria Porto Encarnação Beltrão. (Eds.), A nova vida do velho centro nas cidades 
portuguesas e brasileiras). Porto: Centro de Estudos Geográficos e Ordenamento do Território, 2013. Pg 87.
56 FERNANDES, José Alberto Rio. Sposito, Maria Porto Encarnação Beltrão. (Eds.),Ibid.. Pg 91.

57 FERNANDES, José Alberto Rio. Sposito, Maria Porto Encarnação Beltrão. (Eds.), Ibid. Pg 92.
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40. Variação na quantidade de população estrangeira no Porto. Fonte: 
INE.

i41. Componentes da variação populacional por freguesia do Porto. 
Fonte: INE.
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alteração no uso dos imóveis, que se adaptaram a esses novos usuários. Dessa forma, “(…) a cidade 

(…) conduzida pelos interesses privados, parece orientar-se sobretudo para o consumo, donde resulta, 

designadamente a ‘privatização’ do espaço público com destaque para bares, cafés e restaurantes que 

estendem, de forma propositada ou espontânea, a sua atividade para esplanadas que se alongam por 

passeios e praças. (…) Este espaço, da noite e das esplanadas, mas também dos novos conceitos de 

estabelecimento multiactividade – orienta-se sobretudo para os bo-bo (…) ou burgueses boémios, 

cruzando-se residentes com muitos outros city-users, onde se destacam os estudantes universitários e 

os turistas, no quadro de uma grande diversidade de culturas e estatutos sociais que se encontram no 

‘velho centro’.”58. 

É possível identificar esse fenômeno experimentado pela cidade como “gentrificação”, discutido na 

obra Gentrification of the city, elaborada por Peter Williams e Neil Smith, e definido, de maneira 

simplificada, pela substituição dos residentes “originais” de uma região por um novo público, de 

maior poder aquisitivo, capaz de arcar com o acrescido valor de arrendamento médio na mesma, fruto 

de renovações no tecido urbano (reabilitação de edificados, por exemplo). Associado ao fenómeno da 

gentrificação, está o da “turistificação”, que se assemelha ao primeiro por ter como consequência a 

substituição dos residentes originais do tecido urbano. Entretanto, tem como fator principal para este, 

a adaptação do tecido urbano para os turistas, seja pela criação de alojamentos temporários (hotéis, 

hostels) ou simplesmente pela adaptação do setor terciário existente para este novo público, também 

de maior poder aquisitivo que os residentes. As consequências de ambos esses fenômenos foram 

discutidas até então, tendo como base o centro histórico portuense (conformado pelas freguesias de 

Miragaia, São Nicolau, Sé e Vitória). Entretanto, é possível observar transformações em toda a cidade 

central, tanto no seu espaço físico como no perfil de seus habitantes.

Incentivado pela crescente parcela de turistas ou de residentes temporários com maior poder aquisitivo, 

verifica-se o dinamismo de superfícies comerciais como a R. de Santa Catarina, R. do Bolhão, R.  

de Santo Ildefonso, R. Fernandes Tomás, R. da Cedofeita, entre outras, nas quais se instalam uma 

diversidade de marcas internacionais, comércios e restaurantes de luxo, adaptados evidentemente a 

esse novo público. Essas tipologias, apesar de associadas aos principais eixos comerciais apontados, 

estendem a sua presença amplamente nas freguesias do centro expandido do Porto (Cedofeita, Santo 

Ilfefonso, Bonfim), demonstrando que o quadro discutido anteriormente, relativo ao centro histórico, 

58 Idem.
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i42. Variação na taxa de crescimento migratório no Porto. Fonte: INE.

i43. Variação da proporção de população com 65 anos ou mais no 
Porto . Fonte: INE.
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se  dilata à cidade central como um todo. Ainda que muitas vezes a substituição dos residentes 

“originais” nessas demais freguesias não ocorra como nas da Sé, Vitória e Miragaia (pelo abandono), 

pode ser observada quando os proprietários calculam o benefício financeiro de arrendarem suas 

propriedades e transladarem-se para freguesias mais distantes.

Uma vez abordada essa transformação espacial do Porto, convém neste momento abordar a 

transformação no perfil da população abrigada na cidade. Os dados estatísticos disponibilizados pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE), de 2001 a 2011, ilustram o processo de mudança demográfica 

portuense e demonstramv que o processo de substituição dos habitantes na cidade tradicional discutido 

anteriormente consistiu, de fato, em um declínio demográfico, ligado a uma taxa de crescimento 

natural e saldo migratório negativas (i. 41), ou seja, ainda que se tenha experimentado a chegada de 

novos residentes na região central portuense, esse número foi significativamente inferior aos que se 

transladaram à outras áreas. 

Outro indicador importante desse cenário é a taxa de atratividade da cidade, ou seja, sua capacidade 

de atrair população. “Na última década, o Porto viu reforçada a sua atratividade: cerca de 7,7% da 

população do Porto em 2001 não residia na cidade 5 anos antes (1995) e 8,8% dos habitantes em 

2011 não viviam no Porto em 2005, o que representa, em 2011, um total de aproximadamente 21.000 

residentes, 81% originários de outros municípios e 19% provenientes do estrangeiro. Paralelamente, 

também diminuiu a sua taxa de repulsão interna, passando de 15,7% em 2001 para 12,6% em 2011, 

apesar de manter o valor mais elevado no universo dos concelhos do Grande Porto.”. 59 Esses dados 

permitem melhor compreensão do processo da transformação portuense em questão, evidenciando 

que, nessa primeira década, a substituição dos residentes originais consistiu em um decréscimo da 

densidade populacional na cidade central, ainda que as estatísticas referentes à atratividade do Porto 

indicassem a tendência de adensamento. Se nesse momento o Porto sofreu um declínio demográfico, 

na segunda década configurou-se um quadro de crescimento populacional contrastante. A progressiva 

diminuição da taxa de crescimento natural foi compensada pelo significativo aumento de migração, 

(i. 42).

59 INE. (2014). Mudanças demográficas no Porto entre 2001 e 2011. Porto, Portugal: INE, Instituto Nacional de Estatística. 
Disponível em Novembro, 07, 2020 em http://www.cm-porto.pt/assets/misc/img/PDM/Revisao_PDM/Estudos_base/Censos2011_
Mudancas_demograficas_2014.pdf 
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i44. Mapa da presença da população jovem no Porto . Fonte: INE.

i45. Mapa da presença da população idosa no Porto . Fonte: INE.

i46. Mapa da proporção de jovens e idosos no Porto . Fonte: INE.
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Outro processo a se abordar quanto à transformação demográfica portuense, é o envelhecimento da 

população conhecido no Porto, e em Portugal como um todo, há cerca de quatro décadas. Conjugando 

a diminuição de jovens, pelo declínio de fecundidade, e o aumento do número de idosos, resultado 

do aumento da expectativa de vida, a cidade passa a abrigar uma percentagem progressivamente 

maior de idosos em sua população (i. 43). A estrutura etária dos residentes portuenses não ocupa o 

tecido urbano de maneira homogénea, o que reflete em uma distinção intraurbana, principalmente 

nos grupos mais extremos (jovens e idosos). Essa questão pode ser percebida a partir da análise dos 

mapas dispostos nas imagens 44, 45 e 56, que ilustram a população residente nas diversas freguesias 

portuenses segundo sua respetiva faixa etária, evidenciando uma grande percentagem de residentes 

com mais de sessenta e cinco anos nas freguesias do centro histórico e tradicional (Bonfim, Cedofeita, 

Miragaia, Santo Ilfedonso, São Nicolão, Sé e Vitória), nas quais representam cerca de um quarto da 

população; enquanto freguesias mais periféricas abrigam maior parcela de residentes jovens.

A partir da análise desenvolvida a respeito da transformação espacial e demográfica portuense, é 

importante perceber o contraste de ambos os parâmetros supracitados entre as freguesias centrais e mais 

periféricas da cidade. Tendo em vista a inserção geográfica da área de estudo na freguesia de Cedofeita 

(centro tradicional), convém ressaltar a diversidade do seu público, composto principalmente por 

turistas, residentes temporários (estudantes), e uma população envelhecida; assim como a pluralidade 

do seu espaço físico, mesclado por antigas habitações burguesas, ilhas, importantes eixos comerciais 

nos quais coexistem marcas internacionais e tradicionais, e instituições de ensino superior. Configura- 

se então uma malha urbana diversa e com dinâmicas específicas, que, mesmo tendo sido objeto de 

intervenções e renovações que visaram melhor estruturá-la, ainda possui espaços “desativados”, que 

se voltaram para si, frente à metamorfose experimentada pela região, representando, muitas vezes, 

“relíquias” da história do Porto, e, ao mesmo tempo, a possibilidade de se constituírem em resposta 

urbanística às questões que afligem a cidade recente. É em um desses espaços que se conforma a área 

de estudo da presente dissertação: o quarteirão definido pela R. Álvares Cabral, R. dos Bragas, R. da 

Cedofeita, e Praça da República, que abriga em seu interior um grande espaço não construído, cortado 

pelas instalações da Antiga Companhia Aurifícia.
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i47. Plano regulador da Cidade do Porto - 1954.

i48. Recorte da área de estudo no Plano regulador da Cidade do Porto - 1954.
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Tendo como base a evolução histórica do Porto e o quadro recente da cidade, convém, neste momento, 

apresentar alguns dos planos elaborados para guiar o seu crescimento, cada qual com objetivos e 

intenções correspondentes à situação em que se encontrava a cidade. Reproduzindo a lógica dos 

temas abordados: do macro para o micro e do antigo para o recente; interessa iniciar a discussão 

a partir do Plano Regulador da Cidade do Porto, visto que, mesmo não sendo de fato a primeira 

estratégia pública elaborada, possui o inédito vetor de demarcação do uso do solo portuense.

“O Plano Regulador aprovado em 1954 constituiu o primeiro exercício exaustivo de planeamento  

da cidade. Os principais objetivos deste plano eram a resolução das ligações oriental-ocidental - 

deixando de fora o centro comercial da cidade e o tecido medieval -, e a divisão da cidade em cinco 

tipos de área: a residencial, a rural particular, a verde e o espaço público e industrial.”. É importante 

ressaltar que esse zoneamento do tecido urbano existente, dividindo-o em áreas, visava a obter uma 

maior racionalidade e eficiência. A área de estudo da presente dissertação foi englobada neste plano 

como “zona residencial específica”60 (i. 48), sendo que atualmente, mesmo com a grande presença 

habitacional, comércios e serviços são facilmente percebidos.

O zoneamento estabelecido no Plano Regulador de 1954 se mantêm de maneira evidente no “Plano 

Diretor da Cidade de Robert Auzelle (1962)”61.As principais intenções sintetizadas em sua estratégia 

dizem respeito à estruturação dos eixos de circulação e à qualificação do centro histórico da cidade, 

já percebida no período como uma “capital regional”. Quanto aos eixos viários, foi proposto o 

prolongamento da Rua Gonçalo Cristóvão para poente, que conectaria a Rua da Boavista com a Rua 

Sacadura Cabral, visando uma melhor estruturação do eixo este-oeste portuense. A estratégia para a 

zona central consistia em uma remodelação significativa do tecido urbano, na qual seriam demolidos 

quarteirões com o objetivo de adequar os demais aos parâmetros de salubridade modernos.

Interrompendo a linha de evolução dos planos urbanísticos portuenses, é interessante discutir o 

“Plano de Urbanização da Zona da Cedofeita elaborado em 1979”62, que mesmo tendo sido rejeitado 

60 https://www.cm-porto.pt/os_planos_do_porto/plano-regulador-da-cidade-do-porto-1947-1952. Consultado em 22/09/2020

61 https://www.cm-porto.pt/os_planos_do_porto/plano-diretor-da-cidade-do-porto-1962. Consultado em 22/09/2020

62 https://www.concursosoasrn.com/concurso_EN.asp?Id=22&action=processo - Evolução Histórica - Consultado em 
18/07/2020

2.2. Planos do Porto
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i49. Plano Diretor da Cidade de Robert Auzelle - 1964.

i50. Plano de urbanização da zona da Cedofeita - 1979.
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pelo Município, manifesta demanda já existente no período pela estruturação e permeabilização do 

quarteirão que constituía a área de estudo do presente trabalho. A organização desse espaço se deu 

pelo rasgamento de vias conectoras entre as ruas Álvares Cabral e r. dos Bragas, além dos caminhos de 

menores dimensões que ligavam os diversos edifícios propostos, que contemplavam habitações sociais 

e equipamentos públicos. Apesar de expressar a qualificação desse espaço, que seria conseguida pela 

construção de frente urbana, e a “costura” desse interior de quarteirão ao tecido urbano circundante, 

é surpreendente a ausência das instalações da Companhia Aurifícia, já em funcionamento no período, 

indicando a questionável intenção de demolição desse complexo. (i. 50)

Retomando a sequência de análise dos planos públicos, têm-se, em 1993, o “Plano Diretor da Cidade, 

que resultou da transformação do Plano Geral de Urbanização elaborado no Gabinete de Planeamento 

Urbano da Câmara Municipal do Porto nos anos 80 (…)”63. Sua estratégia foi organizada de maneira 

a aprimorar o esquema viário portuense, bem como a definição do uso do solo da cidade, o que 

essencialmente se aproxima das intenções do plano de 1954 e 1962. A conexão da cidade com o seu 

entorno foi contemplada quanto aos seus eixos de circulação, em especial, a Via de Cintura Interna 

(VCI), a qual contorna os aglomerados vizinhos, mas também pela previsão de “uma articulação 

da cidade com os municípios vizinhos em matéria de infraestruturas (…) de saneamento básico e a 

localização de equipamentos a nível regional.”64. Foi significativamente desenvolvido o zoneamento 

da cidade, o qual fragmenta o tecido urbano em dezanove setores, detalhados com maior precisão nos 

denominados Planos de Urbanização e de Pormenor, apontando as formas de ocupação no território, 

assim como parâmetros volumétricos para novas edificações.

Após a breve apresentação da evolução do planeamento urbanístico portuense, interessa abordar as 

estratégias do Plano Diretor Municipal em vigor (2006) e as diretrizes para a área de estudo da presente 

dissertação. Ao comparar a Planta de Ordenamento vigente, representada na ilustração 52, com os 

planos anteriormente apresentados percebe-se uma evolução significativa quanto à representação 

da diversidade espacial da cidade, que se reflete na definição de uma estratégia mais estruturada e 

detalhada segundo os muitos cenários presentes no Porto.

63 https://www.cm-porto.pt/os_planos_do_porto/plano-diretor-municipal-1993-porto-projeto-cidade-nova. Consultado em 
22/09/2020

64 Idem.
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i51. Plano Diretor da Cidade do Porto - 1993.

i52. Plano Diretor da Cidade do Porto - 2003.

i53. Recorte da área de estudo no Plano Diretor da Cidade do Porto - 2003.
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Como pode ser observado na legenda da Planta de Ordenamento representada na ilustração 52, o 

tecido urbano portuense foi classificado através de um zoneamento que indica o uso do solo vigente e, 

entre as muitas categorias, delimita as chamadas “Áreas de Urbanização Especial”, que dizem respeito 

à porções do território em situação de desconexão com as dinâmicas urbanas circundantes, na maioria 

dos casos fruto da desativação ou degradação de um complexo de edifícios que em época anterior 

assumiam importantes funções na cidade. Sobre as áreas assim classificação são ainda determinadas 

vinte e quatro “Unidades operativas de planeamento e gestão”, ou UOPG, que sob a ótica do Plano 

Diretor Municipal, exigem estratégias específicas para responder às dinâmicas especiais nas quais se 

inserem, “que podem ser de variada ordem, tais como coerência da malha urbana a criar, integração 

urbanística, homogeneidade tipológica para nova edificação, concretização de um programa de rede 

viária ou de transportes, concentração de determinado tipo de atividades, equipamentos públicos ou 

espaços de lazer de vocação específica, entre outros.”65.

É sob essa qualificação em que se engloba a área de estudo do trabalho em questão, enquadrada como 

UOPG 9, que conforma todo o quarteirão e possui como objetivo, segundo o PDM “a recuperação 

do interior do quarteirão da Companhia Aurifícia, com a recuperação do edificado existente com 

valia arquitetónica e a valorização das áreas verdes, contribuindo para a revitalização da Baixa.”66, 

ressaltando também a importância de ser contemplada a permeabilidade desse espaço e a qualificação 

da área verde existente. 

65 Regulamento do Plano Diretor Municipal do Porto, Diário da República, 2.ª série — N.º 207 — 25 de outubro de 2012.

66 Idem.
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i54. Fotografia aérea da área de do concurso de intervenção no Matadouro.

i55. Perspectiva do projeto vencedor do concurso de intervenção no Matadouro.
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Uma vez apresentados os objetivos gerais do Plano Diretor Municipal e a classificação neste de 

territórios regidos por estratégias específicas, interessa discutir dois exemplos teóricos de intervenção, 

que, além de terem servido como referência para o desenvolvimento do projeto para a área de estudo, 

exemplificam as diretrizes do setor público para a regeneração dessas áreas singulares. São elas, 

respetivamente, a Reconversão e Exploração do Antigo Matadouro Industrial do Porto; e o Concurso 

de Ideias para o Monte Pedral.

2.3a. Reconversão e Exploração do Antigo Matadouro Industrial

O objeto de projeto se insere na freguesia de Campanhã, localizada na zona oriental do Porto, e é 

classificado pelo PDM como a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão de número 19 (Mercado 

Abastecedor), para a qual é estipulada a criação de habitações sociais, comércios, equipamentos e 

espaços públicos que revitalizem e conectem essa porção do Porto com o tecido urbano circundante. 

O processo de requalificação desse espaço teve início com o concurso promovido pela Câmara,   

que o caracterizou pela “diversidade de problemas relacionados com a degradação do edificado, 

a marginalização social, o fraco dinamismo económico, com fenómenos de obsolescência e 

insuficiência das infraestruturas urbanas que a marginalizam e em muito oneram a qualidade de vida 

local. Paradoxalmente, essas insuficiências coexistem num território marcado indelevelmente pela 

implantação de grandes equipamentos e infraestruturas dedicados à mobilidade urbana, regional, e 

nacional, como sejam o futuro Terminal Intermodal de Campanhã, o Metro do Porto, o caminho de 

ferro, ou a VCI.”67. A partir dessa caracterização, foram indicadas, como diretrizes para as propostas 

arquitetônicas, a estipulação de equipamentos públicos e galerias comerciais para os armazéns 

existentes do complexo, que o configurassem como um polo cultural, capaz de dinamizar a região 

oriental portuense, assim como a permeabilidade por este conjunto, orientando-o como espaço público.

O paralelo entre o Antigo Matadouro Industrial do Porto e o quarteirão da Antiga Companhia Aurifícia, 

área de estudo da presente dissertação, evidencia similaridades e diferenças tanto quanto às respetivas 

inserções espaciais e históricas, como ao conjunto espacial configurado por suas edificações. Se, 

67 http://www.gopcmp-em.pt/assets/misc/img/concurso_matadouro/Programa%20do%20Procedimento.pdf - Consultado em 
22/09/2020

2.3. Referências de intervenção no existente – Concursos de Ideias.
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i56. Esquema conceitual da proposta vencedora.
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por um lado temos a freguesia de Campanhã, caracterizada pelas grandes infraestruturas urbanas de 

mobilidade, equipamentos desativados em estados de degradação, bem como o enfraquecimento das 

dinâmicas económicas e sociais, fruto, em grande parte, da desindustrialização experimentada pela 

região. Por outro lado, temos a freguesia de Cedofeita, marcada por um forte dinamismo comercial, 

que, mesmo apresentando alguns espaços desassociados da malha urbana (vide a área de estudo), não 

se vê definida por estes. Tem-se, portanto, duas áreas que compartilham a temática de intervenção em 

patrimônio industrial, mas cujas intervenções arquitetónicas se diferem conceitualmente.

A proposta vencedora do concurso promovido pela Câmara Municipal do Porto, desenvolvida por 

Kengo Kuma em parceria com o gabinete portuense OODA, consiste na conversão dos armazéns 

existentes como equipamentos públicos ou salas comerciais e empresariais, mas, mais marcante, 

em uma grande cobertura, que protege os edifícios existentes, além de qualificar o percurso público 

entre eles e o entorno. A intenção de configurar o Antigo Matadouro como um verdadeiro polo 

económico e cultural perante seu entorno, capaz de reverter o quadro de “marginalização” da área, 

pode ser percebida pelo impacto visual da proposta, que se mune de uma estética contemporânea, 

característica do arquiteto japonês, visando a atrair olhares e um novo público ao complexo. Essa 

resposta não é entendida, entretanto, como um mero formalismo. É de imenso valor ter como referência 

o entendimento dos espaços entre edifícios como percursos e permanências públicos, ou então, as 

possibilidades de adequar grandes armazéns de escala industrial a usos culturais e comerciais.

É importante ressaltar que o terreno em que se insere o Antigo Matadouro já se encontra maioritariamente 

construído, e, por este motivo, a proposta de intervenção para tal consiste na adaptação dos edifícios, 

bem como na qualificação dos percursos e recintos já existentes, assim como a conexão com o entorno; 

cenário que difere do quarteirão da Antiga Companhia Aurifícia, que possui em seu interior uma área 

não construída de aproximadamente quarenta e quatro mil metros quadrados, como informado na 

descrição da UOPG9.

A área que recebe a proposta de intervenção se difere do quadro do Antigo Matadouro, discutido 

anteriormente, tanto quanto ao contexto espacial, em que se insere, de acordo com a classificação 

a ele estabelecida pelo Plano Diretor Municipal. O quartel, apesar de carecer de um programa e de 

encontrar-se desassociado às dinâmicas de seu entorno, não é definido como “Área de Urbanização 

Especial”, segundo o planeamento público, sendo identificado, após uma alteração simplificada do 

PDM, como “Área de Frente Urbana Contínua em Consolidação”, tal qual seu envolvente. 
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i57. Fotografia aérea da área de intervenção do Concurso de ideias para o Antigo Quartel do Monte Pedral.

i58. Esquema volumétrico e programático da proposta vencedora.
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O território em que se encontra está muito mais próximo da realidade encontrada no quarteirão da 

Antiga Companhia Aurifícia da que se insere o Matadouro, estando mais próximo do centro portuense 

tanto geograficamente, como às dinâmicas sociais e económicas em si verificadas.

O Concurso de Ideias para o Antigo Quartel do Monte Pedral foi promovido pela Câmara Municipal 

do Porto, com o objetivo de estruturar esse espaço de maneira a responder à demanda por habitações 

acessíveis no Porto, qualificando o conjunto de edifícios pré-existentes, fornecendo espaços públicos 

para a cidade e conectando-o ao tecido urbano envolvente. Dessa forma, os usos estipulados para tal 

são principalmente tipologias habitacionais de renda acessível, sendo a estes associados programas 

secundários que contribuam para suas dinâmicas.

O projeto vencedor, elaborado pelo gabinete MASSLAB, situado no Porto, discute questões 

interessantes, como a relação entre o público e privado, a promoção do sentido de vizinhança, a 

construção de uma frente urbana que converse com o tecido urbano que a envolve, além da intervenção 

no patrimônio pré-existente. Por consistir em uma proposta que prevê um adensamento construtivo em 

uma área com “vazios”, possui maior semelhança com o cenário verificado no interior do quarteirão 

da Antiga Companhia Aurifícia, configurando-a como uma importante referência para a investigação 

do presente trabalho.

O conceito desse projeto se traduz na fragmentação dos vários blocos de edifícios que abrigam as 

tipologias habitacionais, dessa forma, estruturando a área de intervenção pelos dos espaços públicos, 

cada um com dimensão e caráter singular, conformados entre os edifícios construídos e existentes. É 

a partir da disposição desses “vazios” que são contemplados atividades lúdicas, percursos e recintos, 

que contribuem tanto para a qualificação da área e sua conexão com a envolvente, como para a criação 

do sentido de vizinhança entre os novos moradores. Essa sucessão de espaços públicos remete à ideia 

discutida por Raines Cohen na obra Cohousing Designs68 de espaços intermédios, que coordenam 

a separação entre o espaço coletivo e o privado e promovem, dessa forma, uma transição gradual 

entre essas esferas, além de propiciar encontros informais e o desenvolvimento de uma sensação de 

68 COHEN, R. – “Cohousing design”. In VESTBRO, U. — Living together: Cohousing ideas and realities around the world.
Estocolmo: Division of urban and Regional Studies, KTH, e Kollektivhus NU, 2010

2.3b. Concurso de ideias para o Antigo Quartel do Monte Pedral
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i59. Perspectiva da proposta vencedora.

i60. Esquema de implantação da proposta vencedora.
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pertencimento entre os habitantes.

A conversão dos edifícios pré-existentes, referentes ao quartel, em habitações, é um elemento que 

desperta estranheza, tendo em vista que as possíveis alterações espaciais necessárias para adequar 

esse edifício às condições de habitabilidade descaracterizariam, mesmo que parcialmente, o interior 

do edifício que representa parte da história portuense. Uma opção, talvez menos comprometedora, 

seria a conversão deste conjunto, de caráter histórico, para programas culturais que demandassem 

adaptações de menor impacto no existente.
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3. Masterplan
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i61. Diagrama do fluxo nas vias envolventes. S/E. Grau de movimento nas vias.

i62. Usos do solo no quarteirão da área de estudo. S/E.

Habitação Uso misto Institucional Parque estac. Desocupados
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3.1. Caracterização da área de estudo.

A Rua de Cedofeita é a que abriga o maior fluxo pedonal entre as demais, que conformam o quarteirão 

da área de estudo, mesmo possuindo calçadas relativamente estreitas (cerca de 1 metro de largura em 

alguns trechos). Esse movimento é explicado pelo predomínio do uso comercial na rés- do-chão dos 

edifícios da via, que, como elucida o mapa representado na ilustração 62, dividem a rua com alguns 

poucos serviços e habitações, tal qual os dois terrenos utilizados como garagem de automóveis. Esses 

edifícios, que em sua maioria dizem respeito às tipologias burguesas discutidas no capítulo anterior 

(vide i. 6 e i. 7), desenvolvem-se, em média, por quatro pavimentos, destinados, em sua maioria, à 

habitação plurifamiliar. Nas traseiras, estão presentes volumes de apenas um ou dois pavimentos, 

configurando pequenos pátios arborizados ou então constituindo-se como uma extensão dos comércios 

da rés-do-chão.

No extremo oposto da quadra está a Rua dos Mártires da Liberdade, que apresenta movimento 

semelhante ao identificado na r. de Cedofeita, identificada como uma rua comercial com habitações 

nos pavimentos superiores, mas que possui quantidade significativa de edifícios desocupados e/ou 

degradados no trecho correspondente à área de estudo (entre a Praça da República e a Rua dos Bragas). 

O fluxo de peões existente pode ser percebido como uma continuidade do movimento encontrado na 

Praça da República, visto que a rua se define a partir dessa e em direção à região mais central da 

cidade.

Na Rua dos Bragas observa-se um cenário distinto do encontrado nas duas anteriores. O comércio na 

rés-do-chão é praticamente inexistente, sendo este pavimento ocupado principalmente por habitações, 

e, na porção próxima à R. de Cedofeita, por edifícios desocupados e degradados. O movimento nesta 

é fruto dos usos institucionais e dos serviços nela existentes, como as dinâmicas estudantis ligadas 

à Faculdade de Direito da Universidade do Porto, assim como o Serviço de Finanças e a sede do 

SASUP (Serviço de Ação Social da Universidade do Porto). Nas traseiras das edificações da Rua dos 

Bragas se identificam as tipologias denominadas “ilhas”, discutidas anteriormente, que se alastram 

ao interior da quadra, configurando pátios estreitos que servem um ou dois pavimentos de habitação 

ainda ocupados. Isso pode ser observado, por exemplo, no caso da Ilha do Lampião (Rua dos Bragas 

número 130), onde é evidente o estado de abandono e degradação dessas edificações no interior da 

quadra.
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i63. Esquema de ocupação existente. S/E.

i64. Mapa das cotas topográficas existentes. S/E. Grau de elevação da topografia.
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Também com menor expressão comercial e fluxo de peões está a Rua Álvares Cabral, na qual 

predominam os serviços na rés-do-chão, além de eventuais edifícios habitacionais. O movimento 

na rua deriva nas atividades institucionais ali presentes, como a sede da Ordem dos Arquitetos 

Regionais do Norte, a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, a Associação 

dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, e alguns alojamentos hoteleiros do outro lado 

da via. É entre a Álvares Cabral e a Rua dos Bragas onde está a Antiga Companhia Aurifícia, que, 

desativada, enfraquece ainda mais a vida desses espaços.

A dicotomia entre o espaço construído  e o  não-construído  é  representada  na  ilustração 63, a partir 

da qual se identifica uma frente urbana consolidada, que circunda um grande espaço não edificado 

no interior do quarteirão, cortado no meio pelo volume da Antiga Companhia Aurifícia. Nesses dois 

espaços, que somam quase 20.000 metros quadrados, se estendem vegetações rasteiras que não 

aparentam ter manutenção recente, sobre as quais sobressaem densas massas arbóreas e algumas 

poucas edificações baixas sem uso definido. Na porção oeste dessa paisagem natural (adotando o 

volume da fábrica como divisor este-oeste), está inserido o histórico Jardim de Hermann Burmester, 

elaborado por Jacintho de Mattos, na primeira década do século XIX, e definido por linhas sinuosas 

de vegetação que margeiam um lago artificial.

Composta pelo interior ajardinado e o parque de estacionamento na Rua de Cedofeita, a porção este 

se desenvolve em um desnível de nove metros. Como indicado na ilustração 64, esse lote da R. de 

Cedofeita cresce desde a cota 90, em que está o passeio da via pública, à 95, onde está o limite de divisa 

com o interior ajardinado, inserido no mesmo nível, assim como o Jardim de Hermann Burmester. 

Se identifica um platô na cota 99, quatro metros acima da região anteriormente mencionada, que    

se define quase como um “segundo pavimento” ao jardim, tangenciando as paredes externas da 

Aurifícia, sendo inexistente qualquer acesso ao interior de suas instalações. Na porção oeste também 

predomina esse aspeto paisagístico ajardinado, mas, ao contrário da topografia acidentada encontrada 

na outra metade, se desenvolve em um desnível praticamente regular, variando entre as cotas 100 

e 102. Seus limites ao norte são definidos pelas traseiras dos edifícios voltados para a Rua Álvares 

Cabral, que estabelecem alinhamentos quase perpendiculares, e pelas paredes laterais dos armazéns 

da Companhia Aurifícia, aos quais acompanha uma densa massa arbórea. Na porção sul dessa área, 

identifica-se diversos edifícios em estado de degradação, que anteriormente se constituiriam como 

ilhas em meio à vegetação que marca esse interior de quarteirão.
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•Densidade populacional razoável.

•Localização estratégica na cidade, inserida 

em uma freguesia central bem servida de 

transportes públicos.

•Presença de patrimônio histórico.

•Atratividade da área, fruto da proximidade 

a ruas comerciais e pontos de interesse.

•Implantação de um núcleo cultural público.

•Qualificação dos espaços ajardinados.

•Resposta à carência habitacional.

•Dinamização e valorização das vias 

envolventes.

•Promover o senso de comunidade entre os 

residentes.

•Criação de espaços de trabalho aos 

estudantes e recém-formados.

•Requalificar edifícios abandonados e 

atribuir-lhes função urbana.

•Carência de espaços públicos de lazer e 

cultura de qualidade.

•Presença de inúmeros edifícios devolutos 

e em estado de degradação, incluindo 

edifícios de interesse patrimonial.

•Interior de quarteirão em estado de 

abandono, com edifícios degradados e 

vegetação descuidada.

•Envelhecimento da população.

•Degradação de edifício classificado como 

patrimônio histórico.

•“Gentrificação”.

•“Turistificação”.

•Área verde sem manutenção.

•Carência habitacional na cidade

Pontos fortes (S)

Oportunidades (O)

Pontos fracos (W)

Ameaças (T)

Análise S.W.O.T.
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É importante perceber que, apesar de existirem espaços não-construídos que poderiam constituir 

acessos ao interior do quarteirão (lote definido como parque de estacionamento na R. de Cedofeita, 

ou o corredor de circulação interior da Companhia Aurifícia), as duas metades da área de estudo 

tiveram seu acesso condicionado para atividades de manutenção por meio da Rua Álvares Cabral, 

pelas traseiras do edifício correspondente ao Lar de Santa Teresa de Jesus, e, a oeste, pelos portões 

norte  da Companhia Aurifícia, que se encontram atualmente desativados. É evidente, portanto, que 

a separação entre esse interior de quarteirão e a cidade envolvente, não é fruto apenas do fechamento 

das portas da Antiga Companhia Aurifícia, mas sim da ausência de definição e tratamento, que resulta 

nessa condição de descontinuidade em relação ao tecido urbano portuense, ao qual se exige “costura”.

A perceção das diversas questões que compõem o cenário da área de estudo (micro), como o uso 

do solo, os edifícios notáveis, as dinâmicas sociais e económicas, somadas à compreensão das 

adversidades que afetam o território, além da população portuense como um todo, possibilitou uma 

visão clara e objetiva sobre a intervenção que se pretende realizar. É por esse motivo que a análise, 

segundo a metodologia SWOT (do inglês “strengths”, weaknesses”, “opportunities” e “threats”), 

se fez importante para clarificar as diversas questões que compõem a análise da área de estudo. Os 

pontos fortes relativos a ela, como a atratividade, o movimento, além das atividades comerciais, 

turísticas e estudantis, tal qual a boa acessibilidade, garantida pela rede de transporte público são 

fruto da localização central em que se insere. Se por um lado essa posição na geografia portuense 

garante qualidades, por outro, define muitas das classificadas “ameaças”, refletindo na área de estudo 

dinâmicas socioeconómicas identificadas no centro da cidade como um todo, entre as quais o fenômeno 

da “gentrificação” e “turistificação” discutidos anteriormente, que, com a degradação do edificado em 

estado de abandono, contribuem para o processo de descaracterização do tecido urbano. A somatória 

desses componentes à carência de espaços públicos voltados para a cultura e o lazer na área, bem como 

à presença da grande área não-edificada em estado de abandono, no interior do quarteirão onde são 

definidas as oportunidades, sintetizadas como possíveis respostas desse espaço central, cujo potencial 

permanece inexplorado, às questões socioeconómicas que afligem a cidade como um todo, e, ao 

mesmo tempo, articulando-o ao tecido urbano portuense. Dessa forma, imaginou-se a recuperação de 

edifícios abandonados como habitações com comércios na rés-do-chão, a revitalização dos armazéns 

industriais desativados da Antiga Companhia Aurifícia como possíveis centros de cultura e lazer, 

o controle e a costura desse interior ajardinado através da definição de frente urbana composta por 

habitações, comércios e equipamentos.
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3.2. Intenções.

“Not surprisingly, the close connection between people’s use of city space, the quality of city space 

and degree of concern for the human dimension is a general pattern that can be shown at all scales. 

Just as cities can invite city life, there are many examples of how the renovation of a single space or 

even change in furniture and details can invite people to a totally new pattern of use.”69

O desafio de intervir em uma área central e de grandes dimensões está no seu impacto de transformação 

às dinâmicas encontradas na envolvente, mas também na cidade como um todo. Uma estratégia 

descuidada, norteada pelos interesses do mercado imobiliário, poderia, por exemplo, resultar na 

conversão desse espaço em apartamentos de luxo ou tipologias hoteleiras que se beneficiariam da 

amplitude, vegetação e do caráter histórico presente no local, dando continuidade à privatização do 

espaço urbano; assim, intensificando os processos de “gentrificação” e “turistificação”, abordados 

anteriormente, que atuam na cidade há décadas. O que se intenta exercitar, a partir dessa investigação, 

é justamente o contrário: fundamentar o desenho desse local de maneira a configurá-lo como cidade, 

estipulando intervenções pontuais de revitalização nos edifícios pré-existentes que compõem a frente 

urbana das ruas envolventes, tal qual o planeamento desse interior de quarteirão, cujo caráter é 

“indefinido”, composto por uma diversidade de elementos construídos e não-construídos, costurando-o 

ao tecido urbano.

O desenvolvimento da estratégia de intervenção para a área de estudo teve início com a esquematização 

das conexões que se pretendiam criar a partir deste espaço, o que logo levou ao questionamento das 

tipologias de transporte, que seriam contempladas nesses novos percursos. A reflexão sobre o desenho 

urbano e suas consequências nas dinâmicas da cidade se apoiou significativamente nos pensamentos 

de Jan Gehl, expostos em sua obra “Cities for People”, na qual examina a morfologia e uso do espaço 

público nas cidades contemporâneas, levantando questões de grande valor para a investigação em 

questão. “The connection between invitations and behavior came to a head for cities in the 20th 

century. In the efforts to cope with the rising tide of car traffic, all available city space was simply 

filled with moving and parked vehicles. Every city got precisely as much traffic as space would allow. 

In every case, attempts to relieve traffic pressure by building more roads and parking garages have 

generated more traffic and more congestion. The volume of car traffic almost everywhere is more or 

69 GEHL, Jan. Cities for People. Island Press. London, 2010. Pg 5.
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i65. Diagrama de intenções de acesso ao interior do terreno. S/E.

i66. Conflito entre pedestres e automóveis no espaço público.
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less arbitrary, depending on the available transportation infrastructure. Because we can always find 

new ways to increase our car use, building extra roads is a direct invitation to buy and drive more cars. 

If more roads mean more traffic, what happens if fewer cars are invited rather than more?”70.

Na passagem transcrita acima, Gehl estabelece um importante paralelo entre o “convite” e o 

“comportamento”. Ou seja, o que se estimula a partir do desenho urbano, bem como suas consequências 

nas dinâmicas da cidade. Inicia, com essa reflexão, a discussão acerca da presença crescente dos 

automóveis na paisagem urbana, considerada elemento optimizador, e, até mesmo necessário para a 

circulação na cidade, premissa questionada ao abordar o fechamento de vias arteriais vitais da cidade 

de São Francisco, devido ao terremoto que a atingiu em 1989. “Thus a significant traffic route to the 

city center was removed in one fell swoop, but before plans for reconstruction were off the drawing 

board, it was clear that the city was managing just fine without it. Users quickly adapted their traffic 

behavior to the new situation and instead of the damaged double-decker freeway, today there is a 

city boulevard with trolley cars, trees and wide sidewalks. San Francisco has continued to convert 

freeways to peaceful city streets in subsequent years. We can find similar examples in Portland, 

Oregon; Milwaukee, Wisconsin; and Seoul, Korea, where dismantling large road systems reduced 

capacity and the amount of traffic.”71.

A adaptação da dinâmica de transporte ao fechamento de importantes vias de circulação na cidade de 

São Francisco é usada como exemplo da premissa exposta por Jan Gehl. Esta consiste na transformação 

de um padrão de comportamento, ainda que, neste caso, a tipologia de transporte, a partir de um 

convite, não tenha sido planeado. Continuando essa linha de raciocínio, o autor expõe um cenário, 

observado em 2002, na cidade de Londres, na qual a instituição de uma taxa para a circulação de 

automóveis no centro da cidade resultou na redução dos problemas de trânsito enfrentados na região. 

“The fee has made the invitation to drive to and from the city a guarded one. Traffic has been reduced, 

and fees are used to improve public transport systems that by now carry more passengers. The pattern 

of use has been changed.”72. Ao demonstrar essa relação de causa e consequência entre “convite” e 

“comportamento”, Gehl estende essa lógica (que exemplificou através de um desastre natural em São 

Francisco e reforçou pela regulação fiscal em Londres) para o planeamento urbano, inferindo relações 

como “fewer roads — less traffic”; “better conditions for cyclists — more cyclists”. 

70 GEHL, Jan. ibid. Pg 9.

71 idem.

72 GEHL, Jan. ibid. Pg 11
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i67. Espaço público usufruído por pedestres como local de permanência.

i68. Intensificação dos meios de transportes alternativos ao automóvel por conta de incentivos governamentais.
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“As mentioned earlier, more roads invite more traffic. Better conditions for bicyclists invite more 

people to ride bikes, but by improving the conditions for pedestrians, we not only strengthen pedestrian 

traffic, we also — and most importantly — strengthen city life. Thus we can elevate the discussion 

from traffic issues.”73.

Tendo em vista que as atividades sociais se fundamentam na presença de pessoas no espaço urbano, 

é clara a relação entre a qualificação deste e o incremento da vida na cidade, visto que, quanto maior 

for a quantidade de peões circulando em determinado local, mais provável são os encontros,  as 

trocas e conversas. “People exchange greetings and talk to acquaintances they meet. There are chance 

meetings and small talk at market booths, on benches and wherever people wait. People ask for 

directions and exchange brief remarks about the weather or when the next bus is due. More extensive 

contact can sometimes grow from these short necessary and optional activities as prerequisite for 

social city activities social activities — the city as a meeting place All over the world, guests at 

sidewalk cafés turn toward the number one city attraction: city life (Strasbourg, France). the human 

dimension 23 greetings. New topics and common interests can be discussed. Acquaintanceships 

can sprout. Unpredictability and spontaneity are key words. Among the more extensive contacts are 

children’s play or the young people who “hang out” and use city space as a meeting place.”74.

A partir das ideias apresentadas sobre a vida urbana e a importância de espaços que estimulem 

passeios e encontros no espaço público, optou-se pela pedonalização das novas vias traçadas na área 

de estudo. Ao restringir o acesso de automóveis, evita-se a poluição atmosférica, visual e sonora, 

fruto da circulação desses, e, além disso, permite a configuração de um espaço em que dimensões, 

detalhes e edificações sejam compatíveis com a escala humana. “Five km/h (three mph) architecture 

is based on a cornucopia of sensory impressions, spaces are small, buildings are close together and 

the combination of detail, faces and activities contributes to the rich and intense sensory experience. 

Driving in a car at 50, 80 or 100 km/h (31, 50 or 62 mph), we miss out on the opportunity to grasp detail 

and see people. At such high speeds spaces need to be large and readily manageable, and all signals 

have to be simplified and magnified so that drivers and passengers can take in the information.”75.

73 GEHL, Jan. ibid. Pg 14

74 GEHL, Jan. ibid. Pg 22

75 GEHL, Jan. ibid. Pg 44
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i69. Mapeamento das conversas estabelecidas por mais de dois minutos na esquina entre a Quinta e Décima-Quinta avenida em Nova 
Iorque, indicando maior concentração destes na esquina e na proximidade à porta do estabelecimento comercial.
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O cenário existente, encontrado nesse interior de quarteirão, é composto por uma diversidade 

de elementos dos quais interessa tirar proveito com a intervenção. Suas grandes dimensões e o 

relativamente baixo gabarito das edificações que o delimitam, garantem uma boa incidência solar,  da 

qual peões podem usufruir ao longo de seus percursos ou simplesmente optando por uma breve pausa 

em determinado sitio; a extensa vegetação existente, somada ao significativo desnível topográfico, 

induz à definição de “belvederes” que o qualificam; o passeio atencioso entre os armazéns da Antiga 

Companhia Aurifícia, ou pelo histórico Jardim Hermann Burmester, por si só, já seriam responsáveis 

por cristalizar o aspeto excecional dessa região, atualmente desconectada da cidade.

O contraste entre a paisagem encontrada no tecido urbano central e a descrita no interior da área   

de estudo poderia induzir que a intervenção nesse território o transformaria em uma espécie de 

“retiro”, que disponibilizasse aos cidadãos portuenses um espaço arborizado e natural, inexistente 

nas redondezas, e se configurasse como um elemento vitalizador. William Whyte, na obra “City: 

rediscovering the city center”, discute suas perceções acerca do comportamento social nas diversas 

morfologias de espaços públicos existentes em Nova Iorque, e, a partir do mapeamento das interações 

interpessoais, aponta que estas ocorrem mais comummente em locais de grande fluxo de peões. “We 

focused time-lapse cameras on several street corners and recorded the activity for two weeks. On 

maps of the corners we plotted the location of each conversation and how long it lasted. The screen 

out people who were only waiting for the light to change, we noted only those conversations lasting 

a minute or longer. The activity was not as expected. To our surprise, the people who stopped to talk 

did not move out of the main pedestrian flow; and if they had been out of it, they moved into it. The 

great bulk of the conversations were smack in the middle of the pedestrian flow – the 100 percent 

location, to borrow the real estate term. In subsequente studies we were to find the same impulse to 

the center in travelling conversations- the kind in which two people move about a lot but don’t go 

very far. There is much apparent motion, but if you plot the orbits, you will find that they are centered 

around the 100 percent location.”76. De acordo com essa linha de raciocínio, o autor conclui que o 

elemento mais atrativo para as pessoas é justamente a presença de outras. Por esse motivo, os pontos 

nos quais o maior número de interações interpessoais ocorre são as esquinas, já que nelas coincidem 

duas rotas de percurso pedonal.

76 WHYTE, William H. City: rediscovering the city center. University of Pennsylvania Press. Philadelphia. 2009. Pg 8.
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i70. Diagrama conceitual representando a atratividade em potencial da área de estudo. S/E.
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A partir das ideias expostas por William Whyte, pode-se dizer que uma intervenção meramente 

“paisagística”, ou seja, que configurasse o interior do quarteirão da área de estudo como uma espécie de 

“oásis”, não contribuiria efetivamente para a revitalização desse espaço, que provavelmente abrigaria 

apenas eventuais passantes ou turistas que buscassem conhecer o novo jardim público do centro 

portuense. Uma estratégia mais apropriada seria, em contraposição, a implantação de edifícios cujos 

usos garantissem movimento diário nesse espaço, assim como a promoção de atividades coletivas 

para proporcionar encontros. Dessa forma, optou-se por implantar tipologias habitacionais que 

assegurassem a constante presença de pessoas (moradores), e a combinação destas com comércios na 

rés-do-chão, que, por sua vez, dinamizariam as atividades na cota da cidade, e assim, qualificariam os 

percursos, além dos recintos definidos nela.

Ocupar esse território com tipologias tradicionais (habitação e comércio) reforça seu caráter como 

tecido urbano, constituindo-o como uma extensão do espaço público da envolvente, onde tais usos 

são presentes. Entretanto, pelo fato de a morfologia dessa área ser nitidamente diferente da encontrada 

em seu entorno, como já descrito anteriormente, devido a sua amplitude e às pré-existências das quais 

se pode tirar proveito, é clara a possibilidade de implantação de equipamentos com capacidade de 

configurar esse espaço como um polo de atração, estimulando encontros, eventos e, portanto, a vida 

urbana em si.

O estudo das diversas pré-existências, entre elas as instalações da Antiga Companhia Aurifícia, o 

Jardim Hermann Burmester, o Lar de Santa Teresa de Jesus, os edifícios devolutos, além do espaço 

verde não-construído no interior do quarteirão e da topografia desse espaço, fez-se necessário e 

valoroso antes de iniciar qualquer esquiço de proposta. Foi a partir deste que se pode elaborar uma 

estratégia fundamentada tanto em uma renovação física, referente aos imóveis degradados na Rua dos 

Bragas e na definição de frentes urbanas no interior do quarteirão, como em uma renovação social e 

económica, a qual diz respeito a um planeamento arquitetónico e urbanístico de uma zona, atualmente 

aquém do seu potencial, com objetivo de responder aos quadros de “gentrificação” e “turistificação” 

existentes no centro da cidade e, ao mesmo tempo, realizando ação de costura do tecido urbano 

portuense.
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3.3. Preparação do terreno.

Uma vez feita a caracterização da área de estudo, abordando as edificações e os espaços não- 

construídos encontrados nessa e apontando as possibilidades de transformação, convém, neste 

momento, apresentar e justificar as formas de intervenção em tais pré-existências. Com o objetivo 

de organizar um espaço morfologicamente mais coerente, essa operação teve início na seleção dos 

edifícios e das “barreiras”, que seriam demolidas ou preservadas, total ou parcialmente. Por isso, 

pode-se dizer que tal decisão foi fundamentada no estado de degradação desses elementos, no valor 

histórico que poderiam conter, e na capacidade destes de estruturar o espaço onde estão inseridos, por 

exemplo, definindo alinhamentos ou induzindo percursos que o qualificariam.

Visando um discurso mais claro e compreensível, convém expor tais decisões em grau crescente de 

complexidade, iniciando, portanto, pelos edifícios a serem totalmente demolidos. Estes, sinalizados 

na ilustração 71, dizem respeito a construções simples, de pequenas dimensões, imensamente 

degradadas, que foram erguidas em meio a indefinição existente no interior do quarteirão, seja como 

extensões de edifícios das ruas envolventes ou simplesmente habitações irregulares. Tendo em vista 

o grau de degradação, e a deficiência causada por eles ao território em que se busca intervir, optou-se 

pela demolição dessas edificações em prol de uma melhor estruturação desse espaço.

É importante ressaltar a presença de uma edificação cujo potencial justificou sua preservação. Apesar 

de implantada geograficamente próxima às anteriormente descritas, essa pequena “torre” (i. 74), que 

provavelmente em outra época serviu de moradia, está inserida no patamar mais alto da porção “este” 

da área de estudo (cota 99), desenvolvendo-se em dois pavimentos, o que garante uma boa visibilidade 

em meio a esse grande espaço ajardinado, sendo vista desde o parque de estacionamento existente na 

Rua de Cedofeita. Seu alinhamento à parede divisa da Antiga Companhia Aurifícia condiciona um 

percurso discreto, mas, ao mesmo tempo, convidativo ao seu interior, a partir do qual têm-se uma boa 

visibilidade de toda essa porção interior do quarteirão.

Ainda que se possa identificar diversos exemplares das tipologias habitacionais denominadas “ilhas” 

ao longo da Rua dos Bragas, o estado de conservação dessas se difere nas duas metades da área de 

estudo. Se na porção oeste, como já apontado anteriormente, estes apresentam alto grau de degradação 

(indicando a desocupação), o caso da inserida na porção “este” aparenta permanecer ocupado e em 
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i71. Planta de trabalho (demolir). S/E.
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i72. Planta existente ampliada na porção relativa ao Jardim Hermann Burmester. S/E.
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relativas boas condições de conservação. Essa questão, somada ao fato de essa “ilha” localizar-se 

periférica ao interior do quarteirão (que abriga a principal intervenção), justificou a dispensa do 

redesenho de tal espaço e seus limites; ao contrário dos casos inseridos na porção oeste, que, por a 

ocuparem de maneira desordenada e com edifícios degradados em um espaço relevante do interior do 

terreno, foram classificados como “a demolir”. É importante ressaltar que, tendo claro como objetivos 

a ação de costura e qualificação do interior de quarteirão da área de estudo, a demolição de tais 

construções degradadas e desocupadas não foi acompanhada de uma operação pormenorizada de 

reorganização de tais espaços, sendo essa intervenção reduzida ao redesenho dos limites de divisa 

visando um melhor aproveitamento do terreno central.

Tendo em vista a alteração espacial imposta pela ocupação de tal interior, é cristalina a decisão de 

dissipar os caminhos informalmente criados nessa área, os quais acomodavam percursos sinuosos, 

provavelmente destinados a manutenção da vegetação existente. A desarticulação dessas rotas não 

desvaloriza o estudo desses trajetos, que, por serem espontaneamente estabelecidos pelos que o 

geriam, indicam as facilidades de trânsito pelo local, os percursos mais convenientes nesse espaço, 

adaptados às adversidades e obstruções existentes na zona. Esse diagnóstico, somado à nova dinâmica 

de ocupação desse terreno, orientou o estabelecimento de vias de maneira mais coerente, reconhecendo 

como condicionantes barreiras topográficas, árvores de grande porte e até mesmo a paisagem que 

seria vislumbrada pelos passantes.

Iniciando a discussão sobre intervenção em patrimônio histórico, mas ainda relacionada à questão 

dos percursos existentes, está a estratégia referente ao Jardim Hermann Burmester, desenhado por 

Jacintho de Mathos, em meados de 1948, caracterizado pelos traços sinuosos e pela reprodução dos 

elementos da natureza em sua composição. A beleza e o caráter histórico desse jardim tornam clara 

a escolha   de preservá-lo e agregá-lo à proposta de intervenção na área. Entretanto, como se pode 

observar na ilustração 73 a partir dos caminhos sinuosos circunscritos pelo jardim em si, estendem-se 

vastamente, pela porção este da área de estudo, uma série de rotas informais que, ao contrário das que 

dizem respeito ao jardim em si, foram classificadas como “a demolir”.

A pauta de intervenção em patrimônio histórico é marcada pela presença da Antiga Companhia 

Aurifícia. Entretanto, mais do que discutir as operações relativas ao interior das instalações da fábrica, 

convém, neste momento, tratar da ação de costura desse equipamento ao tecido urbano da envolvente. 

Como abordado anteriormente, tem-se a intenção de redesenhar esse interior de quarteirão como uma 
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i73. Jardim Hermann Burmester. Fotografia de 2012.

i74. Edificação no interior da área de estudo. Fotografia de 2012.
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extensão da cidade que o circunda, sendo fundamental para essa manobra a estipulação de espaços 

e edifícios que afirmem sua atratividade, e, de igual importância, promover percursos dentro de si 

e a comunicabilidade deste com as vias que o envolvem. Tencionando a transformação do espaço  

de circulação entre os armazéns industriais da Aurifícia em percursos públicos, fez-se necessária a 

demolição do muro de divisa, que separa o pequeno pátio entre o bloco de empacotamento e o de 

serralheria (cota 97.5),  do espaço ajardinado (cota 100), possibilitando a conexão entre a Rua dos 

Bragas (entrada principal da fábrica) e a Rua Álvares Cabral por meio de um percurso que atravessa 

o interior do quarteirão, contornando os antigos armazéns da fábrica desativada, aos quais serão 

atribuídos usos compatíveis.

A compreensão do potencial da área de intensificar e reordenar as dinâmicas existentes nos arredores 

desvinculou a intervenção de um caráter museológico, cuja prioridade seria restaurar e garantir, 

na íntegra, a preservação do edificado. Optou-se, em prol da qualificação desse espaço como um 

todo, pelo redesenho de algumas frações do conjunto da fábrica que contribuíssem para uma melhor 

coesão desta com a nova expressão do sítio. A primeira alteração, e de menor impacto na composição 

arquitetónica, consiste na demolição do muro de divisa com a porção oeste, já abordada anteriormente; 

a segunda, e talvez mais impactante, diz respeito ao estabelecimento de uma passagem pedonal entre 

as duas metades da área de estudo, como sinalizado na ilustração 71, através de um rasgo na parede 

externa do armazém, atualmente utilizado como parque de estacionamento, e no muro de divisa no 

extremo oposto, que apresenta sinais graves de degradação, cuja cobertura sucumbiu há anos, como 

ilustra a sequência de imagens de satélite representadas nas ilustrações 75, 76 e 77.

Essa decisão, apesar de questionável por defensores de uma corrente ideológica de restauro alinhada 

ao pensamento de Viollet-le-Duc77, justifica-se por três fatores: o primeiro diz respeito à necessidade 

de intervenção nessa parcela devido ao imenso grau de degradação identificado na mesma, responsável 

pelo caimento da cobertura suportada por ela; em segundo, está a compreensão de que a abertura em 

questão se prevê em elementos concebidos para abrigar espaços de armazenamento, cuja composição 

arquitetónica tem seu valor mais ligado à cobertura suportada pelo sistema estrutural de madeira, do 

que de fato aos muros que receberiam o recorte; em terceiro, e alicerceada nos dois pontos anteriores, 

está a relevância em estabelecer a transitabilidade entre as duas metades do interior do quarteirão 

77 “Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo em um estado completo que pode jamais ter 
existido em um dado momento” - VIOLLET-LE-DUC, Eugène E. Dictionnaire Raisonné de L´Architecture Française du XI e au XVI 
e siècle. 10 volumes. Paris, Grund, v. 8, , p. 14.

i73. Jardim Hermann Burmester. Fotografia de 2012.
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i75. Fotografia aérea da área de estudo em 2010. - Cronologia da degradação da fábrica.

i76. Fotografia aérea da área de estudo em 2013. - Cronologia da degradação da fábrica.

i77. Fotografia aérea da área de estudo em 2020. - Cronologia da degradação da fábrica.
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através dessa região, que conforma a interseção de maior proximidade topográfica entre as duas áreas 

e, portanto, se traduz no percurso mais singelo possível entre elas.

A possibilidade de passagem entre essas duas áreas é o que as vincula como um todo indivisível, 

mesmo com a diferença dos cenários identificados em cada metade. Dessa forma, além de constituir-

se como um espaço mais coeso e permeável, configura-se entre elas uma relação de simbiose, a partir 

da qual as dinâmicas promovidas em cada recinto definido pela proposta reverberam com maior 

eficácia para o seguinte. 

i75. Fotografia aérea da área de estudo em 2010. - Cronologia da degradação da fábrica.

i76. Fotografia aérea da área de estudo em 2013. - Cronologia da degradação da fábrica.

i77. Fotografia aérea da área de estudo em 2020. - Cronologia da degradação da fábrica.
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3.4. Intervenção.

A lógica de ocupação da área de estudo foi estabelecida de forma a tirar proveito dos elementos 

físicos que a condicionam, como as arestas definidas pelas divisas traseiras e laterais dos edifícios 

que a delimitam, os desníveis topográficos, e o surpreendente semblante natural proporcionado pela 

extensa vegetação que abriga. O desenho da intervenção teve como partido mimetizar a composição 

morfológica (cheio-vazio-cheio) característica do tecido urbano, também encontrada na disposição 

dos armazéns da Aurifícia, conformando uma ortogonalidade que controla esse espaço e define 

percursos adequados à escala humana, que se iniciam nas ruas da envolvente e afluem ao inesperado 

interior arborizado.

Tendo clara a definição do acesso ao interior do quarteirão a partir dos portões da Antiga Companhia 

Aurifícia, como indicado anteriormente, o processo de desenho foi iniciado pela configuração das 

duas outras entradas, estabelecidas nos espaços não-construídos da Rua de Cedofeita e da Rua Álvares 

Cabral, sinalizados na ilustração 65. A disposição dos edifícios propostos nessas porções derivou dos 

limites impostos pelas construções que as delimitam, reproduzindo sua ortogonalidade e posicionados 

de maneira a ocultar os alçados traseiros e as laterais destas, que carecem de preocupação estética. 

Ao contrário do que pode induzir a escala do diagrama de ocupação, esses espaços “vazios” possuem 

grande dimensão, o que impulsionou a fragmentação destes em recintos menores, a partir dos quais 

progressivamente se penetra no quarteirão. Tais “interrupções” se traduzem no desenho de volumes 

perpendiculares ao eixo de trajeto estabelecido, sendo estes “encaixados” no terreno, adaptando-se ao 

desnível e configurando quebras no percurso e evitando um aspeto de “corredor”.

Se as zonas de entrada ao terreno são marcadas por ângulos retos e um claro ritmo garantido pela 

regularidade dos espaços configurados, o interior do quarteirão caracteriza-se por linhas obliquas, 

fruto da confluência dos divergentes alinhamentos de cada via envolvente. Conectados pela passagem 

através da porção degradada da antiga fábrica, é nessas duas porções nucleares da área de estudo  

em que afluem os caminhos propostos (Rua da Cedofeita, Rua Álvares Cabral, Rua dos Bragas), 

culminando em espaços amplos, com boa visibilidade, e circundados pelos novos usos propostos para 

a zona,  que foram definidas como as propulsoras da força vital do projeto.
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i78. Esquema de ocupação da proposta. S/E.
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3.5. Usos propostos.

A requalificação almejada com o projeto de intervenção na área de estudo tem como alicerces o desenho 

dos edifícios propostos e os usos correspondentes a estes. Tendo o primeiro já sido apresentado, 

convém, neste momento, discorrer sobre o segundo, partindo do exterior para o interior do terreno 

visando a maior clareza da discussão.

Interessa iniciar essa explanação, não pelos edifícios inseridos nas vias projetadas, mas por aqueles 

que se constituem como extensões a preexistências: o Lar de Santa Teresa de Jesus e o Serviço 

de Finanças. O primeiro diz respeito a uma residência estudantil desativada que, quando em 

funcionamento, abrigava um público exclusivamente feminino. Sua relevância está ligada à forte 

presença universitária no Porto como um todo, a qual é ainda mais intensa especificamente na área 

de estudo, que, além de inserir-se na porção mais central da cidade, tem como vizinha a Faculdade 

de Direito da Universidade do Porto. A recuperação e extensão desse edifício como uma residência 

universitária fundamentou-se, portanto, no público estudantil nessa área, utilizando-se do movimento 

e das atividades de convivência destes como um recurso revitalizador dela. O caso da torre que 

abriga o Serviço das Finanças, também fronteiriça ao interior do quarteirão, não se deu com a mesma 

finalidade, visto que não consiste em uma proposta de recuperação de um edifício desativado, mas 

em uma ampliação imaginada com a finalidade de redesenhar a forma com que se relaciona com esse 

novo espaço. O anexo segue a mesma lógica de ocupação dos demais volumes propostos, inserindo-se 

nas traseiras da torre e voltando-se para o interior do quarteirão, configurando um gesto que, apesar de 

singelo, reformula a conexão entre os funcionários do Serviço de Finanças e essa zona, estimulando 

a sua ocupação por um público heterogéneo, e, dessa forma, promovendo sua pluralidade.

Os lotes não-construídos da Rua de Cedofeita e da Rua Álvares Cabral tiveram sua composição 

orientada como uma continuidade do espaço público dessas vias, tanto em relação a sua morfologia, 

conforme discutido anteriormente, como quanto aos usos que abrigam, correspondendo, portanto, a 

combinações de tipologias habitacionais e comércios na rés-do-chão. Mesmo abrigando tipologias 

similares, estes comércios se cristalizam com atributos diferentes em cada via; à porção que se 

alonga, a partir da Rua de Cedofeita, foi proposta a configuração de galerias comerciais voltadas  para 

o varejo, em continuidade ao contexto existente na via em questão. A zona próxima à Rua Álvares 

Cabral, em contraposição, se insere em meio significativamente menos movimentado, predominando 



98

i79. Mapeamento dos usos propostos. S/E.

Habitação  + 
comércio

Pavilhão de 
exposições

Comércio de um 
pavimento

Residência 
universitária

Oficinas 
artísticas

Centro cultural 
multiuso

Sala de 
apresentações

Museu da 
Aurifícia

Biblioteca 
pública

T.U.P.Serviço 
Finanças

Salas de 
coworking

Lar de idosos



99

nesta usos institucionais ou de serviços; dessa forma, propôs-se estabelecimentos voltados para a 

restauração, conformando uma espécie de “centro gastronómico” que fomentasse maior movimento, 

configurando uma “âncora” de atração. Considerando a marcante presença de turistas e do processo 

de encarecimento do preço do solo identificado na região em que se insere a área de estudo (centro 

expandido portuense), seria previsível que esses múltiplos blocos habitacionais contemplados na 

proposta fossem destinados a parcelas da população com maior poder aquisitivo, visando o maior lucro 

possível por parte do mercado imobiliário; dessa forma, reforçar-se-ia o fenómeno de “gentrificação” 

apresentado anteriormente. Tencionando constituir uma resposta, e não um fortalecimento dessa 

dinâmica entendida como negativa para a vida urbana, o desenho dessas tipologias foi acompanhado, 

na proposta de intervenção, pela implementação de incentivos públicos que promovessem a ocupação 

de uma parcela dessas unidades por estratos mais vulneráveis e de menor poder aquisitivo, garantindo 

tanto uma resposta ao processo de gentrificação como um reforço à diversidade da população que 

usufruiria desse espaço revitalizado.

As três zonas de entrada ao interior de quarteirão, respetivamente a partir da Rua de Cedofeita,   

Rua Álvares Cabral e Rua dos Bragas, possuem circunstâncias distintas, sendo as duas primeiras 

conformadas por uma malha de comércios e habitações, e a terceira, por meio de um percurso que 

circunda os armazéns da Antiga Companhia Aurifícia, cuja intervenção será abordada em seguida. 

Apesar do contraste de cenários, esses três percursos partilham o caráter de afluírem ao interior da 

quadra, onde se propôs o remate destes com equipamentos culturais, objetivando a dinamização desse 

espaço central. A esses edifícios públicos foram equacionados usos que melhor correspondessem   às 

circunstâncias em que se inserem, de forma que se articulassem com o potencial proporcionado por 

estas. Seguindo essa lógica, na metade ocidental da área de estudo foi proposta a implantação de uma 

biblioteca pública, cujo volume remata os blocos de comércio e habitação, alongados desde  a Rua 

de Cedofeita, e, perpendicular a estes, se posiciona fronteiriça à residência estudantil que se propõe a 

extensão. A ausência dessa tipologia nas redondezas, por si só, poderia validar sua inserção na área, 

sendo reforçada por constituir um espaço de convergência, tanto dos estudantes, que a poderiam 

utilizar como centro de estudos e reuniões, como da população mais envelhecida. O posicionamento 

desse edifício foi estabelecido visando a facilidade de acesso, visto que seu volume se orienta na 

convergência do fluxo advindo da Rua de Cedofeita, do relativo à passagem pela abertura na antiga 

fábrica, e pelo acesso condicionado à residência estudantil reativada. Seu volume também se constitui 

como um anteparo ao Jardim Hermann Burmester, separando-o do movimento imaginado para essa 

porção central do terreno, e voltando-se para ambos, promovendo, dessa forma uma relação visual 
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i80. Diagrama de conexões - Biblioteca pública. S/E.
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entre os peões que circulam pela nova “via”, os usuários da biblioteca, e os que disfrutam do espaço 

ajardinado ao norte.

A porção oriental da área de estudo difere da ocidental por diversas razões, sendo as mais relevantes 

para a explanação a seguir, a sua amplitude, a ligação direta entre a Rua dos Bragas e a Rua Álvares 

Cabral, bem como o fato de ter a ela, voltados os armazéns da Antiga Companhia Aurifícia, que, 

como    será apresentado em seguida, abrigarão uma diversidade de usos culturais e de lazer. Perceber 

as circunstâncias especificas que definem esse espaço, às quais ressalta-se a necessidade de conectar 

duas cotas de cidade (+100 e +97.5), foi proposta a estruturação deste, a partir da implantação de um 

centro cultural e de um lar de idosos, aos quais se acrescem as tipologias habitacionais e comerciais 

que se alastram pelo terreno. O primeiro, localizado na área mais central, fundamenta-se na promoção 

de um local de reunião, tanto para a população da envolvente, como para os cidadãos portuenses 

como um todo, capaz de abrigar as mais diversas atividades e os eventos culturais, fomentando 

movimento diurno e noturno; dessa forma, contribuindo para a dinamização e revitalização desse 

espaço. A implantação desse equipamento no centro do terreno, bem como a divisão as duas cotas 

mencionadas anteriormente, possibilita sua relação com o movimento em ambas, reforçando ainda 

mais sua capacidade de abrangência. O trabalho de pesquisa e análise das dinâmicas socioeconómicas 

recentes do Porto evidenciou o envelhecimento populacional como uma questão de notoriedade 

no contexto atual da cidade. Buscando responder a essa demanda crescente, e, ao mesmo tempo, 

explorando novas formas de resolver arquitetonicamente essa tipologia, de maneira a conectá-la mais 

eficientemente ao tecido urbano que a envolve, optou-se por adicionar um lar de idosos na composição 

da intervenção, que, apesar de localizar-se adjacente ao centro cultural, fundamenta-se sob premissas 

significativamente diferentes, exigindo, pelo caráter do público que abriga, uma certa privacidade.

Essas residências são comummente associadas a espaços afastados e de retraimento característicos. 

Entretanto, a investigação acerca dessa tipologia esclareceu a necessidade de esquivar-se de 

tal conceção, valorizando a conexão com a vida na comunidade em que se inserem, estimulando 

interações, tanto visuais como físicas. “They should, first of all, be part of a normal mixed comunity, 

whether they become members of it at twenty-five or a seventy-five. Their quarters should become 

undistinguishable outwardly from those of another age groups; but they should be sited, as far as 

possible, where there is a constant play of diverting activity, near a shopping center or a Scholl, so that 

their chance of being visited, casually and effortlessly, will be increased (…). Through their nearness 

to each other, in small units, personal contacts within their own group may easily pass beyong the 
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pleasantries of daily intercourse, the hospitalities of a cup of coffee in the afternoon or a friendly game 

of cards or checkers or chess at night (…). Everything that makes the old aged more independente, 

yet more condifent of the fact that their presence is welcome, increases their capacity to love and be 

loved; and it is only, in the end, by providing na environment in which the gifts of love may be more 

easily interchanged, that old age can be kept from shrinking and drying til what is left of life is only 

a dismal waste.”78

O caráter aparentemente antagónico inerente à tipologia de um lar de idosos, que, por um lado 

busca promover a conexão de seus residentes com o mundo exterior, e, por outro, exige uma certa 

intimidade e serenidade, de modo assegurar a possibilidade de repouso, procedeu na decisão de inserir 

tal edifício na porção oriental da área de estudo, viabilizando a articulação de tais conexões, tanto 

por uma facilidade de acesso como pela sistematização de aberturas que garantam uma continuidade 

do espaço público ao interior do complexo. O sitio de implantação desse edifício foi decidido de 

maneira facilitar o controle dessa relação antagónica entre o espaço público e o privado. Dessa 

forma, o equipamento seria inserido na porção do terreno delimitada como um “gaveto”, paralela ao 

movimento, mas fisicamente próxima a este, de maneira a assegurar zonas mais intimas, e, ao mesmo 

tempo, possibilitar a criação de conexões com o exterior.

Em conjunto aos edifícios e espaços propostos com o projeto intervenção, é peça chave da transformação 

dessa área a revitalização das instalações da Antiga Companhia Aurifícia. Visando a salvaguardar a 

expressão fabril destes, foi proposta a conversão do conjunto em um complexo que abrigasse diversos 

usos, voltados para a cultura e lazer, aos quais as estruturas desses espaços pudessem se adaptar com 

maior facilidade, evitando transformações que os descaracterizassem. A estipulação do programa a 

ser contido nos antigos armazéns fabris se deu, portanto, pela conciliação de atividades que sejam 

condizentes tanto com o contexto urbano como com o espaço físico no qual se inserem. A morfologia 

da fábrica, fragmentada em espaços retangulares e extensos, inspirou a estipulação de programas 

independentes, ainda que pertencentes à esfera cultural.

O bloco, localizado face à Rua dos Bragas, abrigava salas de reuniões e escritórios no período de 

atividade da fábrica. Por este motivo, possui uma série de subdivisões espaciais que facilitam sua 

ocupação com salas de estudo e trabalho, fator que, somado à proximidade com a Faculdade de 

78 MUMFORD, Lewis. Achitecture as a Home for Man. New York: Architectural Record Books, 1975. Pg 170.
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i82. Diagrama de conexões estabelecidas pelo Centro cultural proposto . S/E.
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Direito da Universidade do Porto, situada na margem oposta da rua, induziu a sua configuração 

como um espaço de coworking para estudantes universitários e recém formados. Em continuidade 

ao percurso de entrada ao terreno, está o conjunto de edifícios que correspondiam a casa do diretor, 

serralheria e laminagem. A articulação de passagens entre esses espaços, somada à localização de 

entrada no terreno e à qualidade plástica do interior destes, o configuram como um bom espaço para 

abrigar o diverso maquinário e elementos históricos preservados da fábrica, sendo implantado, nestes 

locais, um núcleo museológico da Antiga Companhia Aurifícia.

Essa morfologia retangular e alongada se repete no extremo oposto, próximo à Rua Álvares Cabral. A 

ausência de interrupções no interior desses dois blocos voltados para a rua, induziu sua ocupação atual 

como parques de estacionamento. Estes tornam-se redundantes, tendo em vista a proposta de outro e 

de maior capacidade subterrânea na mesma via. A reformulação desses armazéns como pavilhões de 

exposições artísticas fundamenpetou-se na possibilidade de associação destes com os dois blocos em 

suas extremidades opostas, que se voltam, no mesmo nível, à passagem aberta a partir da fábrica, aos 

quais foram propostas a implantação de oficinas de ensino e o exercício de tais atividades culturais. 

Conformam, dessa maneira, um sistema em que se promove a produção artística. Nesse caso, voltadas 

para manufatura, artesanato e fotografia, que englobam os mais diversos públicos existentes na área 

(estudantes, idosos, crianças, jovens adultos), reforçando a visibilidade dessas atividades através da 

exposição delas no espaço adjacente.

Uma vez abordados os armazéns mais “periféricos” da fábrica, resta a explanação sobre o espaço 

central, que abrigava a serralheria e trefilaria. Esse complexo de armazéns apresenta aspetos 

formais interessantes, como um pé direito que supera facilmente os cinco metros; a amplitude e 

a liberdade espacial, garantidas pelas poucas divisórias e pela cobertura, suportada por estruturas 

metálicas pontuais, propiciando versatilidade, além de possibilitar a implantação de programas, cujo 

funcionamento é, muitas vezes, impossibilitado pelo incumprimento dos requisitos infraestruturais. A 

partir da estratégia de intervenção, propõe-se, em prol da valorização de dinâmicas preexistentes no 

entorno, a realocação do Teatro Universitário do Porto para esse complexo de armazéns industriais na 

porção mais central do quarteirão da área de estudo. Essa ideia se fundamenta tanto no melhoramento 

da infraestrutura espacial do T.U.P. (Teatro Universitário do Porto), como no potencial de dinamização 

da organização, que, como informam os responsáveis por ela, oferece cursos que abrangem “todos os 
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campos do teatro e performance, desde História, Dança, Luz, Som, Figurinos, etc. (…)”79, aos quais 

o público, composto em sua maioria por estudantes, mas também contempla qualquer interessado, 

independente de género, faixa etária, formação; além, é claro, da realização de espetáculos, ao 

menos duas vezes por ano. Tendo em vista a melhor adequação possível dessa organização ao espaço 

disponível, a sala de espetáculos foi disposta na entrada imediata no bloco, naturalmente precedida 

por um recinto que controla o acesso a esse. É na porção mais interior desse complexo que são 

dispostas as atividades habituais do teatro, respetivamente, as duas salas de ensaio, dispostas lado 

a lado, visando à possibilidade de anexo, as oficinas, sala de reuniões, e, finalmente, o espaço de 

armazenamento de materiais técnicos e de cena.

79 https://www.teatrouniversitariodoporto.net/o_tup.html - Consultado em 09/09/2020
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3.6. O projeto.

A descrição das preexistências da área de estudo e a esquematização dos usos gerais para tal, constroem 

a base para a explicação das decisões de projeto. Convém iniciar esse processo seguindo a mesma 

lógica estabelecida nos esclarecimentos anteriores, da metade ocidental à oriental, visando a maior 

compreensibilidade.

O percurso de entrada ao interior do terreno se dá, nessa porção, por meio do lote não-construído na 

Rua de Cedofeita, que é definido na proposta como uma continuidade do tecido urbano dessa via.   

O edifício que efetua essa transição abriga três pavimentos destinados a habitações unifamiliares, 

definindo-se como um volume de remate à frente urbana, composta pelos alçados das construções 

vizinhas, que partilham o mesmo uso. Seu corpo se sobrepõe, de forma perpendicular, ao bloco de 

galerias comerciais na rés-do-chão, inserido do lado esquerdo, na perspetiva de entrada ao lote. Este, 

por sua vez, compõe, em conjunto ao acesso às habitações, desenhados longitudinalmente no lado 

direito, uma entrada convidativa aos passantes da rua, disposta na mesma cota (+90).

Esse nível é conectado com o seguinte, cinco metros acima, por uma escadaria disposta verticalmente 

ao eixo de entrada. É nessa elevação que se desenrola grande parte da área interior em pauta 

(ocidental). Essa, por sua vez, é alcançada por meio de um percurso orientado pelo desenho em “L” 

das laminas comerciais que se alargam desde a R. de Cedofeita. Redirecionando o trajeto a partir do 

ângulo reto desses volumes, depara-se com a zona central do quarteirão, acedida por um caminho 

composto por duas frentes de edificação. À esquerda, novamente adotando a perspetiva do passante, 

é proposto um volume de dois pavimentos, sendo a rés-do-chão destinada aos comércios e serviços, 

e, o superior, a habitações, rematando as traseiras das construções voltadas para a Rua de Cedofeita. 

A conciliação dessas duas tipologias se deu pela sistematização da estrutura que as comporta em 

módulos de cinco metros, capaz de abrigar os blocos de transposição ao pavimento superior, e, ao 

mesmo tempo, adequar-se de forma versátil aos comércios que se insiram ali a partir da união de dois 

ou mais desses módulos. No lado direito é proposto outro volume longitudinal, mas, ao contrário da 

intenção de ocultar a parte detrás, como objetivado no caso anterior, visa a uma integração visual com 

este, composto por uma praça ajardinada. A partir dessa premissa, o volume se restringe à rés-do-chão 

e é combinado com dois recortes que conectam visualmente as duas cotas do espaço: a +95, em que 

se está, e a +99, por onde se cruza à outra metade da área de estudo.
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i83. Masterplan da proposta de intervenção. Cota +100.00 . S/E.
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i84. Alçado da Rua de Cedofeita. S/E.

i85. Corte transversal pelo bloco da biblioteca pública . S/E.
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Ao fundo da perspetiva desse percurso, conformado pelos dois volumes descritos, está o edifício que 

abriga a biblioteca pública, cuja localização estratégica de remate entre os dois níveis mencionados, 

fundamentou a distribuição do seu programa entre ambos. No nível +95, adotado nesse momento 

como “rés-do-chão”, são dispostas a cafeteria e a administração por serem programas mais tolerantes 

ao fluxo pedonal desse espaço. Configuram, assim, pela sequência de pilares que o estruturam, um 

anteparo ao Jardim Hermann Burmester e a transposição ao pavimento superior da biblioteca. É 

nesse nível em que se insere o acesso principal, bem como os espaços de maior quietude do edifício, 

relativos ao acervo, à leitura e ao estudo, conectados visualmente com a cota inferior por grandes 

rasgos em ambas as faces do volume. Voltam-se, dessa forma, tanto para o jardim histórico como 

para o passeio configurado. O terreno, situado nessa cota superior, é delimitado pelo muro de divisa 

lateral da Antiga Companhia Aurifícia, pelos edifícios que compõem o trajeto descrito anteriormente, 

e pelo volume correspondente à antiga residência estudantil. Compreender a posição estratégica desse 

recinto induziu sua configuração como uma grande praça, de modo controlar os diversos percursos que 

a atravessam, e, simultaneamente, oferecer espaços de encontro e convívio conectados visualmente 

com o nível inferior.

Ainda em relação a essa área, é importante ressaltar a conversão da pequena “torre”, preexistente em 

um estabelecimento de caráter mais lúdico, uma casa de chá, que estimulasse a ocupação dos jardins 

que a circundam, dinamizando-o. É nesse mesmo nível em que aflui, vencendo uma pendencia de 

um metro, que o percurso interior da residência estudantil recuperada (antigo Lar de Santa Teresa de 

Jesus), cuja proposta de extensão contempla a implantação de dezasseis novos quartos, distribuídos 

entre as cotas +98 e +105, assim como salas de estudo na cota inferior (+95), visualmente integrados 

ao Jardim Hermann Burmester.

A estratégia de associação aos alçados preexistentes na Rua de Cedofeita foi adotada também no 

desenho do acesso pela Rua Álvares Cabral. O trajeto de entrada ao terreno, conformado por um 

volume, acompanha o limite de divisa das edificações vizinhas, rematando suas traseiras, e, dessa 

forma, cria uma frente urbana. Seu volume se desenvolve em dois pavimentos, sendo o superior 

destinado à habitação e o da rés-do-chão a comércios e serviços; tal lógica se observa na maioria de 

sua extensão, salvo nos sítios em que se acresceram pavimentos habitacionais, visando a um ajuste ao 

gabarito de edificações vizinhas, como no caso da adjacente à Álvares Cabral, e na construção traseira 

da sede da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. A zona de entrada é 

composta também por dois blocos quadrangulares, voltados tanto para a rua como para o interior do 
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i87. Corte transversal pelo bloco do lar de idosos . S/E.

i86. Corte transversal pelo bloco do lar de idosos . S/E.
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quarteirão, conformando esplanadas que servem os restaurantes imaginados nesse local, assim como 

a rampa de acesso ao parque de estacionamento subterrâneo contemplado na proposta.  Esse percurso, 

estruturado por tal sistema de cheios e vazios, conduz a um espaço definido como uma praça seca, 

para onde aflui o fluxo advindo da metade ocidental da área de estudo por meio do cruzamento 

proposto pela fábrica, e, a partir da qual se pode adentrar em ambos os equipamentos propostos. 

Tendo em vista a complexidade do edifício correspondente ao Lar de Idosos, optou-se por reservar a 

sua análise, na parte subsequente, visando a abordar as suas especificidades de maneira mais eficiente, 

designando a este momento, a explanação do desenho do Centro Cultural e a conexão, por meio deste, 

à cota da fábrica.

A importância desse edifício excede a atratividade inerente ao seu uso, visto que tem papel fundamental 

na conexão entre as duas praças às quais se orienta. Visando a otimizar essa relação, o equipamento 

foi desenhado como uma peça que se estende entre as duas cotas, utilizando, para isto, o desnível 

exigido pela arquibancada que contém. Foi proposta a sua estruturação por duas paredes estruturais 

que suportassem uma espessa cobertura,  liberassem os alçados frontal e posterior, desenhados como 

peles de vidro, que conformassem os acessos ao espaço de apresentações, posicionado na cota inferior, 

e separando deste os cômodos que abrigam as casas de banho, depósitos e a régie. A cobertura do 

centro cultural se projeta cerca de dois metros em relação a sua geometria, protegendo as entradas 

e o  percurso público, a partir da alongada rampa, posicionada entre o Centro Cultural e a queda do 

terreno ajardinado fronteiriço à fábrica. A proposta dessa tipologia, em vez de uma simples escadaria, 

fundamentou-se na intenção de criar um percurso mais acolhedor aos passantes, proporcionando 

uma subida lenta ao nível superior, mimetizando o trajeto realizado a partir da Rua dos Bragas e 

comprimido pelo caminho estreito entre os antigos armazéns, que, após contrastado com a amplitude 

da praça seca desenhada nessa mesma cota, é novamente afunilado com a rampa proposta. Dessa 

forma, sistematiza-se um percurso no qual o observador experimenta sucessivamente os efeitos de 

compressão e liberação do espaço, explorando-se o elemento surpresa na revelação das paisagens que 

compõem as porções oriental e ocidental da área de estudo, tendo em vista a adoção dessa estratégia 

também no trajeto advindo da Rua de Cedofeita.

O projeto como um todo foi orientado segundo um conjunto de intenções e estratégias comuns, que 

podem ser percebidas com facilidade a partir da análise das plantas, alçados, bem como cortes da 

intervenção. Evidenciam, assim, os alinhamentos, além da modulação estrutural dos edifícios, os 

espaços e as conexões com a cidade envolvente, conformados por esses elementos, que conferem um 
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i88. Diagrama de conexões - Biblioteca . S/E.

i89. Diagrama de conexões - Centro cultural . S/E.

Conexão visualConexão pedonal
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caráter unitário ao conjunto proposto. Fisicamente, a perceção desses espaços não se daria por meio 

de desenhos, mas sim de sua experimentação sensorial, impactada diretamente pela materialidade e 

pela composição estética dos elementos que o constituem. Visando a reforçar o caráter de unicidade 

entre os edifícios concebidos, padronizou-se nestes uma linguagem tanto em relação à composição 

de seus alçados, já discutido anteriormente, à modulação e às aberturas, quanto à materialidade que 

os compõem. A escolha do concreto branco aparente se fez oportuna pela coesão deste às diversas 

tipologias propostas, pela estética minimalista intrínseca a ele, que valoriza os espaços intermédios 

em prol das construções que os conformem. Um outro ponto que merece destaque é o fato de que 

também contrasta visualmente com a materialidade encontrada nas construções preexistentes; seja o 

revestimento cerâmico das tipologias habitacionais, ou as pinturas coloridas dos armazéns da fábrica; 

enfatizando, assim, não só a diferença entre o velho e o novo, mas também qualificando a intervenção.

Apesar da homogeneidade estabelecida pela adoção do concreto aparente como material comum, a 

proposta contempla três tipos de pavimentos na configuração do espaço público da área. Essa decisão 

fundamentou-se na intenção de promover as zonas de entrada ao interior do quarteirão como um 

prolongamento das vias em que se inserem. Dessa forma, na superfície que se estende por meio 

da Rua de Cedofeita, correspondente aos níveis +90 e +95 do terreno, foi proposta a pavimentação  

com a típica “calçada portuguesa”, em semelhança à porção exclusivamente pedonal dela; o nível 

+100, advindo da Rua Álvares Cabral, recebe o revestimento de granito cinzento, paginado da 

mesma forma que a calçada da via, se alastrando até a porção ocidental da área de estudo, a partir 

da abertura do trajeto, por meio das instalações da fábrica; a praça, proposta no nível inferior, 97.5, 

recebe a pavimentação com microcubo de granito cinzento, homólogo ao espaço de circulação entre 

os armazéns da antiga fábrica aos quais se associa.
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3.7. Edifício pormenorizado.

“The concepts “public” and “private” can be interpreted as the translation into spatial terms of 

“collective” and “individual”. In a more absolute sense, you could say:

-public: an area that is accessible to everyone, at all times; responsibility for upkeep is held collectively.

-private: an area whose accessibility is determined by a small group or one person, with responsibility 

for upkeep.”80

A grande dimensão da área de estudo e, portanto, do projeto de intervenção, inviabilizou a produção 

de desenhos pormenorizados, não só dos diversos edifícios, mas também dos espaços contemplados 

na proposta, sendo estes concebidos em uma escala relativamente esquemática; apesar disso, ainda 

capaz de ilustrar qualidades espaciais mais particulares. A intenção de aprofundar a investigação se 

traduziu na escolha de trabalhar um dos edifícios propostos em uma escala maior, que possibilitasse 

um estudo mais detalhado das relações entre o espaço público e o privado, da coletividade e do 

indivíduo, que compreendem a essência da revitalização dessa área. A escolha pelo projeto do lar 

de idosos, em uma escala de maior detalhe, se deu visando a explorar a multiplicidade de questões 

intrínsecas à tipologia do estabelecimento, assim como o papel dele na estruturação e na qualificação 

desse interior de quarteirão idealizado.

A complexidade de um lar de idosos é evidenciada pelas exigências legais que regulam o seu 

projeto. Dessa forma, são impostas condições especiais para adequação dos espaços aos residentes 

de mobilidade reduzida, além de também serem inseridos aspetos técnicos aos serviços médicos, de 

higiene, tratamento de roupa, restauração, adequados à problemática biopsicológica dessa população 

envelhecida. Uma vez estudadas e percebidas tais particularidades, depara-se com o verdadeiro desafio 

de projetar um lar de idosos, que consiste em estimular a convivência, cultura, além de integrar esse 

universo mais íntimo e particular às dinâmicas do mundo exterior. Pode-se dizer, portanto, que a 

escolha de pormenorizar tal edifício fundamentou-se para além do interesse em estudar uma tipologia 

pouco usual, na investigação mais profunda da relação entre o espaço público e o privado, suas 

transições e vivências.

80 HERTZBERGER, Herman. Lessons For Students in Architecture. 010 Publishers. Rotterdam. 2000. Pg 12
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i90. Estudantes em descanso sentados em muros baixos em frente à sala de aula.
Montessori School - Delft

i91. Espaço de convivência que precede a sala de aula.
Montessori School - Delft
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“An open area, room or space may be conceived either as a more or less private place or as a public 

area, depending on the degree of accessibility, the form of supervision, who uses it, who takes care 

of it, and their respective responsibilities. Your own room is private vis a vis the living room and e.g. 

the kitchen of the house you live in. You have a key to your own room, which you look after yourself. 

Care and maintenance of the living room and kitchen is basically a responsibility shared by those 

living in the house, all of whom have a key to the front door. In a school each classroom is private 

vis a vis the communal hall. This hall is in turn like the school as a whole, private vis a vis the street 

outside.”81

A reflexão transcrita acima, apresentada por Herman Hertzberger, na obra Lessons for Students      

in Architecture, pode ser transposta às dinâmicas de um lar de idosos, onde os quartos, ainda que 

eventualmente sejam habitados por dois indivíduos, correspondem ao particular, onde a intimidade e 

a personalização do espaço são máximas; os corredores e os pátios ao semiprivado, e, por fim, as salas 

de refeição e convívio ao aspeto público. É importante ressaltar que, ao associar tais espaços como 

apogeu do território público assumir-se-ia a hermeticidade do edifício em questão, ou seja, excluir a 

possibilidade de que este se estenda, ainda que de forma controlada, ao exterior. A incompatibilidade 

dessa associação, estabelecida com o objetivo de classificar os elementos espaciais que compõem o 

lar de idosos, ocorre, também, devido ao caráter heterogéneo desenvolvido nestes, onde, mesmo nos 

espaços mais íntimos se observam traços de interações com terceiros, tais quais o acesso de médicos 

(as) ou enfermeiros (as) aos quartos dos residentes, assim como casos de apropriação ou interferência 

individual de áreas tidas como coletivas, percebidos, por exemplo, na “demarcação de territórios” da 

área de convivência com objetos pessoais (mantas, porta-retratos, etc.).

A indefinição dos espaços públicos, ou das áreas comuns, no caso do lar de idosos, não se constitui, 

de fato, como algo negativo, já que representa uma conexão entre a vida particular e a coletiva 

que acontece através da promoção de um sentimento de pertencimento de quem o ocupa. Dessa 

forma, transforma seus “usuários” em “habitantes”, estimulando a preservação e manutenção desses, 

configurando-se em “palcos”, onde podem ser desenvolvidas quaisquer atividades de interesse dos 

tais “habitantes”. Resulta, portanto, no reforço da vitalidade desses espaços. “The translation of the 

concepts “public” and “private” in terms of differentiated responsibilities thus make it easier for the 

architect to decide in which areas provisions should be made for users-inhabitants to make their own 

81 HERTZBERGER, Herman. Lessons For Students in Architecture. 010 Publishers. Rotterdam. 2000. Pg 14

i90. Estudantes em descanso sentados em muros baixos em frente à sala de aula.
Montessori School - Delft

i91. Espaço de convivência que precede a sala de aula.
Montessori School - Delft
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i92. Planta ampliada das unidades de alojamento do lar de idosos De Drie Hoven Elderly Housing, Amsterdam. 

i93. Espaço de convivência que antecede os quartos, conformado pelo arranjo das unidades de alojamento do lar de idosos.
De Drie Hoven Elderly Housing, Amsterdam. 
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contributions to the design of the environment and where this is less relevant. In the organization of a 

plan, as you design in terms of ground plans and sections and also in the principle of the installations, 

you can create the conditions for a greater sense of responsibility, and consequently also greater 

involvement in the arrangement and furnishing of an area. Thus users became inhabitants.”82

82 HERTZBERGER, Herman. Lessons For Students in Architecture. 010 Publishers. Rotterdam. 2000. Pg 26
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i94. Esquema de ocupação do edifício referente ao Lar de idosos contemplado na proposta de intervenção. S/E. 

i95. Distribuição do programa do Lar de idosos - Diagrama volumétrico S/E. 
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A análise do arranjo formal do lar de idosos, representado na ilustração 94, revela a organização desse 

edifício por meio de um pátio central, envolvido pelos quatro “blocos” que compõem sua volumetria, 

dispostos de maneira a configurar um vazio, fruto da desconexão destes, por onde se   faz o acesso 

ao lar.  O próprio volume do edifício responde à necessidade intrínseca do programa, proporcionar 

um espaço mais reservado, onde os residentes pudessem usufruir da quietude e tranquilidade, caso 

as desejem; assim como o controle de acesso a ele, que se faz a partir de uma entrada, inserida em 

uma porção menos movimentada do terreno no nível +100. Esses “blocos” são estruturados como 

fusão das duas áxis existentes na área de estudo, sendo uma referente ao desenho dos edifícios que 

se estendem desde a Rua Álvares Cabral, e a outra, aos advindos da Rua dos Bragas (armazéns da 

fábrica, anexo ao Serviço de Finanças, galerias comerciais). Dessa forma, o edifício em questão se 

constitui como uma peça-chave que, além de rematar o “gaveto” configurado pelas linhas de divisa 

da área estudada, concorda com o desenho dos outros edifícios englobados na proposta.

Apesar de se desenvolverem em harmonia aos alinhamentos dos volumes adjacentes, os espaços   

do lar de idosos foram definidos conforme uma modulação de 8 em 8 metros, contrastando com a 

encontrada na maioria dos outros edifícios contemplados na intervenção. A adoção dessa métrica 

se fez conveniente pela versatilidade dela, visto que se adequa tanto aos espaços de alojamento dos 

residentes (abrigando duas unidades destas), como aos que correspondem às funções de serviço 

do equipamento. Como apresenta o esquema das atividades funcionais necessárias para um lar de 

idosos, representado na ilustração 95, as unidades de habitação correspondem apenas a uma parte do 

programa exigido pela tipologia, dividido em funções relacionadas à coordenação como Receção, 

Direção, serviços técnicos e administrativos, Instalações para o pessoal; às atividades de manutenção, 

como Cozinha, Lavandaria, Área técnica, Enfermaria; e espaços de usufruto dos moradores, como 

a Sala de Convívio e atividades, e a de Refeições. Conforme descrito acima, é possível separar esse 

programa em três categorias, de acordo com o caráter de suas funções: a primeira corresponde as 

unidades de alojamento, ou seja, os quartos, que representam os espaços mais íntimos e que exigem 

maior privacidade; a segunda é onde estão as voltadas para confraternização dos residentes, como a 

Sala de Refeições e a Sala de Convívio, que toleram maior relação com o exterior; a terceira e última 

categoria diz respeito às atividades realizadas pelos funcionários do lar, que apesar de possuírem suas 

especificidades, suportam maior proximidade ao movimento exterior.

3.7.a Implantação e distribuição do programa.
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i96. Planta pormenorizada do Lar de idosos. Rés-do-chão (cota +100.50) S/E. 

1- Área Técnica.
2- Receção.
3- W.C. feminino.
4- W.C. masculino
5- Lavandaria.
6- Área do pessoal.
7- Acesso carga/descarga.

8- Elevador de serviço.
9- Compartimento lixo.
10 - Depósito.
11- Compartimento frios.
12- Cozinha.
13- Copa limpa.
14 - Sala de refeições.

15- Quarto.
16- Sala de enfermagem.
17- Centro de desporto.
18- Banho geriátrico.
19- Arrumo geral.
20- Sala de convívio.
21- Gabinetes técnicos

22- Arrumo administração.
23- Arrumo s. convivência.
24- Gabinete diretor.
25- Sala de reuniões.
28- Área externa.
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A categorização do programa que compõe o lar de idosos fez-se fundamental para a organização 

deste a partir da conciliação das propriedades espaciais exigidas pelas atividades às circunstâncias 

definidas pela localização geográfica de cada porção do terreno. Segundo essa lógica, foram dispostos, 

adjuntos à zona de entrada, e em posição de vigilância, a área de receção e o conjunto de atividades 

administrativas (gabinetes, salas de reunião, depósito), sendo estes separados por um espelho d’água, 

que restringe o acesso ao edifício. Nesse “bloco”, que compreende a receção e separa o exterior 

público do pátio interior do edifício, foram dispostos os espaços referentes à terceira categoria, 

com exceção da Sala de Enfermaria, justamente pelo fato de tolerarem esse maior movimento e 

ruído advindos do espaço público em que se insere o edifício. Outro fator importante sobre essa 

organização é a facilidade do acesso de carga e descarga exigida pela cozinha, pelo depósito de lixo, 

e, eventualmente, pela lavandaria, garantida pela possibilidade de comunicação com o exterior, como 

sinalizado na ilustração 96.

A sala de refeições e a de convivência poderiam, segundo a legislação que regula essa tipologia, 

corresponder a um mesmo espaço, que se adaptasse a ambas as atividades. Embora a proposta da 

fusão deles no mesmo local resultasse em significativa economia da área útil do edifício, fazê-lo seria 

assumir, ainda que de forma errônea, sua igualdade. A sala de convívio é um local em que os residentes 

permanecem por longos períodos, para descansar, mas também para relacionarem-se, enquanto a 

sala de refeições se destina, como sugere o nome, à alimentação. Esses espaços, ainda que tenham 

dimensões semelhantes, abrigam atividades de caráter significativamente diferente, e, portanto, devem 

ser desenhados de acordo. O fato de, por definição, os residentes passarem menos tempo na sala de 

refeições possibilita que este espaço seja menos resguardado, e se configure de maneira a articular 

maior contato com as dinâmicas externas ao edifício. Por outro lado, a sala de convívio foi percebida 

como um local mais protegido de tais dinâmicas, de modo a propiciar atividades comunitárias e a 

socialização entre os residentes com a tranquilidade e imperturbabilidade inerentes a este.

Dessa forma, a sala de refeições foi disposta no bloco descrito anteriormente, que abriga as atividades 

relacionadas aos serviços, adjacente à cozinha, voltando-se tanto ao pátio interno como para a praça 

pública na cota inferior, relação que será melhor abordada posteriormente. A sala de convívio, em 

contrapartida, ocupa uma porção mais interior do volume, em sequência às salas de administração e 

relativamente próxima da zona de entrada, visando a facilitar o acesso de visitantes, mas orientada 

a espaços mais particulares do terreno: o pátio central, e as traseiras arborizadas, para os quais se 

estende. A diferença entre a sala de refeições e a de convívio se reflete também no mobiliário proposto 
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i97. Planta pormenorizada do Lar de idosos. Pavimento superior (cota +104.05) S/E. 

15- Quarto.
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a elas. Se, na primeira, esse se resume a mesas e cadeiras voltadas para alimentação, a segunda foi 

aparelhada com um mobiliário mais versátil, que pudesse responder, de maneira eficiente, a uma 

variedade maior de atividades, como informática, passatempos, recreações, descanso, incluindo-

se a possibilidade de recolher tal mobiliário ao arrumo adjacente, liberando-o para a realização de 

dinâmicas de grupo, como aulas de dança, exercícios físicos, etc.

Nas porções restantes deste nível, e na totalidade do pavimento superior, foram dispostas as unidades 

de alojamento, sempre em duplas, nas quais o acesso se faz pelo corredor interno; suas aberturas 

se voltam para os pátios arborizados, definidos entre o volume do edifício e os muros de divisa da 

área. Essa sequência de quartos é interrompida nos “gavetos”, pelos blocos de transposição vertical, 

inseridos como peças que rematam o encontro perpendicular entre dois alinhamentos; são, por isso, 

definindos em pontos estratégicos do edifício, tornando mais  fácil sua utilização. Entendendo as 

escadas e elevadores como espaços de conexão entre os dois pavimentos, e, portanto, locais que 

propiciam encontros e interações, foram propostas, adjacentes a estes, pequenas salas de estar com 

copa, qualificando-os como pontos de encontro. Tendo em vista a suficiência dos dois blocos de 

transposição para servir os residentes, e a dificuldade em ocupar o gaveto irregular, fruto do encontro 

dos dois eixos existentes no edifício, foi proposta a inserção deste na Sala de Enfermagem, adaptada 

ao mesmo desenho das unidades de alojamento, e, na porção “irregular”, um pequeno recinto voltado 

às atividades físicas supervisionadas, como uma extensão das atividades médicas desse serviço.

É importante ressaltar a proposta de um volume situado na cota +97, abaixo do edifício que abriga 

o lar de idosos, diretamente relacionado a ele. A intenção de promover conexão entre os residentes e 

as dinâmicas do exterior se cristalizou na conceção das salas de aula, abertas tanto aos moradores do 

lar, como para qualquer interessado, sendo seu corpo docente composto por estudantes universitários, 

numerosos na região, visando a mescla de públicos intergeracionais como uma experiencia 

enriquecedora para ambos.

Por situar-se debaixo do lar de idosos, seu desenho foi conciliado com a modulação estrutural desse 

edifício, compartilhando também a materialidade e lógica de acesso, sendo, neste caso, dispensada 

a intercalação com os painéis de madeira, visto que se pretende maior continuidade com o espaço 

exterior. Abrigando quatro salas de aula de caráter polivalente, casas de banho adaptadas à terceira 

idade e um espaço maior, destinado a reuniões ou palestras em grupo, esse equipamento também 

contempla um acesso direto do lar de idosos. Isso se dá a partir da integração, em sua composição, de 
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i98. Planta pormenorizada do Centro de aprendizado. Pavimento inferior (cota +97.05) S/E. 

29- Sala de aula.
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um dos blocos de transposição do edifício, e, dessa forma, estimulando a integração dos residentes 

envelhecidos com o espaço público para além da proximidade física do lar aos diversos equipamentos 

culturais inseridos na área de estudo. Visando a reforçar essa relação, foi proposto um rasgo no pátio 

central do lar de idosos, situado na cota +100.50. Por meio dele, pode-se estabelecer uma conexão 

visual entre os dois pavimentos desse edifício e a pequena praça, alongada em continuidade ao largo 

do nível +97, envolvida pelo volume “educacional” inserido na mesma cota.
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i99. Corte longitudinal esquemático do Lar de idosos. S/E. 
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Como se verifica a partir da planta da rés-do-chão, representada na ilustração 96, o edifício  foi 

desenhado de maneira a promover a maior integração possível entre os diversos espaços que o 

compõem, sendo estes dispostos em torno de um pátio central arborizado, para o qual se voltam 

também os eixos de circulação. Os corredores foram percebidos como elementos que excedem sua 

função primordial, pois, por consistirem, por definição, no componente que acolhe os percursos 

principais dos residentes, transformam-se em “palco” para as diversas interações sociais entre eles. 

Tendo clara a importância desses espaços para a convivência e para a confraternização, foi proposto 

um desenho menos convencional, que os qualificasse também como recintos. Com esse objetivo, 

os corredores foram desenhados com maior amplitude, excedendo os dois metros, e orientados para 

o interior do edifício, conectando visualmente os residentes a partir da sequência de peles de vidro 

que delimitam esses espaços. A escolha por distribuir o programa do lar de idosos em apenas dois 

pavimentos, sendo o inferior de caráter mais social, fundamentou-se na intenção de favorecer essa 

conexão visual entre os observadores, separados por, no máximo, um pavimento, e, dessa forma, 

adequando o edifício a uma escala de “bairro”, mais familiar e acolhedora.

O percurso dos corredores foi percebido, também, como uma transição entre o exterior e o interior, 

sendo concebido como um meio-termo entre estes, e, portanto, associando-se como uma continuidade 

da praça, enquanto assegurava mais intimidade. A qualidade intermédia foi conseguida ao intercalar 

portas de correr de vidro, com painéis opacos de madeira, garantindo a possibilidade de acesso ao pátio 

central a partir dos corredores, simultaneamente criando um padrão de sombreamento na face oposta. 

Essa caixilharia, assim como os painéis de madeira, foi desenhada em módulos de 80 centímetros, 

a fim de articular com a estrutura que rege o edifício como um todo, de oito em oito metros; dessa 

forma, se alinha ao desenho dos “compartimentos” do edifício, como as portas de acesso à sala de 

convívio, a de refeições, ou o serrilhado, definido pela projeção das casas de banho das unidades de 

alojamento, que serão discutidas posteriormente com mais detalhe.

É importante ressaltar a diferença de tratamento dos corredores na rés-do-chão (+100.50) e no 

pavimento superior (+104.05), que, apesar de partilharem o mesmo tipo de vedação, composto pela 

intercalação de aberturas de vidro com painéis de madeira, possuem aspeto diferente. Se na primeira, 

esses são articulados como uma extensão do pátio central ajardinado, ainda que garantindo uma certa 

3.7.b Percursos e recintos.
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i100. Planta do Lar de idosos com entorno imediato. Rés-do-chão (cota +100.50) S/E. 
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i101. Corte transversal esquemático do Lar de idosos. S/E. 
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privacidade, no pavimento superior, essa conexão é apenas visual. Dessa forma, é proposta, nesse nível, 

a inserção de uma peça retangular que se ergue a cinquenta centímetros do piso, a qual suporta os tais 

elementos de vedação exterior (caixilhos e painéis de madeira), enquanto oferece a possibilidade de 

serem apropriados como bancos, preenchidos com vasos de plantas ou quaisquer outros objetos que 

os residentes desse andar desejem. Apesar de estar fisicamente desassociado do espaço ajardinado, 

entendido como uma praça de reunião, os corredores do pavimento superior ainda se identificam como 

locais de encontro e permanência, definindo-se como varandas comunitárias, conectadas visualmente 

com o pátio central, além do vazio definido a partir do largo público prolongado desde os armazéns 

da antiga fábrica.
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As unidades de alojamento consistem no espaço de maior privacidade do edifício, nas quais os 

residentes devem experimentar condições ideais para descanso e relaxamento. Essa intenção pode 

ser percebida antes mesmo de discutir o desenho dos quartos, na materialidade estipulada para esses. 

Em contraste com a estética dos corredores, pavimentados com placas de granito cinzento cujo 

objetivo é promover uma continuidade ao espaço público da cota +100 em que se insere, bem como 

o revestimento do piso interior dos quartos, que recebe soalhos de madeira; assim, além de evitar o 

arrefecimento, proporciona conforto para quem os experiencia. As paredes e o forro desse interior, em 

vez da madeira ou do concreto encontrados no restante do edifício, são revestidos, respetivamente, 

com reboco branco e gesso acartonado, a fim de proporcionar maior amplitude a tal espaço de 

permanência prolongada. Às casas de banho dos alojamentos, assim como às outras áreas molhadas 

do lar, foi proposto revestimento cerâmico tanto nas paredes como no pavimento, com o intuito de 

facilitar a limpeza deles, garantindo sua impermeabilidade.

As unidades foram concebidas de maneira a se adequarem aos vãos de oito metros que estruturam   

o edifício em sua totalidade, sendo desenhados como peças retangulares que, arranjadas em 

duplas, preenchem esses blocos quadrados definidos pelas paredes estruturais. Uma vez assumida 

a complementaridade entre duas habitações adjacentes, foi proposta a definição de uma saliência, 

fruto do deslocamento das casas de banho, criando, dessa forma, uma aresta que, quando combinada 

a da unidade ao lado, configura um espaço que antecede a entrada ao quarto, promovendo uma 

transição entre o corredor, de caráter mais social, e o interior da habitação, mais íntimo. Essa zona 

foi desenhada com dimensões suficientes para comportar cadeiras, uma pequena estante ou vasos 

de plantas, oferecendo a possibilidade de personalização e de apropriação do espaço habitável pelos 

próprios residentes do lar. Quando postas em sequência, essas arestas produzem um serrilhado que 

dinamiza o percurso dos corredores, ampliado e reduzido sucessivamente pela repetição desses 

recintos personalizados, que remontam a paisagem urbana de bairros residenciais onde, antecedendo 

as casas, estão os quintais ornamentados segundo a aspiração de seus moradores.

Tendo em vista que o lar de idosos abriga um público relativamente diverso, pode ser composto tanto 

por cônjuges e amigos, por desconhecidos agrupados, ou mesmo sozinhos, foi proposta uma única 

tipologia que se adaptasse às várias modalidades de ocupação, mas preservando a qualidade espacial. 

3.7.c A unidade de alojamento.
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i102. Planta do Lar de idosos com entorno imediato. Pavimento superior (cota +104.05) S/E. 
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i103. Planta ampliada do Lar de idoso - Unidades de alojamento. Rés-do-chão (cota +100.05) S/E. 
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O ingresso aos quartos se faz, portanto, a partir dos recintos descritos anteriormente, conformando 

um espaço de entrada, delimitado, de um lado pelo bloco da casa de banho, e, do outro, pelo armário 

longitudinal, que percorre quase toda a extensão do quarto, protegendo visualmente a zona mais intima 

do alojamento. Esta, por sua vez, foi desenhada de forma suficientemente ampla para abrigar uma 

cama de casal e escrivaninha, ou mesmo duas camas de solteiro, separadas por mesas de cabeceira. 

Essa porção do quarto recebe boa iluminação e ventilação pela proximidade à fachada posterior, que 

é composta por duas aberturas, sendo uma fixa e outra movível, através das quais se vislumbra o 

exterior. Com o intuito de qualificar a permanência nos alojamentos, essa área adjacente à fachada 

foi desenhada mais ampla, sendo possível posicionar nela, por exemplo, um conjunto de cadeiras que 

tornem mais confortável a contemplação da paisagem externa.

Apesar de padronizar o desenho dos alojamentos visando a adequação destes às diversas modalidades 

de ocupação, é importante ressaltar a transformabilidade experimentada nos alçados frente às diferentes 

circunstâncias em que se inserem. Nos quartos, localizados na rés-do-chão, voltados para jardins 

externos ao mesmo nível, a abertura movível foi configurada de maneira a possibilitar o acesso a estes, 

que se definem, portanto, como pequenas praças compartilhadas apenas pelos residentes limítrofes; 

enquanto que, no pavimento superior, essa abertura é associada a um guarda-corpo, garantindo ainda 

sua abertura total, mas configurando-a como uma varanda.
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4.	Considerações	finais
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O interior do quarteirão conformado pela área de estudo da presente dissertação se constitui como 

uma grande porção do território central do Porto que, enclausurada pelas edificações que a envolvem, 

se encontrou resguardada dos processos de desenvolvimento do tecido urbano portuense, que 

atuaram sobre essa região desde a industrialização experimentada pela cidade, em meados de 1800. 

A desativação da Antiga Companhia Aurifícia, inserida no interior da área de estudo e dividindo-a 

em duas partes, propiciou a utilização de seus armazéns como alicerces e catalisadores do projeto de 

transformação desse espaço, que foi explorado pela investigação do presente trabalho.

A intervenção proposta articulou uma série de edifícios e equipamentos percebidos como 

qualificadores dessa região, que, ao mesmo tempo constitui-se como resposta às situações adversas 

experimentadas pela cidade do Porto nas últimas décadas. O projeto foi desenvolvido de maneira 

a se adequar às diversas circunstâncias nas quais está inserido. Elas podem ser relacionadas não 

só ao espaço físico, tirando proveito da topografia, bem como da boa localização e das edificações 

existentes, mas também do contexto socioeconómico do centro portuense, afetado pelos fenómenos de 

“gentrificação”, “turistificação” e descaracterização de seus espaços. Buscou-se, portanto, tirar partido 

de tais condicionantes, utilizando-se da variação topográfica, além da arborização para configurar 

praças e qualificar percursos públicos, rematando-se às traseiras dos edifícios preexistentes com 

novos volumes habitacionais, para abrigar uma população mais vulnerável, que raramente reside no 

centro, estabelecendo-se galerias comerciais e de restauração, a fim de explorar o intenso movimento 

na envolvente, fruto do turismo e do público universitário. Considerando a potencialidade dessa área, 

foi proposta também a definição de um conjunto de equipamentos que ativassem ainda mais esse 

território e seu entorno, entre os quais uma biblioteca, um lar de idosos, uma residência universitária; 

além destes, um verdadeiro polo cultural situado nas instalações da antiga fábrica.

Configura-se, portanto, um tecido urbano costurado ao preexistente, conectando as vias que conformam 

o quarteirão por meio de percursos interiores, rematando seus alçados com novos edifícios; e, apesar 

de integrados fisicamente a esses, recebem uma materialidade diferente, com a finalidade de garantir 

a diferenciação entre o antigo e o novo. O projeto de intervenção foi percebido como construção 

de cidade, constituída por uma diversidade de usos, habitada não só por aqueles que ali residem, 

como também pelos visitantes “estrangeiros”. Por esse motivo, buscou-se explorar ao máximo as 

possibilidades de relação e convivência entre os indivíduos que a experimentassem, seja por meio de 

conexões visuais, pertencentes a níveis e espaços diversos, como pela criação de largos, constituídos 

como verdadeiros “palcos” para as mais diversas atividades de confraternização imaginadas por esses.
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A pormenorização do lar de idosos fundamentou-se no estudo dessa temática em um nível maior   

de detalhe: se o quarteirão é a “cidade dentro da cidade”, o lar seria ainda outra, mais adentro. A 

investigação dessa tipologia revelou a pluralidade de questões que compreende, relativas tanto às 

normas e às  regulamentações exigidas, por abrigar uma população mais envelhecida, e, portanto, 

que demanda certos cuidados; como ao universo de relações interpessoais, bem como a configuração 

de espaços de qualidades diferentes, ora de cunho mais social, voltados ao convívio e lazer, ora 

mais resguardados, orientados ao descanso e relaxamento. Projetar o lar de idosos demonstrou a 

influência da arquitetura na criação de um senso de comunidade, a definição de espaços intermédios, 

que efetuassem a transição gradual, do social ao íntimo, assim como a conexão simbiótica entre essa 

população mais envelhecida e a vida pública, exterior ao lar, que o envolve.

Excedendo o simples desenho de edificados, a presente dissertação permitiu a investigação de um tema 

percebido como de extrema importância, que é a vida urbana em si. O projeto contempla o desenho 

do objeto, bem como sua estrutura e organização funcional, mas não se limita a esse, abrangendo 

também a discussão sobre cidade, suas adversidades e possíveis respostas. Dessa forma, a proposta 

cristalizou-se como uma mescla entre os campos de arquitetura e urbanismo, articulando, tanto a 

escala do edifício e suas dinâmicas internas, como a sua relação com o tecido urbano envolvente.   

O paralelo em questão se reflete na lógica proposta ao lar de idosos, desenvolvido de maneira a 

propor espaços que contemplassem as mais diversas apropriações pelos seus residentes. Os espaços 

desenhados na área de estudo e as qualidades destes possibilitam sua adaptação para responderem a 

problemas e a questões ainda nem mesmo identificados, mimetizando a transformabilidade inerente 

à cidade.

“É necessário encontrar o equilíbrio certo entre o controle da experiência espacial e uma liberdade 

para permitir que as coisas aconteçam” - Álvaro Siza.
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Quadro de áreas - Lar de Idosos
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Receção

Átrio 

Instalações sanitárias 

Direção, serviços técnicos e administrativos

Gabinete de direção 

Gabinetes técnicos e administrativos 

Sala de reuniões

Arrumo

Instalações sanitárias

Circulação

Instalações para o pessoal

Sala do pessoal 

Instalações sanitárias 

Convívio e atividades

Área interna

Área externa 

Instalações sanitárias 

Arrumos

Refeições

Área interna 

Área externa -

Instalações sanitárias

27 m²

21 m²

 6 m²

79.7 m²

16.4 m²

27.4 m²

14.8 m²

4.7 m²

5.4 m²

11 m²

40.4 m²

16.2 m²

24.2 m²

153.8 m²

104.3 m²

26.7 m²

13.2 m²

9.6 m²

177.9 m²

96.3 m²

68.4 m²

13.2 m²

Quartos com instalação sanitária - 23.0 x 33 = 
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Alojamento 

Quartos com instalação sanitária 

Salas de estar com copa 

Banho geriátrico 

Cozinha e lavandaria

Cozinha

Copa limpa 

Despensa

Compartimento de frios

Compartimento de lixo 

Lavandaria 

Acesso carga e descarga 

Serviços de enfermagem

Gabinete de enfermagem -

Instalações sanitárias

Centro de desporto

Sala de massagem 

Sala de fisioterapia 

Arrumos gerais 

Circulação

Corredores internos

Pátio central 

Área total

921.8 m²

23.0 x 33 = 759 m²

141.8 m²

10.5 x 2 = 21 m²

71.7 m²

22.2 m²

13.2 m²

5.9 m²

5.6 m²

5.9 m²

11.1 m²

7.8 m²

24.6 m²

19.6 m²

5 m²

29 m²

9.3 m²

19.7 m²

34.9 m²

753 m²

264.5 x 2 = 529 m²

224 m²

2 313.8 m²
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Desenhos do projeto
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 IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA - EXISTENTE ESCALA 1:500
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 IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA - PROPOSTA ESCALA 1:500
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 PLANTA COTA + 104 - PROPOSTA ESCALA 1:500
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 PLANTA COTA + 100 - PROPOSTA ESCALA 1:500
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 PLANTA COTA + 97 - PROPOSTA ESCALA 1:500
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 PLANTA COTA + 90 - PROPOSTA ESCALA 1:500
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 LAR DE IDOSOS - PLANTA DE COBERTURA ESCALA 1:200
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 LAR DE IDOSOS - PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR ESCALA 1:200
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 LAR DE IDOSOS - PLANTA RÉS-DO-CHÃO ESCALA 1:200
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 LAR DE IDOSOS - PLANTA PAVIMENTO INFERIOR ESCALA 1:200
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+90.00

+104.00

+99.00

+95.00

+95.00

+99.00

+103.00

+107.00

CORTES GERAIS 

CORTE A-A

CORTE B-B

ESCALA 1:500
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ALÇADOS GERAIS ESCALA 1:200

ALÇADO RUA DE CEDOFEITA

ALÇADO RUA ÁLVARES CABRAL
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+108.55

+97.00

+100.55

+104.05

+108.55

+97.00

+100.55

+104.05

CORTES PORMENORIZADOS - LAR DE IDOSOS ESCALA 1:200

CORTE C-C

CORTE B-B
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ALÇADO PRINCIPAL - LAR DE IDOSOS ESCALA 1:200

+97.00

+100.55

+104.55

+108.05
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