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Esta dissertação aproxima-se de um pequeno aglomerado urbano de baixa densidade, 

para, a partir dele, levantar uma reflexão alargada sobre a mobilidade, uma dimensão 

essencial para estudar o território e os processos de urbanização de uma sociedade 

hiperativa.

Este pequeno aglomerado corresponde a uma freguesia limítrofe do município 

de Guimarães que faz fronteira a norte com o município de Braga e a oeste com 

o município de Fafe. Aqui a malha urbana é fragmentada e destaca-se da mancha 

contínua e dispersa que cobre a área sul e oeste do município e se estende pelo Vale 

do Ave até Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa. 

A reflexão que aqui se monta sobre o território tenta fugir de uma abordagem 

tecnocrática e reclamar para a disciplina um projeto político, capaz de fugir a soluções 

imediatas, desarticuladas e inconscientes da ideia de sociedade que materializam 

através da forma.

Neste estudo a leitura da mobilidade e, consequentemente, do território é feita a partir 

de uma entrevista a três habitantes do aglomerado em questão, Gonça. As palavras 

recolhidas são depois articuladas por conceitos estudados, mas os habitantes têm aqui 

o papel de fonte primária para estudar o uso do território ou, por outras palavras, o 

jogo de movimentos e permanências.

O estudo a que me proponho nesta dissertação não se esgota na reflexão escrita, mas 

passa também pela vontade de enriquecer estas reflexões a partir do desenho.

Resumo
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This thesis focuses on a small, low density, urban agglomeration, in order to raise 

a broader reflection on mobility as an essential dimension of the territory and the 

urbanization processes of an hyperactive society.

This small settlement makes up a civil parish on the edge of Guimarães which 

borders with Braga to the north and with Fafe to the west. Here the urban network is 

fragmented and stands out from the continuous and scattered urban patchwork that 

covers the southwest area of the municipality and extends through the Ave Valley to 

the municipalities of Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso and Trofa. 

Here the discussion on territory tries to steer away from a purely technocratic point 

of view and makes a claim for architecture as a political project. One that is able to 

escape from immediate solutions, disconnected from and unconscious of the idea of 

society that takes shape through form.

In this study, an understanding on mobility and, consequently, on territory is 

developed from an interview with three Gonça residents. Although the spoken word 

is captured and interpreted with the help of established concepts, here the inhabitants 

take on the role of primary source of study for the use of the territory or, in other 

words, for the play of movements and stays within it.

This study does not limit itself to written reflection, it also involves the desire to 

enrich these reflections through the means of drawing.

Abstract
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O seu 
princípio é conhecido: na 

periferia, um edifício anelar; ao centro, uma 
torre; esta tem grandes janelas que se abrem sobre o lado 

interior do anel; o edifício periférico está dividido em celas, cada 
uma atravessando toda a espessura do edifício; têm duas janelas, uma 

para o interior, que corresponde às janelas da torre; a outra para o exterior, que 
permite que a luz atravesse totalmente a cela. Basta então colocar um vigia na torre 

central e, em cada cela, encerrar um louco, um doente, um condenado, um operário ou 
um aluno. Pelo efeito da contraluz, podem ver-se a partir da torre, recortando-se exatamente 

contra a luz, pequenas silhuetas cativas nas celas da periferia. Cada cela é um pequeno teatro, 
onde cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível. O dispositivo 

panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver constantemente e reconhecer de imediato. 
Em suma, inverte-se o princípio da masmorra; ou melhor, das suas três funções – encerrar, privar de luz 
e esconder –, só se conserva a primeira e suprimem-se as outras duas. A luz e o olhar de um vigia captam 
melhor que a escuridão, que antes protegia. A visibilidade é uma armadilha. // Desde logo, é o que permite 
– como efeito negativo – evitar aquelas massas, compactas, inquietas, tumultuosas, que se encontravam nos 
locais de encerramento, aqueles que foram pintados por Goya ou descritos por Howard. Cada indivíduo, 
no seu lugar, está bem trancado numa cela, de onde é visto de frente pelo vigilante; mas os muros laterais 
impedem-no de entrar em contacto com os companheiros. É visto, mas não vê; objeto de uma informação, 
nunca sujeito numa comunicação. A disposição da sua cela, em frente à torre central, impõe-lhe uma 
visibilidade axial; mas as divisões do anel, essas celas bem separadas, implicam uma invisibilidade 
lateral. E esta é o garante da ordem. Se os reclusos forem condenados, não há perigo de conjura, 
não há tentativa de evasão coletiva, não há projeto de novos crimes para o futuro, não há más 

influências recíprocas; se forem doentes, não há perigo de contágio; no caso dos loucos, não há o 
risco de violências recíprocas; se forem crianças, não há copianço nem barulho, falatório ou 

dissipação. No caso dos operários, não há rixas nem conluios ou distrações que atrasem o 
trabalho, que o tornem menos perfeito ou provoquem acidentes. A multidão, massa 

compacta, lugar de trocas múltiplas, individualidades que se fundem, efeito co-
letivo, é abolida em proveito de uma coleção de indivíduos separados. Do 

ponto de vista do guardião, é substituída por uma multiplicidade 
enumerável e controlável; do ponto de vista dos detidos, 

por uma solidão sequestrada e observada.
Daí decorre o efeito mais 
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Os arquitetos estudam e projetam formas. Formas que configuram espaços e são 

palco para o habitar. Ora, estas formas não são neutras, elas apontam uma direção ao 

uso de quem as habita, facilitando ou incitando determinados usos e dificultando ou 

desencorajando outros. A reflexão sobre a relação que se estabelece entre a forma e o 

uso é o primeiro passo para o reconhecimento das consequências sociais da atuação 

dos arquitetos ou, por outras palavras, para o reconhecimento da natureza política da 

disciplina. 

É também o reconhecimento desta condição que nos permite afirmar que a 

arquitetura é, simultaneamente, mais do que um exercício artístico e mais do que um 

saber técnico. O desenho de espaço ultrapassa uma composição formal puramente 

estética quando é capaz de perceber que a forma impõe uma determinada ordem aos 

corpos que a habitam, e o desenho de um espaço ultrapassa o somatório de várias 

especialidades quando, mais do que dar resposta aos desafios da acústica, da térmica, 

Arquitetura, a natureza política da disciplina
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I make no special attempt 
to relate architecture to 
other things. I have not 
tried to “improve the 
connections between science 
and technology on the one 
hand, and the humanities 
and the social sciences on 
the other … and make of 
architecture a more human 
social art.” I try to talk 
about architecture rather 
than around it. VE
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A prudent limitation of variety to a few 
standard types of buildings increases their 
quality and decreases their cost; thereby 
raising the social level of the population 
as a whole.

For unless we choose to regard the 
satisfaction of those conditions which can 
alone animate, and so humanize, a room 
- spatial harmony, repose, proportion - as 
an ideal of some higher order, architecture 
cannot be limited to the fulfilment of its 
structural function.
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Pedro Levi Bismarck (2018)
Arquitectura e «pessimismo». 

p. 2

Robert Venturi (1966)
Complexity and contradiction 
in architecture.
p.14

Porque projeto 
implicaria, desde 
logo, uma relação 
permanente de 
crítica e crise com a 
sua instrução, com o 
seu desdobramento 
e com as condições 
em que este opera 
e se posiciona. 

etc., se debruça sobre o desenho da forma e a percebe enquanto materialização de 

uma determinada ordem social que se pode aceitar ou pôr em causa. Esta tentativa 

de encontrar a especificidade da disciplina não tem como meta hierarquizar as 

várias áreas de conhecimento que devem estar presentes num qualquer projeto de 

transformação do espaço, mas sim tornar claro que o trabalho do arquiteto é diferente 

de todos os outros e por isso indispensável e insubstituível. Quando falamos de 

arquitetura enquanto disciplina, falamos necessariamente de um objeto de estudo 

privilegiado, a forma, mas falamos também de uma forma própria de produzir 

conhecimento, o projeto. Pois bem, no meu entender, o projeto deveria traduzir-se na 

produção um discurso crítico sobre a circunstância numa condição de transformação 

da realidade. Entendo que ser capaz de projeto é ser capaz de ultrapassar a resposta 

pragmática a um problema estabelecido por outrem e avançar na própria formulação 

do problema. É ser capaz de organizar e estabelecer prioridades na leitura da 

realidade. É ser capaz de construir uma posição política.

Contudo, se é relativamente consensual a ideia de que a forma é o objeto de estudo 

e trabalho da disciplina, não podemos dizer o mesmo sobre a convicção de que o 

projeto é necessariamente político. E foi assim ao longo da história: a defesa de uma 

atuação disciplinar engajada, como aquela que caracterizou o movimento moderno 

no período pós-guerra, deu lugar a um entendimento da disciplina enquanto área 

do conhecimento que se devia cingir ao desenho de formas pouco preocupadas com 

a ordem que impunham aos corpos que as habitavam, posição que foi avançada no 

período pós-moderno e nos acompanha até hoje. 

Posto isto, interessa-me lembrar que a construção de forma depende de uma posição 

de poder e de um desafogo económico que possa suportar os custos associados não só 

aos recursos materiais e à mão de obra, como também à propriedade dos solos. Ora, 

se acreditamos que a forma fixa uma determinada ordem ao corpo que a habita e se 

a possibilidade de transformar o espaço está circunscrita aos mais ricos, então aceitar 

que a disciplina de arquitetura se deve cingir à resposta dos seus clientes (quem 

paga) é defender um sistema em que os mais ricos podem impôr os seus valores e 

ordens sociais às classes mais pobres. É por isso que mesmo quando defendemos 

uma disciplina fechada sobre si estamos a assumir uma posição política: a diferença 

é que essa posição política está em conformidade com uma suposta “ordem natural 

das coisas”. No entanto esta “ordem” tem pouco de “natural”: ela é ideologia, ela 

corresponde a um sistema de ideias e conjunto de convicções sustentadas por um 

grupo e se não a combatemos, quer a reconheçamos enquanto tal, quer o façamos 

inconscientemente, estamos a defendê-la.



23My idea of the architect 
as a coordinator - whose 
business it is unify the various 
formal, technical, social and 
economic problems that arise 
in connection with building - 
inevitably led me on step by 
step from study of the function 
of the house to that of the 
street; from the street to the 
town; and finally to the still 
vaster implications of regional 
and national planning.

Não disse que os discursos sobre arquitectura não existiam 
antes do século dezoito. Nem disse que os debates de arquitec-
tura antes do século dezoito não tinham qualquer dimensão 
ou significado político. O que quis foi sublinhar que, a partir 
do século dezoito, todos os tratados que consideram a políti-
ca como arte de governar os homens, incluem, necessaria-
mente, um ou vários capítulos sobre urbanismo, equipamen-
tos colectivos, higiene e arquitectura privada. Estes capítulos 
não se encontram nas obras dedicadas à arte de governar do 
século dezasseis. Esta mudança provavelmente não se encon-
tra nas reflexões dos arquitectos sobre a arquitectura, mas 
aparece claramente nas reflexões dos homens políticos.
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Esta natureza política da disciplina, de organização do comum, verifica-se tanto 

nas intervenções do espaço público, como nas intervenções do espaço privado. No 

entanto, ainda que as intervenções no domínio privado também carreguem uma 

transformação do que nos é comum, do que é público, esta dimensão é geralmente 

mais invisível e, por isso, mais negligenciável. É usual reconhecer a dimensão 

pública da fachada de rua de uma casa privada (como se pode observar em várias 

operações urbanísticas do século XVIII em que os desenhos tornam claro que o 

domínio público acabava na fachada), mas raramente se fala de como a implantação, 

a expressão volumétrica, a distribuição funcional ou mesmo a organização do espaço 

interior privado afeta também a construção do comum.

Por outro lado, quando falamos de urbanismo ou projetos urbanos parece não 

haver dúvidas que estamos a falar do espaço de todos, do espaço que partilhamos, 

do espaço que nos é comum. Foi o que mais me cativou na aproximação ao projeto 

urbano que fiz a partir da U. C. de Projeto 5 na FAUP: a impossibilidade de fugir 

a uma discussão política. Claro que, ainda assim, nem todo o discurso se assume 

como político e isso acaba por ser o principal entrave à discussão. Todo o discurso 

político é atacável e discutível, todo o discurso político corresponde a uma montagem 

de valores, princípios, de preocupações e de prioridades em constante construção, 

no entanto assistimos a um crescendo de posições políticas que se escondem atrás 

“factos”, de constatações “neutras”, de palavras de “especialistas”, de informação 

“objetiva” e “imparcial”. Mas é precisamente através do projeto que podemos pôr em 

causa o que nos é apresentado como evidente e produzir um discurso alternativo mais 

informado e engajado. 

É, por exemplo, perante um certo discurso de defesa da sustentabilidade (tema 

recorrente no projeto urbano contemporâneo) que tenta dar resposta aos problemas 

ambientais sem pôr em causa o sistema de produção vigente, que podemos estudar 

e discutir alternativas, montar propostas que procurem na origem destes problemas 

uma resposta, uma reorganização das peças do jogo. Debaixo da bandeira da 

sustentabilidade vemos muitas vezes propostas de ações pontuais, não articuladas, 

que carregam a responsabilidade sobre o indivíduo benfeitor ou que se traduzem 

em novos produtos que vão alimentar o ciclo de consumo. Quaisquer que sejam, 

todas elas parecem só querer atenuar estes problemas ambientais na medida em 

que seja possível manter o sistema vigente. Este discurso carrega uma ideologia, 

Urbanismo, um discurso iminentemente político
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Ecology is first an 
anthropological issue, 
and only secondly a 
technological one. 
Changes in social 
behaviour have the 
greatest impact

Ora, o mais corrente na urbanização difusa são 
construções efectuadas antes da existência de 
planos, zonamentos e regulamentos (a maior 
parte dos PDM, como se disse, foi aprovado 
já no final da década de 90, em plena fase de 
pico ou descendente do ciclo imobiliário mais 
recente), em solo nunca infra-estruturado ou 
urbanizado previamente, antes da construção. 
Procuraremos matizar estas situações sem fazer 
generalizações abusivas ou juízos inadequados, 
partindo do principio de que a cidade difusa 
não é uma perversão da «outra» (qualquer que 
ela seja), mas sim uma outra forma de pensar 
o urbano e a sua forma, que terá os seus custos, 
eficiências e ineficiências, mas que, sobretudo, 
se existe é porque responde a um determinado 
contexto social que, pelos vistos, está bastante 
generalizado em geografias e culturas muito 
diversas.Á
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Álvaro Domingues (2006) 
Cidade e democracia. 
p. 29

(for example, if the world’s 
population became vegetarian, it 
would solve approximately 30% of 
our current environmental issues).
Contemporary eco-friendly rhetoric 
is totally flawed: technology will 
not yield a solution. Solar panels 
will not save us, and neither will 
electric cars: the real solution is 
to be found in a series of changes 
in our social behaviour, or - 
even better - in our desires (for 
technology would then follow suit).

embora nem sempre clara por se esconder atrás de uma “ordem natural das coisas”, 

mas, ainda assim, política e, como tal, atacável e discutível. E contra essa defesa de 

uma sustentabilidade ambiental amorfa, que passa pela simples gestão de recursos 

naturais ou redução das emissões de CO2 dentro de um quadro comportamental 

inalterado, levanta-se a necessidade de considerar também a sustentabilidade social 

das soluções apresentadas. Isto é, interessa-nos pensar uma sustentabilidade ecológica, 

um modelo que garanta a sobrevivência e otimização não só das relações dos seres 

vivos com o meio orgânico ou inorgânico no qual vivem, mas também das relações 

dos seres vivos entre si. Será que a insustentabilidade ambiental do sistema não 

reflete a insustentabilidade social do modo como nos organizamos? Se estamos a 

esgotar os recursos e a poluir o ambiente por uma produção massiva que gera uma 

quantidade de desperdício surreal, a lógica passará pela criação de novos produtos 

mais eficazes ou na revisão de um sistema que nos faz produzir e desperdiçar tanto? 

Que justificação há para termos «uma sociedade que atingiu  níveis de desenvolvimento 

muito grandes em muitas áreas, mas em que permanecem focos de défice profundo de 

humanização: a guerra, a fome e a pobreza»? 

Esta discussão da sustentabilidade é uma entre muitas. Outra discussão recorrente 

no projeto territorial prende-se com os modelos de distribuição no território. 

Hoje, é possível identificar uma posição de defesa da urbanização concentrada que 

insinua querer alterar o padrão de urbanização do território português canalizando 

o investimento para as áreas que já respondem a este desígnio e desconsiderando as 

que se organizam segundo outras lógicas. Perante este discurso importa perceber 

que montagem de valores, preocupações e prioridades é que ele enceta para o 

entendermos enquanto projeto político e nos podermos posicionar criticamente em 

relação a ele. O facto de as soluções apresentadas para concentrar a urbanização não 

contemplarem nem se pronunciarem sobre as áreas de urbanização extensiva, não 

é resultado de um esquecimento, é projeto político. Os projetos urbanos públicos 

concentrarem-se na qualificação do espaço público e na criação de equipamentos 

nas áreas que já concentram os maiores índices de riqueza, sem o contrabalanço da 

criação de habitação pública e ignorando as áreas que concentram as populações mais 

pobres, só vem reforçar uma lógica meritocrática de investir em quem pode responder 

às estratégias delineadas (também por estas forças privadas) e votar ao esquecimento 

quem não consegue aceder às áreas mais afetadas pela pressão imobiliária. Esta lógica 

agrava as desigualdades que já se faziam sentir e escolhe ignorar as razões pelas 

quais as pessoas vivem onde vivem. Atrás de argumentos de potenciação de uma 

vida mais “comunitária” ou de eficiência pela redução de infraestruturas ou redução 
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As pessoas que sofrem as consequências de 
uma mobilidade desorganizada, muitas vezes 
não desorganizada por elas, porque elas não 
a conseguem organizar de outra forma, são 
precisamente aquelas pessoas que não vão voltar 
a estudar, que dizem que não têm tempo para ler 
um livro, que dizem que não se lembram quando 
foi a última vez que sairam para ir tomar um 
café ou para estar numa reunião da associação 
de pais ou para conviver com a sua família e que 
são aquelas pessoas que vão ter menos paciência 
para o apoio escolar aos filhos. E, portanto, se nós 
conseguíssemos organizar a mobilidade de outra 
forma, provavelmente nós tínhamos uma libertação 
de tempo e uma libertação de rendimento que 
poderia ter efeitos sociais muito mais benéficos

E nem pensem em 
dizer-lhes que por 
vezes se sucedem 
cidades diferentes 
sobre o mesmo chão 
e sob o mesmo nome, 
nascem e morrem sem 
se terem conhecido, 
incomunicáveis entre si.
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Italo Calvino (1972)
As cidades invisíveis, p. 39
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Pois bem, podemos afirmar que à escala territorial, o uso compreende, 

simultaneamente, os movimentos e as permanências de um corpo no espaço, ou 

seja, estudar o uso em urbanismo é estudar a mobilidade: os percursos, os modos 

de deslocação e as intensidades de movimento dos corpos. Numa economia global 

como a atual, em que tudo se desloca em grandes quantidades, a grandes velocidades, 

vencendo longas distâncias e com grande frequência, a mobilidade é uma dimensão 

incontornável no estudo do território. Hoje em dia, as distâncias não se medem em 

afastamento físico, mas sim numa escala temporal: interessa-me saber quanto tempo 

demoro a chegar a algum lado ou quanto tempo demoro a fazer alguma coisa chegar 

até mim e não a quantos quilómetros estou dela. E se a mobilidade ou o uso não se 

regem pelas lógicas de proximidade, então eles não podem ser entendidos através das 

formas ou dos padrões de urbanização. Se, por um lado, a representação e leitura das 

formas pode ser feita a partir a partir das formas, por outro, a leitura dos usos deve 

ser feita através das palavras daqueles que usam. A velocidade que a massificação da 

automobilidade permitiu alcançar abre um leque de possibilidades nas deslocações, 

sejam elas pendulares ou pontuais, que ultrapassa largamente as lógicas de 

proximidade e aqueles que habitam o espaço são a fonte primária para a recolha desta 

informação.

A mobilidade pode ser estudada em diferentes dimensões e, neste trabalho, interessa-

me explorar, não só a mobilidade física ou territorial, de que falamos até aqui, mas 

também a mobilidade social e a mobilidade mental. Nomear estas três dimensões 

de distâncias percorridas, está também a defesa de um modelo de distribuição que, 

por criar grandes pressões sobre uma área central, vai centrifugar as populações 

mais pobres. Contra esta postura levanta-se a necessidade de discutir alternativas. 

Alternativas que tanto podem passar pela defesa da urbanização extensiva e do 

policentrismo enquanto modelos mais justos de distribuição no território, como pela 

defesa de uma urbanização concentrada policêntrica, que considere todo o território 

e projete espaço respondendo a preocupações de inclusão e justiça social. Para tal, é 

incontornável estudar as áreas de urbanização extensiva e difusa, até porque a defesa 

de um modelo de urbanização concentrada apoiada em argumentos de redução de 

infraestruturas ou deslocações ignora a leitura da mobilidade no território. Viver 

numa área densamente urbanizada não significa necessariamente deslocar-me menos 

ou por modos “suaves”. Por outras palavras, um determinado padrão de urbanização 

enuncia redes de proximidade, mas não explica, por si só, o uso do espaço.

Mobilidade, uma dimensão central no urbanismo
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Nenhuma teoria nisto tudo”. É o próprio 
Álvaro Lapa quem o afirma. “Nisto tudo”: 
nos seus quadros, na sua pintura. Nenhuma 
teoria aí: nenhuma expressão estética, 
imagética, de um sentido exterior a essa 
pintura, de um sentido referencial legível, 
decifrável, ainda que por via de uma 
gramática expressionista abstrata, nenhuma 
simbolização. A imagem pictórica é o seu 
único sentido, um sentido em excesso ou (o 
que é o mesmo) uma ausência de sentido, 
quer dizer, um sentido problemático, 
estruturalmente equívoco, destacado de 
toda a significação. Nenhuma significação, 
nenhum sentido significante ou significáveis, 
apropriável pela linguagem, nenhum sentido 
linguisticamente objetivável ainda que 
oculto.

Sousa Dias (2019)
Anti-doxa, a filosofia na era da comunicação.
p. 201

Pablo Picasso (1939)
«Mulher sentada apoiada 
sobre os cotovelos»
  

Giacomo Balla (1912) 
«Dinamismo de um cão 

com trela»

ajuda a torná-las visíveis no projeto do território e permite-nos explorar a relação 

que se estabelece entre elas. Uma vez que é a capacidade de nos movermos no espaço 

que nos permite aceder a um maior leque de escolhas e que a nossa capacidade de 

nos movermos no espaço está dependente da nossa condição económica, podemos 

dizer que a mobilidade física é uma dimensão essencial para garantir a possibilidade 

de mobilidade social e com isso contribuir para uma sociedade mais justa. Logo aqui 

percebemos que a ação do arquiteto ultrapassa largamente a composição de formas 

abstratas no espaço e que as formas que desenhamos ou estudamos materializam 

uma determinada organização da sociedade. As formas atuam também numa 

dimensão sensorial e simbólica que condiciona a perceção que cada um tem de uma 

determinada distância. Esta distância mental é influenciada também pela condição 

social e económica do habitante, que determina o seu modo de deslocação, o tempo 

que tem disponível ou a possibildade de frequentar determinado espaço. A condição 

social é por isso um fator chave para entender e transformar a mobilidade mental, a 

mobilidade física e, consequentemente, a mobilidade social. 

Reconhecida a importância da mobilidade no projeto territorial e na construção de 

uma sociedade mais justa, importa perguntar se podemos transportar esta dimensão 

para o desenho. Parece evidente que se a forma encontra no desenho uma ferramenta 

privilegiada de estudo, o uso já não. Talvez por isso o uso caia com tanta frequência 

numa invisibilidade que o remete para o esquecimento no projeto do território. O 

uso, em urbanismo entendido enquanto mobilidade, não se insere numa dimensão 

física, facilmente apreendida pelo traço, mas sim numa dimensão temporal. Uma vez 

que o desenho é, por excelência, a ferramenta de trabalho em arquitetura, reclama-

se com esta reflexão a captura da dimensão temporal pelo mesmo. Consciente do 

desafio que esta proposta carrega, parece importante relembrar que já se estabeleceu, 

há muito, a ideia de que a dimensão física e temporal são indissociáveis. A teoria 

da relatividade veio contrapor, já no início do século XX, a ideia de que o espaço e 

o tempo eram duas dimensões independentes, inaugurando uma noção de espaço-

tempo que tanto pautou as correntes artísticas que lhe foram contemporâneas. 

Percebemos no cubismo e no futurismo uma vontade de explorar a representação 

da quarta dimensão num suporte bidimensional e é precisamente este desafio que 

gostava de transportar para o processo de trabalho em arquitetura, numa tentativa 

de problematizar a maneira como representamos e consequentemente olhamos e 

estudamos o território. Claro que o registo da dimensão temporal pode oscilar entre 

o puro exercício artístico, por natureza disruptivo e estruturalmente equívoco ou, 

pelo menos, com um sentido não apropriável pela linguagem, até ao exercício mais 
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Gonça

Com a estruturação dos temas de estudo e o apontar de um quadro de leitura da 

realidade, avançamos então para a definição de um caso de estudo. Depois de 

terminar a U. C. de Projeto 5, interessava-me a ideia de ensaiar uma outra abordagem 

que, mais do que demorar-se na atenção às formas, partisse do estudo dos usos, 

para só depois voltar a elas. Delineei assim uma tentativa de entender o lugar a 

partir de quem o habita e não de formulações teóricas, um estudo que olhasse para 

as áreas do território que costumam ser negligenciadas por não atraírem interesses 

económicos e que organizasse esta leitura a partir de uma posição política sobre 

o território, sem se esconder atrás de respostas técnicas e especializadas que se 

sobrepõem ou contradizem. Decidi voltar a Guimarães, cidade que habitei durante 

a minha adolescência, para perceber de que maneira o curso tinha alterado a minha 

leitura da cidade. Optei por me debruçar sobre um pequeno aglomerado urbano 

negligenciado pelos planeadores, o que excluiu não só o centro histórico e as áreas 

envolventes, onde se tem registado mais atividade no setor da construção (ou, pelo 

menos, de maior escala e investimento), mas também a área mais industrializada ao 

longo do Vale do Ave, que, com uma maior capacidade polarizadora, ultimamente 

também tem sido alvo de estudo e transformação. A minha escolha recaiu assim 

sobre a área do município que fazia fronteira com a Póvoa de Lanhoso e Fafe. Tendo 

em vista a duração expectável de um trabalho de dissertação e o objetivo de entender 

o espaço urbanizado a partir de quem o habita, decidi escolher uma freguesia onde já 

tivesse contactos que facilitassem e acelerassem a imersão nessa comunidade. Assim 

simplista de ilustração, como a tradução de informação escrita em imagem: um 

código de símbolos que prima pela clareza do que comunica. Qualquer que seja a 

experimentação dentro deste espectro, se a mobilidade é um fator determinante para 

ler o território e para o transformar, então ensaiar o seu desenho e mapeamento é 

crucial para garantir a visibilidade e atenção necessárias no projeto territorial, isto é, 

para que a mobilidade possa tornar-se objeto de estudo e projeto. 

Mas de que forma é que o desenho e a cartografia conseguem tornar visíveis os 

movimentos dos seus habitantes e de tudo aquilo que envolve a sua (co)existência? 

Como é que a convocação destes dados para as ferramentas de análise e de projeto 

nos pode ajudar a problematizar a condição urbana e a considerar um determinado 

aglomerado a partir de um ponto de vista mais holístico? Será possível desenvolver 

mapas que sejam capazes de tornar visível a rede de relações e os movimentos que 

animam um determinado lugar?
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ficou estabelecido que Gonça seria o caso de estudo. O plano era levar a cabo várias 

entrevistas, fossem elas a agregados familiares, a outros grupos ou mesmo individuais. 

A primeira porta a abrir-se foi a de uma amiga, juntamente com a mãe e a irmã, uma 

entrevista que encarei como experiência piloto por ter avançado para ela sem saber 

exatamente o que queria tirar de lá. Foi uma tentativa de, a partir de uma vontade 

ainda pouco organizada de mapear a mobilidade, deixar o trabalho nascer a partir de 

uma voz que não era a minha. Esta entrevista constituía assim um ponto de partida 

para informar a montagem do próprio estudo e, consequentemente, a estrutura das 

próximas entrevistas. Como tal, antes de avançar com a próxima entrevista demorei-

me na transcrição, para poder avaliar criticamente o meu desempenho e construir 

uma possibilidade de melhoria para as próximas. Não me passava pela cabeça 

entrevistar toda a população, nem sequer uma amostragem significativa. Preocupava-

me a qualidade da informação recolhida e não a quantidade. A ideia era cobrir 

algumas realidades diferentes para, a partir daí, montar um trabalho que pudesse 

ser reproduzível, com outra escala temporal e com outra equipa de trabalho. Entre 

as realidades que previa cobrir com as entrevistas, incluíam-se: crianças em idade 

escolar, jovens estudantes universitários, jovens trabalhadores (a trabalhar em Gonça 

ou fora), adultos desempregados e adultos em atividade profissional (fora e dentro 

de Gonça), idosos reformados (a viver ou que já viveram em Gonça). No entanto a 

pandemia que nos fechou em casa impossibilitou as entrevistas seguintes e o trabalho 

mudou de figura. Mesmo sem querer pôr em causa a premissa de estudar o território 

a partir das pessoas que o habitam, o trabalho alterou-se necessariamente: o corpo 

de entrevistas que se previa teve de dar lugar a uma única entrevista, a tal entrevista-

piloto, que, ainda assim, não deixou de ser a linha condutora do trabalho. 

Desenvolvo assim o trabalho em duas partes fundamentais a que dou o nome de 

mobilidade e mapeamento, respetivamente. O texto da primeira parte, mobilidade, 

começa por introduzir vários conceitos que vão organizar o meu discurso sobre 

o território para depois levantar uma leitura do mesmo a partir da informação 

recolhida pela entrevista. Podemos mesmo dizer que na parte da mobilidade há dois 

momentos distintos: um primeiro de desenvolvimento a partir da palavra lida e um 

segundo desenvolvido a partir da palavra ouvida. A segunda parte, mapeamento, 

corresponde à construção de uma chave de leitura do território a partir do desenho, 

seja ela montada a partir da palavra ouvida ou de hipóteses levantadas por mim, sem 

caráter prescritivo ou especulativo, que simplesmente pretendem dar corpo a mapas 

que considero essenciais na leitura do território e que necessitam de informação não 

recolhida pela entrevista-piloto.
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PADRÕES DE MOBILIDADE

O urbanismo, enquanto estudo da organização do espaço à escala territorial, debruça 

a sua atenção sobre a forma que configura o espaço das aglomerações humanas e o 

uso de quem as habita. 

A forma das aglomerações humanas engloba não só espaços agregadores (como os 

equipamentos e a habitação), mas também os espaços que os conectam e articulam 

(como as infra-estruturas viárias e as infra-estruturas invisíveis que garantem a 

distribuição de gás, água e eletricidade). Tudo isto constitui um determinado padrão 

de urbanização, isto é, uma determinada organização dos espaços agregadores e dos 

espaços de distribuição no território. 

O uso do espaço, à escala territorial, traduz-se num balanço entre movimentos e 

permanências, constituindo um determinado padrão de mobilidade, caracterizado 

também por determinados modos de deslocação e determinada intensidade de 

movimentos. 

Mas que relação se estabelece entre a urbanização e a mobilidade? A primeira é 

simplesmente palco da segunda? Elas influenciam-se mutuamente? É possível 

transformar uma através da transformação da outra? Para podermos refletir sobre 

como o ambiente construído modela as nossas ações proponho que recuemos a dois 

conceitos chave: a forma e o uso, e exploremos a relação que estabelecem entre si.

Urbanização e mobilidade
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TÁVORA
Fernando Távora (1962)

Da organização do espaço.
p. 12

Com o intuito de nos aproximarmos do conceito de forma, convoco aqui uma 

reflexão feita por Fernando Távora em Da Organização do Espaço. Para o autor, 

na forma estão englobados os volumes, as superfícies, as linhas e os pontos que 

«animam o espaço e dele vivem, mas não deverá nunca esquecer-se que, num conceito 

mais real, o mesmo espaço constitui igualmente forma». Podemos por isso dizer que 

a forma é o desenho ou a configuração da matéria que compõe um determinado 

espaço, mas também do vazio onde se organiza a matéria. A título de exemplo, 

imaginemos um muro, uma linha a direito que se desenha sobre o chão com uma 

altura constante. Enquanto protuberância que se levantou de um terreno livre, este 

muro vai reorganizar o espaço em que se insere. O efeito imediato desta alteração 

ao terreno, é o de dividir. Por outras palavras, deixamos de ler o terreno como um 

espaço único para passar a entendê-lo enquanto dois terrenos distintos, dois lados, 

esquerda-direita. Não é só o facto de se introduzir um novo elemento no espaço que o 

altera, também faz diferença a configuração deste novo elemento, neste caso, o muro. 

Bastava, por exemplo, que este muro, em planta, em vez de corresponder a uma linha 

correspondesse a um quadrado e não estaríamos só a falar de uma linha que divide, 

mas estaríamos a falar também de uma linha que limita, que encerra, de uma noção 

de dentro-fora.

Ao configurar determinado espaço, a forma configura também um determinado 

campo de ação, um determinado campo de possibilidades de uso. Na interação 

com o espaço ou entre si, os indivíduos são condicionados pela forma. Assim, a 

alteração da forma do espaço altera as características do dito terreno e, com isso, 

altera o campo de possibilidades, facilitando determinados usos e dificultando outros. 

Podemos recorrer novamente ao exemplo do muro, mas desta vez lembrando que a 

forma não é só um conjunto abstrato de sólidos sem medidas. As dimensões reais de 

determinada forma importam para perceber a escala e, consequentemente, a relação 

que o corpo que a habita estabelece com ela. A diferentes espessuras, comprimentos, 

alturas e acabamentos correspondem diferentes muros, que constrangem de forma 

diferente a ação do corpo humano. Um muro pode ser tão fino que só constitui um 

impedimento à visão, como uma cortina, ou pode ser tão espesso que constitui espaço 

em si, como uma muralha passível de ser percorrida ou mesmo habitada. Um muro 

pode ter apenas um metro de comprimento e ser facilmente contornado ou pode ter 

cinco quilómetros e parecer mais fácil escalá-lo. Um muro de 15cm de altura assinala 
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uma divisão sem representar um grande obstáculo ao atravessamento para a maioria 

de nós; um muro de 1m de altura representa um obstáculo à passagem de qualquer 

humano, mas permite ainda uma relação visual franca com o que está para além dele; 

e um muro de 3,6m de altura representa uma quase impossibilidade de transposição, 

podendo talvez apenas permitir uma relação auditiva entre os dois lados. Um muro 

caiado tem uma superfície regular e macia que garante algum conforto a quem se 

encosta, mas um muro de pedra à vista, com a rugosidade do granito e as reentrâncias 

no encontro das pedras, permite, por exemplo, que seja mais fácil escalá-lo.

O exemplo anterior tenta tornar mais claro como a mais simples alteração da forma 

é capaz de segurar os movimentos e ação dos corpos, isto é, de amparar, de ser 

suporte, de conter (não só no sentido de ser contentor, mas também no sentido de 

agarrar, de limitar), de conduzir ou de modelar o uso de quem habita esse espaço. No 

entanto, importa lembrar que o exemplo dado não passa de uma abstração. O muro 

aqui descrito como uma protuberância, insinuando uma ocorrência natural, não 

ilustra nem faz justiça à circunstância real mais complexa: as alterações do ambiente 

construído são resultado de decisões humanas. Pois bem, uma vez que a construção 

de forma não é acessível a todos, é importante lembrar que a vontade de quem 

constrói influencia e condiciona a ação de todos. A produção de forma, por pressupor 

a mobilização de materiais, de mão-de-obra e implicar questões de propriedade de 

solos, depende de uma posição de poder. Ora, a forma é a materialização de uma 

determinada organização social ou, por outras palavras, através da forma tenta-se 

forçar uma determinada ordem ao corpo que a habita e, se ela é tantas vezes dirigida 

por forças externas à maioria daqueles que a habitam, então ela carrega e materializa 

um exercício de poder. 

Os arquitetos, enquanto principais agentes do estudo e transformação da forma, 

estão numa posição privilegiada para reconhecer estes exercícios de poder e torná-

los visíveis para que eles sejam atacáveis. Acima de tudo, este tornar visível permite 

tirar à forma do espaço a carga de dimensão natural, inquestionável e apolítica que 

sistematicamente os habitantes lhe atribuem, ainda que insconscientemente. Para 

além disso os arquitetos podem, enquanto responsáveis pela transformação ou 

criação de forma, aceitar a ordem social que determinado pedido encerra ou pô-la 

em causa e procurar alternativas. No entanto importa lembrar que a forma constitui 

apenas um determinado campo de possibilidades, que facilita determinados usos e 

dificulta outros, mas sob nenhuma circunstância impõe ou impede determinado uso. 

Aquele que habita o espaço pode sempre oferecer-lhe resistência, isto é, pode sempre 

dar-lhe usos inesperados ou dificultados pela forma. 
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Depois desta aproximação aos conceitos de forma e uso interessa-me transportar a 

reflexão feita para o campo do urbanismo. À escala territorial a forma é, nada mais 

nada menos, do que a morfologia urbana e o uso é o jogo entre permanências e 

movimentos.

Quando falamos de morfologia urbana, falamos de um determinado desenho, de um 

determinado padrão de urbanização. Ora, neste padrão podemos distinguir espaços 

onde predominantemente permanecemos e espaços que são predominantemente 

palco para movimentos e deslocações. Claro que esta distinção encerra uma 

simplificação talvez abusiva de um um espectro numa falsa dicotomia, no entanto 

ela será usada na medida em que se prove útil para ler o território, sem que possa ser 

tomada como capaz de caracterizar a complexidade de formas urbanas ou territoriais. 

Os espaços de maior permanência serão doravante tratados por espaços agregadores 

e os espaços de maior circulação por espaços de distribuição. Os espaços agregadores 

são entendidos enquanto espaços que agregam pessoas, espaços para onde as pessoas 

se deslocam com algum intuito, como serviços administrativos, escolas, fábricas, 

espaços de comércio, habitação, teatros, cinemas, campos de jogos, praças, centros 

comerciais, parques, entre outros. Os espaços de distribuição constituem uma rede 

de articulação que conecta os vários espaços agregadores, como as infraestruturas da 

mobilidade. A distribuição destes espaços no território vai constituir um determinado 

padrão de urbanização que pode ser mais contínuo ou fragmentado, mais disperso ou 

aglomerado e de baixa ou de alta densidade.

Por outro lado, quando falamos de permanências e movimentos falamos de padrões 

de localização e padrões de mobilidade. O uso à escala territorial corresponde a uma 

informação que acrescentamos à forma. Os padrões de localização dão notícia da 

distribuição de funções ou usos dos espaços agregadores no território, eles podem 

corresponder a situações de monoespecialização ou mistura de usos e, tal como 

a forma, podem conformar mosaicos mais ou menos dispersos, mais ou menos 

densos, mais ou menos contínuos. Os padrões de mobilidade dão notícia do uso das 

infraestruturas da mobilidade, ou seja, dos movimentos no território e dos modos e 

intensidades dessas deslocações.

Ora, a forma dos espaços agregadores e dos espaços de distribuição, desde a escala 

territorial, que nos fala de modelos de distribuição, até uma escala mais aproximada, 
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BANISTER
Tendo-se presente que as deslocações 
motivadas por outros propósitos 
que não o trabalho poderão ser as 
dominantes (em maior número, 
com maiores distâncias percorridas 
e menos padronizadas) e ainda que 
poderá não haver correlação entre 
os padrões de urbanização e dos de 
mobilidade - que residir em habitação 
unifamiliar isolada não implica 
deslocações em transporte individual e 
que residir em habitação colectiva com 
ou sem garagem privativa ou comum 
não implica a adopção de transportes 
colectivos (BANISTER, et al., 1996)

que revela os acabamentos de um passeio, vai promover determinados padrões de 

mobilidade e dificultar outros, isto é, vai informar o uso dos espaços. 

Imaginemos uma urbanização em que uma escola secundária está localizada numa 

área densamente construída e serve a população que vive num raio de 10km e a 

partir deste cenário hipotético ponderemos o peso dos padrões de localização e de 

urbanização no condicionamento dos padrões de mobilidade. É certo que para quem 

vive até 1km de distância da escola pode ser mais aliciante ir a pé, evitando assim 

o trânsito que normalmente caracteriza uma área mais densa, enquanto que quem 

vive a 10km está desencorajado a deslocar-se deste modo, não só pela resistência 

física necessária, mas também pelo tempo que demoraria tal deslocação, pelo que, 

muito provavelmente, se deslocará por veículo motorizado, seja ele uma mota de 

pequeno calibre, boleia de automóvel ou transporte público, dependendo da oferta 

disponível. Para além da localização dos espaços agregadores, a forma da própria 

infraestrutura que os conecta vai incitar determinados modos de deslocação e 

desencorajar outros. Imagine-se, a título de exemplo, uma estrada nacional de via 

estreita e curvas apertadas, sem passeios. É natural que pela falta de via própria os 

peões não arrisquem partilhar a via existente com veículos que se podem deslocar 

até 90km/h e o mesmo pode suceder com as bicicletas, desencorajadas a partilhar 

uma via estreita pela diferença de velocidades e pela fraca visibilidade que as curvas 

apertadas originam.

No entanto, tal como explicitado na reflexão que fizemos atrás sobre a relação 

forma e uso, não podemos dizer que um qualquer padrão de urbanização (a forma 

urbana) determine o padrão de mobilidade (o uso urbano), ainda que o primeiro 

possa facilitar determinados movimentos ou modos e intensidades de deslocação 

e dificultar outros. A ideia de «que poderá não haver correlação entre os padrões de 

urbanização e dos de mobilidade» é abordada por Helena Amaro a partir das reflexões 

de David Banister. Segundo a autora «residir em habitação unifamiliar isolada não 

implica deslocações em transporte individual» e «residir em habitação coletiva com ou 

sem garagem privativa ou comum não implica a adoção de transportes coletivos». Ou, 

num exemplo mais próximo de todos, quantos de nós é que escolhem os espaços 

que frequentam, sejam eles comércio, equipamentos culturais, ou local de trabalho, 

simplesmente pela proximidade ao sítio onde vivem?

Uma vez que os padrões de urbanização não explicam a mobilidade, parece 

necessário ler os usos a partir de quem usa, por outras palavras por quem habita o 
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Em 2011, investigadores revelaram ainda 
outro esquema de classe social alternativo 
que melhor refletisse as características que 
distinguem as pessoas no Reino Unido no 
início do século XXI. Analisando os resultados 
do Inquérito à Classe no Reino Unido da 
BBC que reuniu dados de 161.000 pessoas, os 
académicos apresentaram uma hierarquia de 
sete novas distinções de classe. O estatuto da 
pessoa era aferido não só pela sua ocupação, 
mas sim pela combinação dos seus valores de 
capital económico (rendimento do agregado 
familiar e poupanças), capital social (as redes 
de contactos - pessoas que conheciam), e 
capital cultural (educação, conduta, traços e 
atitudes).

As infra-estruturas, sistemas e tecnologias de mobilidade constituem, 
provavelmente, o principal elemento de ruptura com a lógica de crescimento e 
da formação dos padrões de aglomeração próprios da cidade (mais ou menos) 
histórica. A par e passo, os investimentos recentes nas vias arteriais rodoviárias 
(circulares urbanas, acessos a auto-estradas e vias rápidas, nós de interligação, 
etc.) e o aumento da capacidade de consumo e de uso do automóvel, modificaram 
drasticamente as formas de «habitar» o urbano. O efeito de proximidade deu lugar 
à facilidade de relação; o tempo, a velocidade diminuíram o «atrito» territorial; a 
possibilidade de escolha aumentou a liberdade de movimentos, e variou os destinos 
e as origens, os ritmos, os circuitos e as mobilidades que suportam o quotidiano.
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E quando eu falo da questão da 
triangulação necessária entre 
mobilidade, emprego e habitação, 
nós estamos no fundo a falar de 
um um direito à cidade e de um 
direito ao acesso. E talvez a questão 
passe exatamente por aí, por 
vermos a mobilidade como direito 
fundamental.Le
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Álvaro Domingues (2006) 
Cidade e democracia. 
p. 19

Numa sociedade global como a de hoje, as aglomerações humanas não são sistemas 

fechados e auto-suficientes e, por isso, a mobilidade ganha lugar de destaque. Portugal 

não é exceção, tudo se movimenta, em grandes quantidades, grandes distâncias e 

com grande frequência, sejam pessoas, informação, bens ou energia. Ora, as infra-

estruturas que suportam estes movimentos constituem elementos estruturantes 

dos padrões de urbanização. Destacam-se aqui as infraestruturas rodoviárias pela 

predominância e visibilidade da tecnologia automóvel enquanto meio de deslocação 

e transporte. A proliferação destas infraestruturas e a massificação do uso automóvel 

perturbaram significativamente a velocidade média com que nos movemos no espaço 

e, acima de tudo, aumentaram substancialmente a diferença de carga horária entre os 

vários modos de deslocação. Com a coexistência de modos que podem, para a mesma 

distância física de, por exemplo, 15km, assegurar uma distância temporal que varia 

entre 20 minutos e 3h, a relação entre os vários pontos do território deixou se poder 

resumir à proximidade física, para viver também de uma proximidade temporal.

Pela prevalência da distância temporal sobre a distância física, parece possível dizer 

que hoje o direito à cidade se garante, não pela proximidade física a um centro, mas 

sim pela capacidade de nos movermos no território. O acesso à cidade é, assim, 

mais do que proximidade, mobilidade. E se a atenção à mobilidade neste trabalho 

se prende com preocupações sociais, então importa explorar a relação entre a 

mobilidade física, de que falamos até aqui, e a mobilidade social, entendida enquanto 

o movimento de indivíduos entre classes sociais. 

Se considerarmos que a classe social está diretamente relacionada com o capital 

económico, então podemos dizer que a mobilidade física é determinante para a 

mobilidade social, uma vez que é a capacidade de nos movermos no espaço que nos 

permite aceder a um maior leque de escolhas. 

Se eu me consigo deslocar livremente no espaço não estou limitado às ofertas de 

emprego que existem perto da minha morada e, como tal, abre-se a possibilidade de 

procurar postos de trabalho que me permitam aceder a um maior rendimento. Para 

além de poder aumentar o rendimento do agregado familiar, a minha capacidade de 

deslocação pode também garantir-me acesso a bens essenciais mais baratos, sejam 

eles bens alimentares ou mesmo habitação. Se as minhas deslocações estiverem 
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[...] o Marcial Echenique explica é que há uma relação 
entre a mobilidade e o rendimento, não no sentido 
de quem tem mais dinheiro se desloca mais, mas sim 
que quem se desloca mais tende a conseguir aceder 
a maior rendimento. A primeira questão tem a vez 
com a questão do fim do monopólio. Eu deixo de 
ter que trabalhar para o meu vizinho da porta. E o 
meu vizinho da porta, sabendo que eu não tenho 
outra forma de me deslocar, fixa o meu ordenado. 
A partir do momento que eu tenho acesso a uma 
forma de deslocação que não é a marcha a pé, em 
que eu me posso deslocar de bicicleta, de motorizada 
ou de automóvel ou até mesmo de comboio, o meu 
raio de influência e de acesso ao emprego, eu deixo 
de estar constrangida pelo vizinho da porta e passo 
a poder oferecer a minha força de trabalho a outra 
entidade patronal. E portanto, a diminuição dessa 
força de monopólio, permite que eu possa aceder a um 
rendimento melhor. Quem fala de um rendimento do 
trabalho, fala de uma questão das compras dos bens de 
primeira necessidade ou fala da oferta cultural.
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Regra geral, 
os imóveis são 
sempre os que 
têm menos poder. 
Porque uma 
pessoa que se 
consegue deslocar 
no espaço tende 
a conseguir 
deslocar-se na 
sociedade, na 
escala social.

HELENA 
AMARO

garantidas posso procurar casa numa zona mais acessível e posso ir aos comércios 

e serviços que me garantam preços mais baixos. Tudo isto possibilita o aumento do 

rendimento disponível por mês, por possibilitar não só o aumento da receita, mas 

também a diminuição da despesa. 

Para além de contribuir para o capital económico, a possibilidade de deslocação 

é o garante de acesso a atividades recreativas e culturais e também a abertura a 

redes de contactos que ultrapassam os limites de vizinhança, contribuindo assim, 

respetivamente, para o capital cultural e social de cada um, que são também 

indicadores do estatuto social do indivíduo ou agregado.

No entanto, a condição social de determinado habitante enquadra já à partida a sua 

mobilidade física, quer na capacidade de se mover no território, quer no alcance das 

suas deslocações. Antes de mais, a capacidade económica vai condicionar a escolha 

do sítio onde vive e, consequentemente a distância a pontos de emprego, comércio, 

serviços de saúde, educação, equipamentos recreativos e culturais, entre outros. Por 

outro lado, a capacidade económica vai também condicionar os modos de deslocação 

que tem à disposição e, por sua vez, o modo de deslocação vai determinar uma 

carga horária -que implica um desgaste físico e mental- e um raio de influência 

-aquilo a que consegue ou não aceder. Quer isto dizer, que enquanto planeadores 

é fundamental, se procuramos uma sociedade mais justa, considerar a condição 

social quando pensamos o território. As estratégias perseguidas devem ter em conta 

a sua capacidade de atenuar ou agravar estas condições sociais que são já à partida 

desiguais.

Mas a mobilidade física não é só afetada diretamente pela condição social, ela 

também se deixa afetar pela mobilidade mental que, por sua vez, também é afetada 

pela condição social, mas não só. Para além da distância física e da distância temporal 

importa considerar a distância sentida ou percebida, uma distância que, não sendo 

contabilizável quantitativamente, afeta a mobilidade de cada habitante. Pode dizer-se 

que há duas dimensões que influenciam a noção de distância: uma dimensão social 

e uma dimensão estética. Na dimensão estética estão as questões do domínio da 

forma. E aqui falamos, por exemplo, de como dois percursos com o mesmo número 

de quilómetros ou que demoram o mesmo tempo a percorrer, nos dão sensações 

diferentes de distância. A sensação de progressão temporal ou de ritmo é diferente a 

percorrer uma avenida larga em linha reta e de nível ou uma sucessão de ruas estreitas 

e turtuosas. Da mesma maneira que percorrer uma planície com pouca variação de 
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vegetação é diferente de percorrer um terreno acidentado em que vemos e deixamos 

de ver e em que a paisagem se vai rapidamente alterando. Podemos falar também de 

como numa rua a existência de elementos pontuais verticais, como iluminária, e o 

afastamento que têm entre si, pode acelerar ou abrandar a velocidade de circulação 

automóvel. Tudo isto são linhas de trabalho e preocupações presentes no desenho 

urbano, mas há outros fatores, para além da forma, que alteram a experiência do 

espaço e que o arquiteto só pode conhecer no contacto com os habitantes. São eles 

questões do domínio social, como atrás referido. Estes fatores podem variar entre 

questões de poder económico até questões de género, raciais, entre outras, que 

influenciam a sensação de distância. No fundo, estamos a falar de uma qualquer 

característica que numa dada sociedade ponha um cidadão em situação de 

vulnerabilidade e com isso condicione a sua mobilidade física. Aqui falamos, por 

exemplo, de como ter uma incapacidade motora combinada com uma incapacidade 

económica de a atenuar, pode excluir a possibilidade de ir a uma mercearia ainda que 

ela esteja a 300m de casa. Ou de como viver no 4º andar de um edifício sem elevador 

e perder resistência física por doença ou velhice sem a possibilidade económica de 

trocar de casa, pode condenar o habitante a uma condição de isolamento ainda que 

em plena metrópole. Ou de, por depender de vários empregos para aceder a um 

rendimento ainda assim escasso, poder perder tanto tempo em deslocações que não 

sobre nenhum para outras atividades recreativas, mesmo que elas estejam a dois 

minutos a pé de casa. Ou de como, por ser mulher, a distância sentida em relação a 

um ponto no território pode aumentar pela vontade de evitar determinados espaços. 

Ou de como ter menos de 16 anos impossibilita deslocações em transporte próprio 

estendendo a distância sentida a determinada pessoa ou local.

Apesar de estarmos a falar de uma dimensão sensorial, ela é determinada por 

condições reais e afeta a maneira como efetivamente usamos o território. A 

mobilidade mental determina uma distância que não é física nem temporal e que 

determina se nos deslocamos ou permanecemos imóveis e, com isso, o leque de 

escolhas a que conseguimos ou não aceder.

Ora, se a condição social afeta a mobilidade mental, a mobilidade física e, 

consequentemente, a mobilidade social, e se a mobilidade social ou a procura de 

uma sociedade mais justa é, para mim, o fim e o motor do projeto sobre o território, 

então interessa-me saber como é que, enquanto estudante de arquitetura, posso 

considerar estas questões. Diria, de forma simplificada talvez, que há duas linhas 

de ação de alcances distintos. A primeira é a de uma intervenção política em que 

se reclamam estratégias públicas para dar resposta às necessidades de habitação e 
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mobilidade dos cidadãos, lutando para que estas matérias sejam entendidas enquanto 

direitos e não bens ou serviços aos quais o acesso está dependente de um mercado 

desregulado. A segunda linha de ação está inserida no estudo e na transformação ou 

criação de forma e passa por considerar sempre as condições sociais na leitura de uma 

circunstância e de um território. A maneira como nos organizamos em sociedade 

é, em si, uma construção humana, ou seja, resulta de convicções políticas, de uma 

determinada ideia de vida em comum, de uma determinada relação com o outro, de 

um determinado estabelecimento de prioridades. Por isso a decisão de lhe responder 

diretamente (como?) ou de a pôr em causa (porquê?) implica uma posição crítica, 

seja ela de aceitação do estabelecido ou de dissidência e procura de alternativas. Volto 

a Fernando Távora, para quem «o homem tem de tomar uma atitude ao criar qualquer 

forma, quer porque não é obrigado a obedecer passivamente à circunstância, quer até 

porque esta pode apresentar aspetos terrivelmente negativos e seria uma posição cobarde 

cultivar tais aspetos em lugar de os combater, além de que o homem sabe, igualmente, 

que ao criar formas cria circunstância e a circunstância que ele cria pode agravar esses 

aspetos ou pode melhorá-los.» Para tal, é imprescindível ouvir quem habita o espaço, 

para que fale dele a partir da sua condição e assim cheguemos a informação não tão 

facilmente observável.
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Na secção anterior exploramos conceitos com o intuito de abrir os olhos a mundos 

que nos eram desconhecidos ou de, pelo menos, os usar para organizar a leitura da 

circunstância em estudo. Agora, importa sair da abstração dos exemplos usados 

para emergir numa circunstância real, que está envolta numa complexidade que 

poderá pôr em causa esta armação teórica, mas que, com toda certeza, enriquecerá 

este discurso. Esta secção é montada a partir das palavras ditas na entrevista-

piloto (transcrita integralmente e publicada no apêndice), aqui desorganizadas e 

reorganizadas para vincular uma determinada mensagem.

Gonça
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As três pessoas que entrevistei em Novembro de 2019 vivem numa casa que dá para a 

estrada nacional que atravessa a freguesia de Gonça, em Guimarães. Nesta entrevista 

juntei três das quatro pessoas do agregado familiar em questão, neste caso, a mãe e as 

duas filhas. As entrevistadas vivem a 600m do café e do minimercado mais próximos, 

a 750 de um restaurante, a 650m da praceta mais próxima, a 600m de um campo de 

jogos, a 700m da junta de freguesia, a 200m da pedreira e da confecção mais próximas 

e a 10km do pólo de universidade mais próximo. A maior distância registada nesta 

lista, os 10km, corresponde a 16 minutos de percurso de carro e a menor distância 

referida, 200m, não ultrapassa os três minutos a pé.

A Marlene todos os dias faz 14km para chegar à fábrica onde trabalha, passando por 

inúmeras possibilidades alternativas de emprego pelo caminho. À hora de almoço ela 

desloca-se mais 5km de carro para ir ao ginásio e mais 5km para voltar, no entanto 

há, pelo menos, 14 ginásios mais próximos do local onde ela trabalha, alguns a menos 

de metade da distância. No final da jornada de trabalho, antes de voltar a casa, a 

Marlene faz 4km até à escola de línguas onde tem aulas de inglês, mas esta escola não 

é a mais próxima da fábrica onde trabalha nem fica a caminho de casa. Depois da 

aula volta a casa, cumprindo uma distância de 13km. Esta é a semana de trabalho da 

Marlene. Aos fins-de-semana se quiser tomar um café com os amigos ou encontrar-se 

com eles em espaço público, faz no mínimo 10km de viagem para ir e outros tantos 

para voltar a casa. A Helena às segundas-feiras faz cerca de 63km para chegar à 

faculdade onde estuda e na sexta-feira volta para Gonça, percorrendo mais 63km. A 

Manuela percorre todos os dias 700m para chegar à confecção onde trabalha, ainda 

que tenha uma confecção a 200m de casa, e todos os fins de semana faz 12km para 

fazer as compras semanais num hipermercado, ainda que tenha um minimercado a 

600m de casa e um supermercado a 5km. 

As razões que justificam estas escolhas serão certamente variadas e até múltiplas. 

Seja pelas oportunidades que existem, seja pela qualidade ou especificidade do 

serviço prestado, pelo preço praticado, pelos horários disponibilizados, pela relação 

emotiva com o sítio ou, no caso de emprego, o rendimento garantido, as habilitações 

requeridas, etc. No entanto parece claro que, quaisquer que sejam as razões, a 

proximidade física não é capaz, por si só, de nos explicar a vida de quem habita 

determinado lugar. 

Mobilidade física



59
HELENA

M
A

RL
EN

E
M

A
N

U
EL

A

pe
do

na
l

tempoespaço

tr
an

sp
or

te
 

in
di

vi
du

al

tr
an

sp
or

te
 in

di
vi

du
al

tr
an

sp
or

te
 c

ol
et

iv
o

tr
an

sp
or

te
 

co
le

tiv
o

Claro que a nossa capacidade de escolha não depende só das oportunidades que 

surgem nem dos desejos que perseguimos, porque a possibilidade de os agarrar 

está necessariamente dependente da nossa mobilidade. Se entendemos estas 

oportunidades ou paixões enquanto espaços agregadores que estão distribuídos no 

território, então para os alcançar precisamos de chegar até eles, por outras palavras, 

precisamos de nos deslocar. Mas que fatores condicionam a nossa mobilidade física? 

Antes de mais, dependemos dos espaços de distribuição que articulam os espaços 

agregadores. Ora, estes espaços de distribuição são as vias ou os espaços públicos que 

nos permitem circular pelo território. Estes espaços têm uma determinada forma 

que vai facilitar alguns usos e dificultar outros, condicionando não só a escolha do 

percurso, mas também os modos, a intensidade e a velocidade de deslocação. O modo 

de deslocação é, em si, um fator importantíssimo na definição da nossa mobilidade, 

porque, para além de condicionar a escolha dos percursos, ele determina a velocidade 

a que nos deslocamos, a nossa capacidade de carga durante a deslocação, o nosso 

conforto térmico e, no caso de dependermos de transportes coletivos, uma frequência 

máxima de deslocações.

Nesta entrevista são referidos três modos de deslocação: o pedonal, o transporte 

coletivo e o transporte individual próprio.

A Manuela desloca-se a pé toda a semana e ao fim de semana recorre, para uma 

única deslocação, à boleia da filha ou do irmão em transporte individual para ir ao 

hipermercado que fica a 12km de casa. Uma vez que não tem transporte individual 

próprio, a Manuela dependeria necessariamente dos transportes coletivos para sair 

de Gonça, no entanto trabalha a 700m de casa o que lhe permite deslocar-se a pé sem 

que a carga horária ou o esforço físico sejam incomportáveis. Para ir às compras, pela 

carga que pressupõe, não usa transporte coletivo e por isso depende de boleia: «depois 

é chato tenho de andar: “Oh Hélder, vais-me buscar”», «depois para vir com as compras 

por aí» «o estar à espera ainda é … [o pior é] carregar as compras para a semana 

toda...».

A Helena está a tirar um curso superior que lhe exige que saia de Gonça. Uma vez 

que também não tem carro próprio, ela depende do transporte coletivo para o fazer. 

Do local onde vive a Helena tem de chegar à central de camionagem do município 

para só depois partir daí para a cidade onde estuda. Os transportes coletivos, tal 

como os materializamos hoje, são um modo de deslocação não personalizado, o que 

significa que alguém que não faça um percurso muito solicitado por outros tem de 

adaptar as suas necessidades à oferta deste serviço, frequentemente à custa de muito 

tempo. Neste caso, para a Helena, a falta de expressão que o percurso que ela faz tem, 
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Raio de influência e respetivo leque de escolhas ou oportunidades

traduz-se na necessidade de combinar duas linhas de autocarros, o que aumenta 

significativamente a carga horária desta deslocação. Recorrendo a transportes 

públicos esta viagem demora entre 2h a 2h45m, dependendo dos horários que precisa 

de cumprir na universidade, quando poderia demorar menos de 1h de carro. Para 

além disso, a viagem de transporte coletivo custa-lhe quase 20€ quando de carro (sem 

contar com o investimento que pressupõe comprá-lo e tirar a carta) custaria cerca 

de 10€, metade do preço. Quando durante a entrevista se fala do preço do passe, a 

Helena comenta «O problema é um bocado os horários, porque se formos a ver até 

compensa ir e vir todos os dias», ao que a mãe responde «Mas é mais cansativo».

A Marlene tem transporte individual próprio o que lhe permitiu aceder a um 

emprego a 14km de casa e o que lhe permite ir ao ginásio no intervalo de almoço e 

frequentar aulas de inglês em horário pós-laboral. Para além disso, ao fim de semana 

tem a liberdade de se deslocar mais de 10km para estar com os amigos ou para ir 

passar o dia com o namorado. Das três entrevistadas a Marlene é, sem dúvida, a 

que acede a mais serviços e a que tem mais opções em cima da mesa no que toca a 

escolhê-los. Com o transporte individual automóvel ela garante a menor carga horária 

dos três modos de deslocação enunciados, o maior conforto, a maior possibilidade de 

carga, um custo financeiro mais reduzido do que o transporte coletivo e, juntamente 

com o modo pedonal, a deslocação mais personalizada. Por outras palavras, dos três 

modos, o transporte individual próprio é o que garante o maior raio de influência, 

entendido enquanto combinação da velocidade e da flexibilidade de percurso e de 

horários, sem com isso perder no custo, no conforto ou na possibilidade de carga, 

muito pelo contrário.

Estas condições de uso do transporte individual próprio ajudam-nos a perceber a 

massificação do uso automóvel e a consequente proliferação de vias especializadas 

que potenciam a sua velocidade. A automobilidade aumenta exponencialmente a 

diferença de carga horária entre modos de deslocação e, com isso, aumenta também 

o raio de influência do utilizador. Esta diferença, que coloca o transporte individual 

próprio em lugar de destaque, aumenta exponencialmente o leque de oportunidades a 

que os seus utilizadores conseguem aceder.

A diversidade de modos de deslocação e a diferença de carga horária que cada um 

arrasta consigo, faz com que seja mais relevante falar em proximidade temporal do 

que em proximidade física. Interessa-me saber quanto tempo demoro a chegar a 

determinado ponto no território e não a quantos quilómetros estou dele, mas se a 

proximidade temporal depende do modo como me desloco e esse está diretamente 

relacionado com o meu poder económico, então a condição social é um fator 
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determinante na nossa mobilidade.

Quando nos fala da época em que estudava no IPCA em Barcelos, a Marlene expõe-

nos uma hipótese que levantou: «Aliás, eu quando estava em Barcelos tive a ponderar 

se ia e vinha todos os dias, porque eu não estava a gostar de estar lá. Só que chegava 

ao fim do dia. Eu gastava horas e horas de transporte». A mesma viagem de carro 

demoraria 45 minutos pela autoestrada ou 1h por estrada nacional. A mãe aproveita 

também para lembrar que esta deslocação é ainda mais pesada do que a viagem da 

Helena para o Porto, porque neste caso, não há uma, mas duas trocas necessárias 

durante a deslocação. Tal como a Marlene explica: «tinha de apanhar Barcelos-Braga, 

Braga-Guimarães, Guimarães-Gonça».

Depois de estarmos a falar da frequência dos transportes coletivos a Marlene observa: 

«por muito que às vezes queiras poupar dinheiro, porque o carro também às vezes sai 

muito mais caro, depende… Aqui não porque os bilhetes são caros... Mas pronto, se as 

coisas fossem diferentes, mesmo que quisesses deixar o teu carro em casa, tu ao fim ao 

cabo pensas em tempo…”» ao que a Helena responde «E não compensa...».

Durante a entrevista, por comparação às deslocações que a Helena faz para a 

universidade, é descrita também a situação de uma vizinha: «ela vai para Braga, vai e 

vem todos os dias e acho que há um dia que ela faz quase horário pós-laboral, mais ou 

menos, e ela vem, o último autocarro que ela tem, o último, a horas decentes entre aspas, 

aqui para Gonça é às 19h15 se não só voltas a ter às 23h da noite?». A irmã corrige a 

informação para lhe dizer que o último autocarro é às onze menos vinte, no entanto o 

diagnóstico feito pela Marlene não perde força. É um tempo de espera desmesurado. 

Para além de toda a espera, a Helena lembra que a essa hora «o autocarro não vem 

aqui para baixo» referindo-se à zona onde vivem. O que quer dizer que à espera 

acrescenta-se um percurso pedonal maior do que o normal por uma estrada nacional 

pouco preparada para receber o peão.
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Quando falamos de mobilidade mental, falamos de uma dimensão subjectiva, falamos 

da perceção que cada um tem da sua mobilidade ou da mobilidade do grupo social 

em que se insere. Assim, para explorar esta dimensão, interessa-me convocar as 

palavras ditas pelas próprias entrevistadas e tecer algumas reflexões ou provocações a 

partir daí.

Logo no início da entrevista a Marlene diz «demoro mais ou menos 25 minutos até 

à fábrica. E depois disso faço lá o curso de inglês, também o ginásio lá e depois é que 

venho». Gonça é o “aqui” desse “lá” que a Marlene refere e nesse “lá” ela engloba uma 

área que não é percorrível a pé e que inclui duas freguesias (sendo que uma delas 

corresponde à união de outras três). Certamente o modo de deslocação influencia 

também aqui o discurso, em que a noção de distância está diretamente marcada pela 

velocidade de deslocação.

Logo de seguida a Marlene refere-se à sua pausa de almoço dizendo «almoço sempre 

pela cidade». Esta expressão, “cidade”, exclui Gonça. Durante esta entrevista a palavra 

“cidade” foi usada três vezes com este sentido. Tal como a palavra “cidade”, e com o 

mesmo sentido, foi usada trinta vezes a palavra “Guimarães”, das quais se destacam 

algumas situações: «Passo sempre o fim de semana em Guimarães e ao Domingo é 

que venho à hora de almoço para casa»; «Fazemos tudo em Guimarães»; «O problema 

é, se tu vivesses em Guimarães era uma coisa, mas como tu vives em Gonça…»; 

«A minha sorte foi, tive o meu pai que começou a fazer um horário diferente e eu 

conseguia apanhar o autocarro em S. Torcato das 8h05 e a minha irmã teve a sorte 

que a levava para Guimarães porque se não tínhamos de acordar super cedo para ir 

super cedo para Guimarães para estarmos à espera quase que a escola abrisse»; «Ou 

tens pessoas conhecidas que têm carro ou então passas a noite em Guimarães à espera 

do autocarro da manhã»; «Tens de ir para Guimarães mãe, que aqui não te entregam 

nada». Das trinta referências a Guimarães enquanto lugar distinto de Gonça, onze 

são a propósito dos transportes coletivos que, parece-me importante referir, acolhem 

as designações «170 Guimarães-Arosa» ou «169 Guimarães-Freitas», sendo que 

Arosa é uma freguesia de Guimarães e Freitas é uma freguesia de Fafe. A expressão 

que mais denota a sensação de distância que elas têm por viverem em Gonça é usada 

pela Helena quase no final da entrevista: «Coitada da mãe do Rique, vem trazê-lo 

aqui ao fim do mundo». Esta expressão, fim do mundo, traduz, não só uma sensação 

de grande de distância, mas acima de tudo de grande isolamento, de coisa última. 

Mobilidade mental
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Acontece, ao longo desta entrevista que dura pouco mais de uma hora, uma única 

referência a Guimarães com sentido de pertença: «Porque no Continente não tem 

assim muuuita coisa, aqui o de Guimarães» Ela é usada por oposição a outras cidades.

Quando inquirida sobre o tempo que demorava desde o local de trabalho até ao 

ginásio que frequentava, a Marlene responde: «Não sei, mas também demoro bastante 

por causa do trânsito. Sei lá, dez minutos, quinze». Pouco depois, quando inquirida 

sobre o tempo que demorava de casa até ao hipermercado, diz: «Eu não tenho 

problemas daqui de Gonça para lá. É mais depois no centro da cidade mesmo». A noção 

de “bastante” que referiu na primeira observação resulta provavelmente do confronto 

entre uma determinada expectativa e a realidade que efetivamente se lhe apresenta. 

Ora esta expectativa pode ser gerada por várias razões, mas aponto aqui duas 

hipóteses: uma tem a ver com a relação entre a distância física e a distância temporal 

e a outra tem a ver com a perceção de distância a partir da forma. A Marlene demora 

25 minutos a ir de casa até ao local de trabalho todos os dias. Nesta deslocação ela 

percorre 14km. A deslocação do local de trabalho até ao ginásio perfaz 5 km, o que 

representa cerca de 1/3 da distância física percorrida na primeira deslocação. No 

entanto, na deslocação trabalho-ginásio ela demora 15 minutos, o que representa 

cerca de 2/3 da distância temporal da deslocação casa-trabalho. Por comparação 

com a maior deslocação seria de esperar que esta demorasse também 1/3 do tempo, 

cerca de 8 minutos, no entanto demora quase o dobro, 15 minutos. Por outro lado, a 

deslocação casa-trabalho é acompanhada por uma paisagem em constante mutação 

que oscila várias vezes entre áreas densamente urbanizadas, com edifícios à face 

da estrada, com espaço público desenhado e passadeiras, até áreas dominadas pela 

paisagem agrícola em que a edificação é escassa e a estrada nacional que se percorre 

tem poucos cruzamentos, carece de passeios para o peão e onde não se avistam 

passadeiras. A constante flutuação entre estes cenários dá uma sensação de entrar e 

sair repetidamente, contribuindo para uma noção de distância muito significativa. 

Pelo contrário, a deslocação trabalho-ginásio começa numa área industrial pouco 

densa que nem sempre tem passeios mas vai gradualmente aproximar-se de uma 

realidade bastante densa, em que não só o espaço público é desenhado como os 

traçados das vias denunciam planeamento, em que as vias são largas e calcetadas, 

sempre ladeadas por passeios, em que abundam passadeiras e equipamentos. Aqui a 

sensação é de ter entrado somente. 

A propósito da paragem de autocarro perto da casa onde vivem, a Marlene diz: 

«Mesmo a questão aqui da paragem, nós temos esta paragem aqui à beira da nossa 

casa. Nós fomos à junta fazer queixa. Não é fazer queixa. A pedir uma paragem porque 
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berma em frente a casa
rail encostado à linha limite da via 
rail encostado à linha limite da via 

berma em frente a outra casa
passeio largo

passeio estreito

passeio muito estreito ladeado por árvores 
passeio muito estreito

curva
passeio estreito ladeado por árvores
passeio estreito ladeado por árvores 

passeio estreito
passeio estreito
passeio estreito

berma em frente a uma casa
berma em frente a uma casa

berma
berma em frente a outra casa
berma em frente a outra casa

berma
portão com entrada e saída de veículos pesados

berma
berma
berma

portão de saída automóvel
berma
berma
berma

berma a afunilar

rail encostado à linha limite da via

curva

passeio estreito
passeio estreito 

cruzamento com via estreita

curva

rail encostado à linha limite da via
rail encostado à linha limite da via
rail encostado à linha limite da via

berma estreita entre a linha da via e rail
berma em frente a uma casa
berma em frente a uma casa

terreno inclinado encostado à linha limite da via

linha de estacionamento paralelo e passeio de microcubo
linha de estacionamento paralelo e passeio de microcubo

passeio largo com bancos de granito

valeta e terreno inclinado
valeta e terreno inclinado
valeta e terreno inclinado
valeta e terreno inclinado
valeta e terreno inclinado
cruzamento com outra via

valeta
valeta
berma
berma
muro de suporte encostado à linha limite da via
muro de suporte encostado à linha limite da via
muro de suporte encostado à linha limite da via
terreno plano encostado à linha limite da via
terreno plano encostado à linha limite da via
valeta e terreno plano não murado
valeta e terreno plano não murado
valeta e terreno plano não murado
valeta e terreno inclinado
valeta e terreno inclinado
berma em frente a outra casa
berma 
berma em frente a uma casa
valeta contra muro de divisão de propriedade
cruzamento com via estreita
passeio estreito em frente a outra casa

valeta contra muro de suporte de um terreno
passeio estreito em frente a uma casa

curva

valeta contra muro de suporte de um terreno
cruzamento com via larga sem passadeira
cruzamento com via larga sem passadeira
passeio estreito em frente a uma casa
passeio estreito contra muro
curva
passeio estreito contra muro
passeio estreito em frente a uma casa à face da rua
passeio estreito
passeio estreito em frente a uma casa
passeio estreito em frente a uma casa
passeio estreito contra muro 
passeio estreito contra muro 
passeio estreito contra muro 
passeio estreito contra muro 
passeio e esplanada do minimercado e café

paragem de 
autocarro

casa

paragem de 
autocarro

até nós começarmos a ir para o ciclo nunca fez falta, mas depois de começarmos a ir 

para o ciclo fazia falta nós termos uma paragem. Se não eu tinha de ir lá para cima 

para os cafés a pé com nove anos para apanhar o autocarro». Quando a Marlene diz 

que “tinha de ir lá para cima para os cafés a pé”, estamos a falar de percorrer 600m, 

cerca de 10 minutos a pé. Claro que a distância entre paragens podia ser menor, no 

entanto acho que os fatores que levam a avaliar este percurso como incomportável 

são outros e estão ligados à forma da via, isto é, ao seu desenho. Em mais do que uma 

secção deste percurso a via corresponde à típica imagem de uma estrada nacional 

que não tem passeio de nenhum dos lados, há secções em que surge um passeio 

tímido e, apesar de haver alturas com um passeio generoso, há um momento em que 

numa secção de via com passeio de um só lado, o passeio termina para começar do 

outro lado da via, configuração que obriga o peão a trocar de lado para se manter 

no passeio sem que, no entanto, haja nenhuma passadeira para assegurar este 

atravessamento. As dificuldades ou perigos na circulação aumentam substancialmente 

a noção de distância, porque cada minuto é de risco. E se este percurso intimida 

qualquer adulto, certamente não é adequado para uma criança de nove anos que anda 

desacompanhada. 

Já mais de meia hora passada desde o início da entrevista, a Marlene, como acrescento 

a uma reflexão sobre a privação a que a escassa frequência de autocarros as sujeitava, 

diz: «E lá está, destes serviços todos que agora existem dos ubers e ubereats e não sei 

o quê… Para aqui nunca compensa. Porque estás muito longe» e pouco depois, em 

resposta à mãe, acrescenta «Tens de ir para Guimarães mãe, que aqui não te entregam 

nada». No entanto não são só estes serviços que parecem distantes, as entregas ao 

domicílio em geral revestem-se de uma aparente impossibilidade: «antigamente sei 

que havia muitas coisas que não entregavam cá porque… acabou, não entregavam. 

Agora, por exemplo, o IKEA entrega, mas pagas…», «Por exemplo, as coisas nós nem 

sequer tentamos porque já temos o preconceito de, somos de longe, não acontece». A 

Marlene acabou por expressar nesta última frase uma reflexão que eu própria fazia 

a ouvi-las: de todos os serviços mencionados não havia certezas de funcionamento 

de nenhum. Talvez o peso que sempre se fez sentir na distância de Gonça a áreas 

urbanizadas com outra densidade as leve, ainda hoje, a descartar serviços que as 

poderiam aproximar mentalmente de zonas fisicamente distantes. Ou são elas que 

estão certas em não perder tempo a pesquisar e eu, estrangeira aqui, carrego uma 

ingenuidade dispensável.

A perceção que o indivíduo tem da sua (i)mobilidade é influenciada por questões 

do domínio estético e do domínio social. A distância sentida depende menos 
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dos quilómetros ou metros que separam uma pessoa de outra ou uma pessoa 

de um sítio, do que da forma dos espaços que os ligam ou da condição social da 

pessoa em questão. As do domínio estético ou do domínio da forma são as que se 

aproximam mais inequivocamente da disciplina de arquitetura. Dentro deste domínio 

podemos falar de casos em que a forma de um espaço determina a leitura que o 

habitante faz da distância que ele encerra. Aqui está englobada a experiência atrás 

descrita do percurso da criança de nove anos até à paragem de autocarro: a baixa 

densidade da construção contribuía para uma ideia de vazio, de espaço solitário e 

perigoso, enquanto que o desenho da via tornava arriscado o uso pedonal. Ou até 

a comparação da deslocação casa-trabalho e trabalho-ginásio da Marlene, em que 

o desenho do espaço percorrido na primeira deslocação é pautado pela oscilação 

de ambientes, estendendo o tempo mental, enquanto que na segunda deslocação 

há uma transformação progressiva, gradual e linear de um ambiente para outro, 

encurtando a distância sentida. Por outro lado, temos as questões do domínio social 

que também influenciam a perceção de distância e que devem ser consideradas pela 

disciplina. Apesar de aparentemente mais desligadas dela, a informação de como a 

condição social limita o uso do espaço pode traduzir-se numa atenção ao desenho 

da forma que atenue estas agravantes ou mesmo no aprofundamento do estudo e 

capacidade de tornar visíveis as desigualdades que marcam o território e o seu uso. 

Ora a condição social influencia a distância sentida, porque o poder económico do 

habitante condiciona o seu modo de deslocação, responsável por grandes diferenças 

na velocidade alcançada, o tempo que tem disponível e a capacidade de colmatar 

ou apoiar determinadas incapacidades motoras, visuais, auditivas ou outras. Para 

além da questão económica, a condição social engloba também questões de género, 

questões raciais, entre outras. 

Para exemplificar, falemos de como as três entrevistadas vivem no mesmo ponto 

do território, mas cada uma delas tem uma noção de distância ou uma mobilidade 

mental distinta, que, simultaneamente, condiciona e é condicionada pela mobilidade 

física.

A Marlene, apesar de viver com os pais, já trabalha e conseguiu aceder a um 

transporte individual próprio que lhe garante uma autonomia e raio de influência que 

lhe permitem sentir-se extremamente móvel.

A Helena ainda estuda e não tem carta de condução nem viatura própria. Uma 

vez que andar a pé lhe dá um alcance territorial muito pequeno, ela recorre 

maioritariamente a transportes coletivos ou a boleias para se deslocar. A rede de 

transportes coletivos permite-lhe alcançar vários pontos no território mas só a 
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determinadas horas ou com intervalos de tempo incómodos. Esta condição social, 

a idade e a dependência de um agregado familiar que não lhe consegue garantir um 

modo de deslocação próprio, traduz-se numa sensação de distância bem maior do 

que a da Marlene. No entanto há momentos em que a Helena se sente mais imóvel 

do que outros e a noite é um deles. A Helena expõe melhor do que eu: «por exemplo, 

eu às vezes quero sair à noite e dependo dos autocarros só que é muito caro. Ou da 

Marlene! Ou do pai, mas nenhum deles me vai buscar!». Para além de considerar os 

transportes coletivos caros, já tinha referido atrás, ela e a Marlene, que «pedires táxi 

é caro!», «Ainda para mais se for sozinha». Durante a entrevista a mãe chega mesmo 

a dizer «É que ela ainda hoje me disse, que pai e que irmã que eu tenho… [...] Porque 

qualquer coisa que eu preciso: “levas-me ali?” “Ai, não”». O pai não está lá para se 

defender, mas a Marlene em tom brincalhão responde «Eu vou... Mas tem de ser 

quando me dá jeito...».

A Manuela, tal como a Helena, depende de transportes coletivos ou boleia de outros. 

No entanto diria, com poucas dúvidas, que a Manuela é aquela que se sente mais 

distante do mundo fora de sua casa e, no fundo, ela é também a que é efetivamente 

mais imóvel do grupo de entrevistadas. A condição social que agrava a sensação de 

imobilidade da Manuela é ela ser mulher-mãe. Numa sociedade marcada por valores 

patriarcais, este papel de mulher-mãe arrasta muitas vezes consigo encargos com a 

gestão e manutenção da casa, roupa e comida que não são distribuídos de forma igual 

por todo o agregado familiar. A Manuela, quando põe por palavras a sua falta de 

tempo, está somente a queixar-se de um encargo extra de criar animais por vontade 

da mãe dela, ainda assim deixa transparecer este outro trabalho invisível a que chama 

“vida de casa”: «Eu não tenho vida … hmm, hm… Ah bem! Tenho 8 horas de trabalho 

fora, tenho a vida de casa, e não vou estar agora a criar-lhe animais como estou a criar. 

Nem pensar, não é… Crio-lhe franguinhos, mais do que isso não…». De notar que a 

Manuela só sai de casa para trabalhar: ou durante a semana, a pé, para a confeção 

em Gonça, ou ao fim de semana para ir ao hipermercado fazer as compras de bens 

essenciais para a família. A Marlene descreve-o na entrevista «Há rotina de sábado, 

sim. Normalmente levo a minha mãe sempre para Guimarães para ela fazer as compras 

da semana. Mas pronto, levo a minha mãe a fazer as compras para as compras da 

semana, depois costumo ficar com o Vítor e depois a minha mãe depende, ou tem o meu 

pai que a vai buscar ou então tem de falar com o meu tio [irmão da Manuela] para a ir 

buscar». A Marlene, que tem carro próprio, leva a mãe ao hipermercado e deixa-a lá 

a tratar das compras. O pai da Marlene, que tem carro próprio, vai buscar a Manuela 

depois de ela ter acabado as compras.
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Enquanto ferramenta de pensamento, o desenho obriga a decisões de síntese que 

deixam transparecer uma determinada leitura da realidade. Ora, parece-me que é 

precisamente desta condição que o mapeamento se tem progressivamente afastado ou 

de que o ordenamento territorial e os seus atores se têm esquecido. Com a evolução 

tecnológica que permite mapear com rigor (fotografia satélite, medição laser, etc.), 

afastamo-nos da mentira do desenho, mas também da sua potência. Por mentira 

entenda-se a incapacidade de retratar fielmente ou de forma neutra a realidade. Por 

mentira entenda-se a incontornável pluralidade a que o olhar de um indivíduo sobre 

uma realidade está sujeito. E é precisamente na deformação da realidade por via do 

desenho que reside a capacidade de explicitar o problema que o sujeito identifica no 

objeto observado, tornando claro ao que vem e que propósito serve. 

Nas páginas que se seguem encontramos desenhos de naturezas distintas. Alguns 

deles correspondem à montagem de uma chave de leitura do território que se 

preocupa com a representação clara de informação também avançada no texto, outros 

correspondem a imagens que encerram uma maior autonomia em relação ao texto. 

Estas últimas assemelham-se às imagens que acompanham o texto nos capítulos 

anteriores. Acredito que o rigor com que uma imagem comunica ou a objetividade 

da sua comunicação é inversamente proporcional ao uso da sua própria gramática 

(o desenho pelo desenho). Parece-me importante que as imagens sejam capazes de 

falar por si (como tentei neste trabalho), mas é extraordinário quando elas chegam 

ao patamar de dizer aquilo que as palavras não alcançam (estas ficam para os 

empenhados na ação disruptiva da arte).

O desenho
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plano bidimensional, onde este padrão se organiza a partir de distâncias físicas. 

Esta construção faz com que os mapas físicos sejam ferramentas privilegiadas de 

navegação: eles surgem como vontade de registar uma determinada relação espacial 

capaz de orientar as deslocações no território. Para além disso, os mapas físicos são 

exímios em registar uma área de influência ou, por outras palavras, o quanto nos 

movemos no território. 

Quando reclamo a necessidade de mapear a dimensão temporal da mobilidade, 

não excluo a necessidade de esse estudo se fazer acompanhar também de mapas 

físicos. Cada registo tem as suas potências e as suas limitações, por isso é importante 

sabermos que informações recolher de cada um deles. Tal como já referi neste 

trabalho, tirar ilações sobre como os habitantes se movem no território partindo 

apenas de mapas físicos não é rigoroso, porque as redes de proximidades físicas 

que informam este registo não dão conta da complexidade de movimentos no 

território. No entanto a partir de um mapa físico é possível ler formas que informam 

a mobilidade, como o desenho das infraestruturas, até à densidade de urbanização 

ou ao loteamento, ou mesmo ler o uso quando ele é registado sobre as formas, por 

exemplo, enquanto percurso delineado sobre uma via. 

registos gráficos que na representação do território 
priveligiam a fidedignidade das relações espacias.

Mapas físicos
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Os espaços de distribuição, enquanto infraestruturas que 

suportam os movimentos no território, são uma informação 

importante para estudar a mobilidade. Pela diferença de 

velocidade que as infra-estruturas viárias podem acolher 

interessa nestes mapas distingui-las: ruas, estradas municipais, 

estradas nacionais, vias reservadas e auto-estradas. Nas 

autoestradas interessa também identificar os nós de acesso: 

ponto onde se ligam ao território e que garante a estas áreas 

uma capacidade polarizadora altíssima. A rede de espaços 

de distribuição permite-nos, por isso, perceber quão bem 

ligado ao mundo está determinado ponto no território. Numa 

observação rápida do mapa dos espaços de distribuição em 

que estão representadas as principais vias podemos perceber 

que Gonça é atravessada por uma via de menor capacidade (a 

linha mais fina: que representa a N207-4) que se cruza com a 

estrada nacional mais próxima a 7km, que está a 9km de uma 

via reservada e a 16km de uma entrada de autoestrada. As vias 

de alta capacidade estão concentradas a sul e oeste, onde a rede 

viária também é mais densa.

Estes mapas 
permitem 
caracterizar 
o padrão de 
urbanização 
uma vez que 
registam a forma 
dos espaços 
de distribuição 
e dos espaços 
agregadores no 
espaço.

A partir da distribuição dos espaços 

agregadores podemos caracterizar o 

padrão de urbanização quanto à sua 

continuidade/fragmentação, dispersão/

aglomeração ou densidade. Neste 

mapa de espaços agregadores podemos 

observar Gonça enquanto um pequeno 

aglomerado pouco denso e numa 

situação de descontinuidade em relação 

às urbanizações vizinhas. O edificado 

desta freguesia está envolvido por uma 

grande área não edificada. es
pa
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corte espaço 
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Este mapa regista o uso sobre a forma ou, 

por outras palavras, o movimento sobre os 

espaços de distribuição. O desenho de todos os 

movimentos individuais sobre um mesmo mapa 

permite-nos perceber a utilização da rede de 

espaços de distribuição. Aqui estão representadas 

as deslocações pendulares da Marlene, da Helena 

e da Manuela, mas também outras hipóteses que 

tentam dar corpo ao registo ensaiado. No limite 

este mapa corresponderá com exatidão ao mapa 

anterior que regista só as formas.

O desenho de todos as permanências  

individuais sobre um mesmo mapa 

permite-nos perceber a utilização 

da rede de espaços agregadores. 

A partir deste mapa conseguimos 

estabelecer também um padrão de 

localização em que se identificam 

os usos ou funções destes mesmos 

espaços (círculos para habitação 

própria e triÂngulos para trabalho).

Estes mapas 
permitem 
caracterizar 
o padrão de 
mobilidade e 
o padrão de 
localização, 
uma vez que 
registam o uso da 
forma (tanto os 
movimentos sobre 
os espaços de 
distribuição como 
as permanências 
nos espaços 
agregadores) H
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A espessura com que os movimentos estão 

representados dá notícia da intensidade de uso 

do espaço agregador em questão e não do perfil 

viário ou da sua capacidade. Quanto maior o 

número de utilizações, maior a espessura do 

traço que representa os movimentos. 

Se, no mesmo sentido, o tamanho dos espaços 

agregadores for dimensionado de acordo com 

o número de entradas e saídas ou, por outras 

palavras, de acordo com a sua intensidade 

de uso, então podemos também observar 

neste mapa a capacidade polarizadora destes 

espaços. A forma geométrica que representa 

os espaços agregadores dá notícia do seu uso 

ou função (círculo para casa e triângulo para 

trabalho/educação. Para outras funções teriam 

de se juntar outras chaves de leitura como, por 

exemplo, quadrado para comércio, pentagono 

para saúde, hexágono para lazer, entre outros)

Estes mapas 
permitem ler 
no território 
a intensidade 
de uso dos 
espaços de 
distribuição e 
a intensidade 
de uso dos 
espaços 
agregadores 
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Pelo mapa de sobreposição das deslocações 

pedonais será possível confirmar ou 

desmentir a ideia de que as distâncias 

médias e máximas se distinguem 

consideravelmente de todos os outros 

modos.

O mapa de sobreposição das deslocações 

em transporte coletivo poderá revelar 

a limitação desta rede na cobertura do 

território, não pelas distâncias percorridas, 

mas pelos pontos a que se abre no território 

(paragens) e pela quantidade de trocas que 

exige (sejam elas entre linhas de transportes 

coletivos ou troca de modo de deslocação). 

Este mapa pode e deve ser cruzado com 

os mapas da forma (tanto os dos espaços 

de distribuição como os dos espaços 

agregadores) para que consigamos 

perceber a sintonia ou desadequação da 

rede de transportes coletivos ao padrão de 

urbanização. No munícipio de Guimarães 

a rede de transportes coletivos não está 

mapeada, mas as várias linhas estão 

organizadas numa lógica de centro-periferia 

(todas as linhas param necessariamente 

neste “centro” para o ligar a diferentes 

freguesias do município ou fora dele), 

sobre um padrão de urbanização, como já 

verificamos atrás, contínuo, disperso e de 

baixa densidade.

No mapa de sobreposição das 

deslocações em transporte 

individual poderá possivelmente 

verificar-se a maior área de 

influência e a melhor cobertura da 

rede de espaços de distribuição.

Estes mapas 
permitem 
perceber 
a área de 
influência de 
cada modo de 
deslocação: 
quais os 
espaços de 
distribuição 
usados e quais 
os espaços 
agregadores 
alcançados 
por cada 
modo
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Estes mapas 
permitem comparar 
os percursos dos 
diferentes modos 
de deslocação para 
uma mesma viagem, 
por porem lado a 
lado o registo de 
um movimento 
real e depois 
simularem o mesmo 
percurso a partir 
de outro modo de 
deslocação

comparação 
de modos de 
deslocação por 
simulação

Marlene

Se simularmos a mesma 

deslocação, mas em transporte 

coletivo, percebemos que, no 

que diz respeito à distância 

física ou ao percurso escolhido, 

a diferença é mínima. Esta 

deslocação só implica percorrer 

mais 400m e o percurso só se 

distingue do percurso feito 

pela Marlene em transporte 

individual próprio por evitar a 

variante. Ainda assim, e tal como 

os círculos não preenchidos 

deixam transparecer, esta 

deslocação por transporte 

coletivo implica uma troca.

Na deslocação casa-trabalho 

que faz em transporte individual 

próprio, a Marlene percorre cerca 

de 14,3Km. Para chegar à fábrica 

onde trabalha a Marlene percorre 

a N207-4 até encontrar a variante 

(via reservada a automóveis 

e motociclos) para, por fim 

percorrer a N206 até à fábrica.

Simulação da 
deslocação 
pendular 
da Marlene 
considerando 
que o 
transporte 
coletivo seria 
o modo de 
deslocação 
utilizado
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Estes mapas 
permitem comparar 
os percursos dos 
diferentes modos 
de deslocação para 
uma mesma viagem, 
por porem lado a 
lado o registo de 
um movimento 
real e depois 
simularem o mesmo 
percurso a partir 
de outro modo de 
deslocação

comparação 
de modos de 
deslocação por 
simulação

Helena

Se simularmos a mesma 

deslocação, mas em transporte 

individual próprio (com 

liberdade de movimentos), 

percebemos que, no que diz 

respeito à distância física ou ao 

percurso escolhido, a diferença 

é mínima. Esta deslocação só 

implica percorrer mais 400m 

e o percurso só se distingue 

do percurso dos transportes 

coletivos por escolher percorrer  

a variante.

Na deslocação casa-universidade 

que faz em transporte coletivo, 

a Helena percorre cerca de 

61,3Km. Para chegar lá a Helena 

apanha um autocarro até à 

central de camionagem onde 

apanha outro que a leva até ao 

Porto. 

Simulação da 
deslocação 
casa-
universidade 
da Helena 
considerando 
que o 
transporte 
individual 
próprio seria 
o modo de 
deslocação 
utilizado
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registos gráficos que na representação do território 
priveligiam a fidedignidade das relações temporais.

Os mapas temporais permitem-nos registar uma dimensão importantíssima da 

mobilidade hoje: o tempo. Por estarem desligados do território, não nos dizem 

nada sobre quão estendidas no espaço são as deslocações que fazemos, no entanto 

permitem que nos concentremos no tempo implicado no uso.

Estes mapas podem passar por registos de movimentos isolados, por registos do 

impacto temporal da mobilidade num determinado intervalo de tempo (por exemplo, 

num dia de trabalho) até registos de vários movimentos organizados no tempo. 

Mapas temporais
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Este mapa permite perceber o impacto temporal médio das deslocação 

e, se organizadas pelo uso dos espaços agregadores (círculo para casa, 

triângulo para trabalho/educação, hexágono para recreativo/cultural) 

pode dar ainda dar notícia da diferença entre percursos pendulares ou 

outros. Quais são por norma mais longos, por exemplo?

Este mapa, ao agrupar as deslocações por 

habitante, permite perceber o tempo afeto 

a deslocações num determinado dia (claro 

que pode ser noutro intervalo de tempo) 

por habitante. A partir deste registo 

podemos ainda perceber quais e quantos 

os espaços agregadores alcançados 

com essa carga temporal. O registo dos 

tempos de espera (representado por 

um quadrilátero vazio em que a largura 

corresponde ao tempo de espera) é 

fundamental para aferir a carga horária 

efetiva de cada deslocação, uma vez 

que apesar de não traduzirem tempo de 

movimento, eles estão aí implicados.

movimentos e 
permanências 

casa-trabalho | trabalho-casa trabalho-outro | outro-trabalho

casa-outro | outro-casa

movimentos e permanências 
no decurso de um dia

espaços 
agregadores 

alcançados e os 
seus usos

tempo
 total 

afeto às 
deslocações

M
A

N
U

EL
A

PE
N

D
U

LA
RE

S 
(c

as
a-

tr
ab

al
ho

)
O

U
TR

A
S

H
EL

EN
A

M
A

RL
EN

E

Estes mapas 
permitem 
perceber 
o impacto 
temporal dos 
movimentos 
e o uso dos 
espaços 
agregadores

deslocações isoladas

deslocações por habitante

us
o 

no
 te

m
po



97

co
nj

un
to

 d
as

 d
es

lo
ca

çõ
es

 in
di

vi
du

ai
s 

or
ga

ni
za

do
s 

no
 te

m
po

 n
um

 d
ia

 ú
til

7

1

9

12

14

18

19

24

Este mapa permite perceber, por exemplo, 

que durante um dia (ou outro intervalo 

temporal) há períodos em que os espaços 

de distribuição são mais solicitados e 

horas em que as deslocações são mais 

escassas. Por outras palavras, este registo 

permite ler a intensidade de uso dos 

espaços de distribuição, uma vez que os 

movimentos e permanências não estão 

sobrepostos num mapa físico, mas sim 

organizados sobre uma grelha temporal, 

justapostos. 

Este mapa organiza numa grelha temporal 

(neste caso, de 24h: um dia) as deslocações 

de vários habitantes. Cada linha vertical 

corresponde a um habitante e podemos aí 

perceber o número de deslocações que faz 

num dia, a duração de cada uma delas e, 

ainda, os espaços agregadores alcançados 

a partir dessas deslocações. 

Este mapa permite também ler a 

intensidade de uso dos espaços 

agregadores (cuja função ou uso está 

identificada), uma vez que, mais uma vez, 

por não estar organizado no espaço, mas 

sim numa grelha temporal, não sobrepõe 

o registo das permanências, ou seja, as 

entradas ou saídas de um determinado 

espaço.

intensidade 
de uso

MANUELA HELENA MARLENE

Este mapa 
permite 
perceber a 
intensidade de 
uso dos espaços 
de distribuição, 
mas também 
dos espaços 
agregadores
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Estes mapas, 
por agruparem 
o registo 
temporal dos 
movimentos 
individuais 
por modos de 
deslocação, 
permitem 
perceber 
o impacto 
temporal que 
cada modo 
de deslocação 
arrasta consigo.

Este mapa provavelmente diz-nos que 

regra geral as deslocações pedonais 

não ultrapassam determinado tempo 

(provavelmente na ordem dos minutos). 

Podemos talvez fazer também uma 

associação entre modos de deslocação 

e uso dos espaços agregadores 

frequentados. Será que as pessoas 

andam mais a pé para o trabalho ou 

em situações de lazer? Este modo é 

predominantemente quotidiano ou 

esporádico.

Este mapa mostra o impacto temporal 

da utilização de transporte coletivo 

como modo de deslocação. Aqui o que 

salta à vista em relação aos outros é 

o tempo de espera que geralmente o 

acompanha. É também importa lembrar 

que se não há tempo de espera antes do 

início da deslocação, então é porque os 

utilizadores já conhecem os horários e 

não esperam na paragem.

O que salta à vista neste mapa em 

relação aos outros é possivelmente 

o número de espaços agregadores 

alcançados num dia por um 

determinado habitante sem grande 

prejuízo de tempo afeto às deslocações 

diárias. Nos casos entrevistados 

não se registou, mas este modo tem 

muitas vezes associado um tempo de 

estacionamento que importa considerar.
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Uma vez  que a carga horária é o que 

mais distingue o transporte coletivo 

do transporte individual próprio, estes 

mapas são os que melhor explicam 

a escolha do modo de transporte ou 

deslocação.
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modos de 
deslocação
organizados no tempo
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Este mapa 
permitem 
perceber a 
intensidade 
de uso 
associada aos 
modos de 
transporte ou 
deslocação.

Este mapa assemelha-se em tudo ao mapa 

da página 97, no entanto, em relação a este 

último, as linhas verticais de deslocação por 

habitante estão agrupadas por modos de 

deslocação. Esta nova informação permite 

perceber, antes de mais, a intensidade de uso 

afeto a cada modo, seja relativamente aos 

espaços de distribuição, seja relativamente 

aos espaços agregadores. Mas, mais 

importante, poderá tornar claro (se houver 

um número significativo de habitantes 

contemplados pelo estudo) quão mais 

dispersas no tempo são as deslocações 

em transporte individual próprio e como, 

havendo horas menos sobrecarregadas 

com deslocações, há também horas em que 

predominam as deslocações em transporte 

individual próprio ou pedonal pela escassez 

de horários em determinados momentos do 

dia.

Este mapa pode ser elaborado para 

diferentes dias (ou outros intervalos de 

tempo) e com isso contribuir também para 

perceber se para diferentes pressões horárias 

se regista uma alteração significativa do 

modo de deslocação.
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comparação 
de modos de 
deslocação por 
simulação TI
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A partir deste mapa podemos perceber que a 

carga horária afeta às deslocações da Marlene 

em transporte individual próprio num dia 

seria quase equivalente à carga temporal das 

deslocações se dependesse de transporte coletivo. 

No entanto há uma diferença fundamental: com 

a mesma carga horária a Marlene deixaria de 

conseguir frequentar o ginásio ou as aulas de 

inglês. Para entrar às 9h na fábrica onde trabalha, 

a Marlene teria de sair de casa 20 minutos mais 

cedo e teria 3 minutos para fazer o transbordo 

para outra linha de autocarros que apanhava 

numa outra paragem, o que implicaria correr. À 

hora de almoço, se tentasse ir de autocarro até ao 

ginásio que frequentava, a Marlene precisava na 

mesma de duas linhas e gastaria o tempo todo 

em deslocações sem que conseguisse chegar 

sequer à porta do ginásio (considerando claro 

que tinha de entrar na fábrica impreterivelmente 

às 14h). No que diz respeito às aulas de inglês, 

a Marlene conseguiria chegar a tempo, uma 

vez que as aulas só começam 1h depois do fim 

do trabalho, no entanto frequentar essa aula 

implicaria só chegar a casa às 22h40, ainda que as 

aulas acabassem às 20h30.

Uma vez que há uma 

diferença tão grande na 

velocidade alcançada 

pelos diferentes modos, a 

comparação que revela mais 

diferença no impacto de 

cada modo é a do registo 

temporal. Se relembrarmos 

as conclusões da comparação 

física feita nas páginas 89 

e 91, podemos dizer que a 

diferença é irrisória, mas 

quando comparamos a carga 

horária implicada percebemos 

que a diferença entre modos é 

digna de nota.

A realização deste mapa depende 

da informação sobre os horários a 

cumprir pelo habitante.

As deslocações da Helena 

em transporte coletivo até ao 

Porto que, dependendo dos 

horários a cumprir podiam 

demorar entre 2h a 2h45, 

significariam uma constância 

de 45 minutos de deslocação 

se tivesse transporte 

individual próprio.
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registos gráficos que na representação do território 
priveligiam a fidedignidade das relações temporais.

A divisão dos mapas físicos e temporais atrás explorada serviu um propósito de 

tornar clara a limitação de cada registo. No entanto os mapas mais ricos nascem do 

cruzamento destas duas dimensões. Este cruzamento pode fazer-se com a simples 

justaposição dos mapas temporais e dos mapas físicos, mas ela também pode 

constituir um novo desenho em si. Aqui exploraremos estes últimos: a capacidade de 

num mesmo mapa captar esta dimensão mais real que é a dimensão espaço-tempo.

Mapas espaço-tempo
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Estes mapas 
registam 
o raio de 
influência de 
cada modo 
de deslocação 
num 
determinado 
intervalo de 
tempo

Estes mapas registam os espaços a que 

consigo aceder num intervalo máximo de 

5 minutos a partir de diferentes modos de 

deslocação.

Esta comparação torna visível a diferença 

de cobertura do território dos diferentes 

modos. E importa lembrar que está 

representada uma distância temporal muito 

curta, pelo que a distância percorrida cresce 

exponencialmente com o aumento do 

intervalo de tempo. 

A diferença de alcance físico que estes mapas registam é a prova de 

que o primado do transporte individual [...] 
dificulta ou impossibilita a expansão do 
transporte coletivo (porque demasiado 
rígido para assentamentos dispersos de 
baixa densidade, porque desfasado da 
hipermobilidade que o automóvel permite 
e estimula)
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Estes mapas são hoje frequentes, mas muitas 

vezes conseguidos a partir de um registo visual 

e genérico dos fluxos ou então monitorização 

por inteligência artificial que reconhece os 

corpos e os veículos e os contabiliza. Ora esta 

abordagem desligada do entendimento do que 

gera os movimentos (condição social, oferta, 

...) tende a apoiar abordagens tecnocratas que 

só se preocupam em aumentar a capacidade 

das vias congestionadas - sem perceber que 

esta ação não resolverá o problema, apenas o 

leva a outra escala, isto é, contribui para o seu 

crescimento. É preciso saber quem usa, como 

usa e porque usa para montar um projeto 

engajado. 

Podem verificar-se intervalos temporais em que o uso é mais intenso, isto é, em 

que várias viagens se sobrepõem. O cruzamento desta informção com o registo 

dos movimentos no espaço permite-nos perceber a real sobrecarga dos espaços de 

distribuição pela coincidência com o maior número de utilizadores num determinado 

arco temporal. O mesmo se aplica ao uso dos espaços agregadores, conseguimos 

registar a sua capacidade polarizadora num determinado intervalo de tempo.

Este mapa permite perceber, por exemplo, dinâmicas do dia e dinâmicas da noite, 

ou então a sobrecarga de determinadas vias registada apenas em curtos períodos de 

tempo. Esta última é possivelmente razão suficiente para repensarmos a coincidência 

dos horários de trabalho a cumprir, que levam toda a gente à mesma hora para o 

mesmo sítio, entre outras.

intensidade 
de uso
Estes mapas 
registam a 
intensidade 
de uso dos 
espaços de 
distribuição e 
dos espaços 
agregadores 
num 
determinado 
intervalo de 
tempo

Simulação de intensidade de 
uso dos espaços agregadores 
e dos espaços de distribuição
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das 8h às 9h de 
um dia útil

das 21h às 22h 
de um dia útil

das 2h às 4h de 
um dia útil
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A sensação de distância está diretamente relacionada com a mobilidade de cada um. 

As reflexões versadas nos capítulos anteriores permitiram-nos perceber que essa 

perceção é condicionada pela forma, mas também pela condição social. Estes mapas 

não pretendem ilustrar as razões que condicionam esta mobilidade mental, mas sim 

traduzir uma qualquer sensação de distância ou proximidade. No fundo, o registo de 

uma circunstância deformada ou enquadrada pela nossa subjetividade.  

Mapas mentais



Pós-texto
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A metodologia etnográfica é sem dúvida incomparavelmente mais rica do que a 

entrevista de perguntas programadas e respostas de cruz. A experiência que tive 

com apenas um grupo de três entrevistadas durante um curto período de tempo 

permitiu-me ter um vislumbre desta diferença. Esta dissertação não cumpriu esta 

metodologia, mas baseou-se nos seus princípios adaptando-os à escala temporal 

da dissertação. A etnografia tem por objeto de estudo uma dada comunidade que 

tenta compreender na globalidade e descrever com fidelidade, através de trabalho 

de campo, observação direta participada e recolha de informação. É um trabalho 

de campo que se pauta pela imersão numa comunidade, prolongada no tempo, em 

que o observador vivência diretamente a realidade em estudo. Ora, nesta dissertação 

o contacto com a comunidade resumia-se às entrevistas programadas, mas estes 

momentos foram pensados para que a moderação tivesse uma presença mínima e a 

preocupação única de, pelo menos, se certificar que os temas e assuntos delineados 

na montagem da entrevista eram abordados. Esta postura permitiu-me aceder a 

muita informação que não estava considerada nessa montagem inicial, por outras 

palavras, a realidade era muito mais rica e complexa do que o previsto. Importa-me 

também dar nota da riqueza que adveio de a entrevista ter sido feita a um grupo e não 

Nota metodológica
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a uma só pessoa. A entrevista juntou duas filhas e uma mãe, um grupo com grande 

intimidade e poucos filtros. Esta participação conjunta num momento de entrevista 

potenciou atritos sobre os temas falados, informação contraditória sobre os mesmos 

assuntos e desvios significativos do tema que desbloqueou inicialmente a conversa, 

mas também criou um ambiente de imensa intimidade, em que os entrevistados 

estavam a falar coloquialmente entre sim, mais do que a responder às perguntas de 

um estranho. Uma vez que a entrevista também abordava diferentes fases da vida das 

entrevistadas, foi também muito interessante o confronto geracional: aquilo que uma 

criança lembra em confronto com aquilo que uma mãe lembra. Importa ainda assim 

fazer uma ressalva quanto a entrevistas de grupo, porque neste caso a relação entre os 

elementos do grupo e os temas sobre que versava a entrevista não punham em causa 

o à vontade de nenhum dos participantes, mas haverá outras relações ou outros temas 

que até com as mesmas relações se poderiam provar problemáticos e inibidores à 

participação e partilha.

A liberdade de discurso e possibilidade de divagação que este modelo de entrevista 

potencia, constitui um desafio de organização e sistematização da informação 

recolhida, mas também de condução da própria entrevista. Este espaço de conversa 

que se quer aparentemente livre de caminhos pré-determinados, precisa de garantir 

a discussão de determinados assuntos e este é, sem dúvida o maior desafio deste 

modelo. É verdade que há informação a que a entrevista-piloto que fiz não me 

permitiu aceder porque o planeamento não a previu, no entanto, dou aqui nota da 

dificuldade de, ao longo da entrevista, ter claro quais os temas abordados e quais os 

temas em falta, uma vez que a conversa não é organizada e muitas vezes dá-se uma 

mudança súbita de tema sem que a discussão anterior se esgote. Pelo que faltou ou 

não foi bem feito, seria importante rever a montagem da entrevista, isto é, a lista de 

assuntos a considerar, mas também os instrumentos de que me deveria munir para 

garantir o seu cumprimento, como uma lista de tópicos. Apesar de esta revisão da 

entrevista não se ter podido refletir numa melhoria do trabalho de campo, uma vez 

que a pandemia impossibilitou a realização de novas entrevistas, encontro aqui espaço 

para refletir sobre o planeamento e o decorrer da entrevista, englobando o exercício 

de crítica no próprio trabalho, com o intuito de que possa servir esta experiência a 

outros que partam daqui.

Para a montagem da primeira entrevista baseei-me no inquérito à mobilidade do 

Plano Intermunicipal de Mobilidade da Região de Aveiro. Acredito, ainda agora, 

que este inquérito está muito bem montado, no entanto, e como grande parte dos 

inquéritos, é feito de maneira a ter uma resposta curta e clara a cada pergunta, 
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fácil de sistematizar e eficiente em termos de investimento de tempo. No entanto 

interessava-me precisamente a resposta longa, por outras palavras, interessava-

me que as perguntas dessem espaço ao entrevistado para falar do que considerava 

importante e não apenas do que eu já tinha estabelecido que ia lá ouvir. Então a 

ideia era montar um ambiente de conversa em que eu essencialmente ouvia e ia 

fazendo perguntas sempre que a conversa precisava de nova ignição. Montei uma 

estrutura e estudei-a para que as perguntas saíssem naturalmente e sem precisar de 

as ler. Como enquadramento inicial (que acabou por ser mais atrapalhado do que 

o planeado, característica também do discurso oral) queria passar a mensagem de 

que eu ia falar com os entrevistados para ficar a conhecer o dia a dia deles e para 

lhes dar espaço de expressarem juízos de valor sobre o que me iam relatando. Tinha 

deliniado três perguntas mais gerais: como é um dia da semana? como é um fim-de-

semana? e como é o acesso a serviços? Na altura não achei necessário acrescentar 

na folha do caderno que levei comigo questões de estacionamento, preço, entre 

outros, porque aquela folha não ia ser lida nem servia como lista para ir registando 

o que foi falado. Eu tinha o caderno comigo, para se me sentisse desorientada, 

como objeto de emergência. Acreditava que para criar ambiente de conversa era 

importante fazer as perguntas a olhar para as pessoas e manter esse contacto visual 

durante a resposta. Não só contacto visual como acenos ou expressões que tornassem 

claro que aquilo que me estavam a dizer me interessava. Nesse sentido, pedi para 

gravar a conversa, para me escusar de escrever enquanto as ouvia. Depois de lançar 

a primeira pergunta assustei-me, porque a Marlene, em poucos segundos, falou 

das viagens pendulares (incluindo duração, modo de deslocação e localização do 

destino) e das atividades extra trabalho. Ainda assim fui pegando nas pontinhas que 

deixou soltas: a caracterização do almoço e a caracterização das deslocações para 

essas atividades extra que enumerou. Aqui eu acrescentaria, hoje, perguntas que 

também não existiam no tal inquérito à mobilidade da região de Aveiro, mas que 

na montagem desta dissertação se provaram necessárias (e às quais eu recorri, mais 

tarde, por meios não presenciais com a Marlene): a hora exata a que aconteciam estas 

deslocações. Esta informação serve para conseguir organziar todos os movimentos 

num quadro temporal (p.97 e 101), mas permite também fazer simulações para as 

mesmas deslocações usando transportes coletivos. Por exemplo, quando nas páginas 

89 e 103 simulo as deslocações da Marlene em transporte coletivo, preciso de saber 

que horários é que ela tem de cumprir e confrontá-los com os horários da rede de 

transportes para perceber a carga horária que estas viagens implicariam realmente. 

De seguida lanço-me para a segunda pergunta mais geral: como é o fim-de-semana?, 
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assegurando que voltamos a falar do tempo das deslocações, e depois sigo para o 

acesso a vários serviços (as deslocações mais esporádicas). No entanto, quando 

perguntei à Marlene com era o acesso a serviços, a resposta foi imediatamente no 

plural e a incluir a mãe e a irmã, o que talvez tenha explicado o desvio à pergunta 

sobre o modo de transporte utilizado para os alcançar. Isto fez pouco depois saltar um 

tema não previsto ao qual quis dar espaço: um desfasamento entre a divisão territorial 

das linhas de transportes coletivos e a divisão administrativa. Entravamos no primeiro 

de vários assuntos que correspondiam a um juízo sobre determinada organização da 

circunstância. Depois do pânico da eficiência da primeira resposta, comecei a relaxar. 

Seguiu-se uma conversa que considero muito rica, apesar da preparação da entrevista 

e não por causa dela. Não vou aqui comentar todos os momentos, ainda assim dou 

notícia daquilo que podia ter feito melhor ou perguntas que podiam ter constituído 

essa montagem inicial. Por razões que agora me escapam, a informação que recolhi 

dos movimentos da Helena cingiram-se à deslocação Gonça-Porto (onde ela estuda) 

e ficaram por registar todas as deslocações dela no Porto. É certo que entrevistei 

pessoas de Gonça, mas a ideia era perceber quanto e como se movem estas pessoas no 

território, seja dentro ou fora da freguesia ou município. Ainda durante a entrevista 

apercebi-me, até pelo facto de já terem sido levantadas questões de horário escolar 

pelas entrevistadas, que as perguntas que estava a fazer sobre a atualidade se podiam 

fazer sobre o passado. Como era o dia a dia (com enfâse nas deslocações) desde 

pequenas? É certo que consegui chegar a muita informação do passado da Helena 

e da Marlene, no entanto consegui deixei escapar o passado da mãe. Talvez por não 

ter sido uma dimensão estudada antes da entrevista. Seria certamente mais longo 

do que o das filhas, por ter mais anos de vida, mas atravessaria também um período 

de grande alteração dos padrões de localização e mobilidade. Tempos em que não 

circulavam tantas pessoas nem tantos bens, tempos em que a velocidade também era 

outra. E permitiria caracterizar Gonça também em confronto com o que já foi. Esta 

informação seria preciosa e foi realmente infeliz tê-la deixado passar. Faltou também 

perguntar sobre as férias, se as passam em Gonça ou fora. Ou quem as passa dentro e 

quem as passa fora. Importa também salientar que numa comunidade relativamente 

pequena a proximidade também é maior, as pessoas conhecem-se, conhecem-se 

os negócios, conhecem-se as vidas e perceber como é que as pessoas descreviam a 

freguesia também me interessava. Não exatamente como fonte rigorosa de número 

de empregos, de quantas pessoas trabalham fora, etc., mas de poder comparar estas 

perceções do ponto de vista de diferentes habitantes.

Posto isto, numa próxima entrevista tentaria manter a lógica de encaminhar uma 
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conversa pormenorizada sobre o dia a dia, com pontos chave estudados e organizados 

em caderno que seriam evocados sempre que fosse necessário novo despoletador de 

conversa. Ainda assim, sinto que é preferível fazê-las de cabeça, sem ler. No entanto, 

ao contrário do que fiz na entrevista-piloto, chegando ao que aparentemente seria 

o fim da conversa, abriria a folha com os tópicos guia (já com os acrescentos que fiz 

nesta reflexão) e lê-los-ia alto como dizendo, «portanto já falamos de isto, aquilo, 

...» e caso aparecesse algum assunto não discutido partiria daí para o discutir. Para 

além disso, a gravação que fiz inicialmente, autorizada pelas entrevistadas, claro, só 

tinha um valor de ferramenta de trabalho que se substituía aos apontamentos, no 

entanto numa próxima assumiria desde início o valor da transcrição para publicação. 

Só muito recentemente, em conversa com o orientador, foi pensada a hipótese de a 

transcrição também constituir objeto de publicação nesta dissertação. Para tal, tive de 

voltar a contactar as entrevistadas, que se mostraram completamente à vontade com 

esta nova possibilidade, felizmente, porque acredito que a transcrição é a peça mais 

relevante deste trabalho de campo e a que mais facilmente contitui objeto de interesse 

para outras investigações. Tanta preocupação que temos nos trabalhos académicos em 

recorrer a fontes primárias para informar o estudo e não a citações de citações, que 

talvez importe lembrar que quando falamos de uso, a fonte primária é efetivamente 

quem habita. O habitante é por isso uma fonte de informação incontornável e registar 

este contacto é a melhor maneira de o comunicar a outros, de o tornar visível, de o 

fazer existir.

Claro que as leituras também são indespensáveis e sem elas, sem a construção 

de um enquandramento teórico e político, não seria possível tirar sentido da 

circunstância estudada. As palavras são as chaves que nos permitem ler realidades 

tão complexas sem ficar irremediavelmente perdido num mar de acontecimentos. 

Esta entrevista-piloto foi a primeira pedra pousada sobre o chão deste trabalho. Ela 

antecedeu qualquer montagem ou mesmo plano de trabalho. No entanto, ela nascia 

já do trabalho desenvolvido em projeto 5, de leituras que tinham sido feitas e de 

preocupações que tinham sido levantadas. Depois da entrevista comecei a estruturar 

o trabalho e a avançar com leituras à medida que ia fazendo adendas à entrevista-

piloto, com os olhos postos nas entrevistas que se seguiam. Assim, nasceu o trabalho 

naquilo que se pretendia um vai e vem constante de ouvir e ler.

Mas o trabalho começou efetivamente a avançar quando me aventurei a escrever 

e a desenhar. É no confronto com aquilo que tiramos das fontes que alimentam 

o trabalho que percebemos o quão distantes ou próximos estamos delas. E é 

também através desse processo de escrita e de criação de imagens que nos vamos, 
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simultaneamente, aproximando e afastando das referências consideradas. No fundo, 

vamos compreendendo melhor o que queremos dessas referências, vamos percebendo 

como é que elas nos servem para montar esta outra síntese que é a colagem e a 

digestão de todas estas vozes, articuladas pela minha.

Apesar de a palavra (ouvida, lida e escrita) ter sido a grande alavanca deste trabalho, 

o desenho teve aqui um papel importantíssimo que me interessa comentar. A chave 

de leitura do território que montei no capítulo mapeamento é o corpo desenhado que, 

por implicar o lançamento de uma estrutura articulada ou de uma sistematização, 

pode ser percebido como a grande contribuição da ferramenta do desenho para 

este trabalho. No entanto não tenho dúvida que os desenhos mais poderosos foram 

aqueles que, por serem tão poucos imediatos, implicaram mais experimentação, mais 

procura do desenho pelo desenho. Esta experimentação não foi mais do que uma 

tentativa de escrever a partir do desenho e ela provou-se uma arma indispensável na 

organização do trabalho, mas também no limar do seu conteúdo escrito. Foi a partir 

do desenho que consegui perceber que havia raciocínios que não estavam ainda bem 

explicados (para mim própria) ou que uma determinada montagem não sobrevivia 

ao escrutínio pelo desenho. O desenho assume aqui um papel equivalente ao da 

escrita. É pelo ato de escrever que nos apercebemos do quanto não sabemos ou não 

dominamos determinado tema. É no ato de desenhar que conseguimos perceber a 

indefinição ou deformação a que submetemos as imagens na nossa cabeça. Desenhar 

é pensar, é estudar, é fazer projeto. Ensaiar, problematizar. Mas quando digo que o 

desenho é escrita, digo-o pelo processo mental desencadeado, não pela materialização 

desse ato de estudo. A palavra será palavra e o traço será traço, eles não podem falar 

um pelo outro: eles podem complementar-se mas não substituir-se. No início do 

trabalho eu andava a construir uns esquemas que correspondiam de forma tão literal 

à produção escrita, que não havia nada que eles dissessem que não fosse ilustração 

direta da palavra e que não pudesse ser facilmente substituído por ela. Em boa hora 

os dispensei para dar lugar a imagens que garantem o seu espaço e a sua autonomia.
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Assente na convicção de que a arquitetura é um instrumento político, comecei 

este trabalho com uma ideia otimista do poder da forma ou da potência da ação 

disciplinar. No entanto, quando no texto “Ora esguardae: Paisagem, Energia, 

Mobilidade - Mais uma utopia?” de Helena Amaro, li a referência ao estudo de David 

Banister que dizia poder não haver correlação entre os padrões de urbanização e 

os padrões de mobilidade, o trabalho que tinha em mãos levou um choque. É certo 

que todos os momentos de desvio no trabalho são duros porque a introdução de 

novas regras a meio do jogo é sempre recebida com uma quase perplexidade, muitas 

vezes ignoradas por alguma inércia. Mas, em qualquer projeto, as condicionantes 

que o envolvem, chegando mais tarde ou mais cedo, não podem ser considerados 

obstáculos, mas sim dados fundamentais para a formulação do problema. Assim, 

tive de dar alguns passos atrás e estudar melhor a relação da forma e do uso. Tentei 

não me estender na exploração desta relação uma vez que ela não era o centro 

do trabalho, mas ela provou-se ainda assim fundamental e imprescindível para o 

desenvolvimento dos demais temas. Perceber as limitações da atuação disciplinar, não 

serve para passar à arquitetura um atestado de incompetência -sentimento que nos 

atropela quando percebemos que não se mudam sociedades pela simples alteração 

das formas que as materializam. Serve sim para, percebendo as suas limitações, 

não pedalar em falso e usá-la com inteligência. Perceber que a alteração da forma 

por si só não altera a sociedade, mas que estudar a forma e descobrir o exercício de 

E agora?
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poder que ela carrega para o tornar visível pode ser um começo. A arquitetura é uma 

disciplina com um campo próprio de conhecimento e, por isso, a sua ação não se 

limita à transformação efetiva da forma e do território, ela passa pelo enriquecer desta 

área disciplinar a partir do estudo. Aquilo que distingue um arquiteto ou estudante 

de arquitetura de um qualquer habitante não é a capacidade de transformar o 

espaço ou a mestria com que o faz, mas sim a disponibilidade para se demorar sobre 

essa transformação, para estudar outras formas que informem essa, para levantar 

hipóteses e continuar a trabalhar sobre elas, por outras palavras, para fazer projeto. 

Esta postura, de pensar os problemas por inteiro, de nos demorarmos neles, de 

tentarmos pensar as implicações não imediatas e de procurarmos as circunstâncias 

que originam determinados problemas é aquilo que entendo por condição política 

da arquitetura. No trabalho monto uma ideia de projeto político por oposição às 

respostas ou abordagens tecnocráticas, de respostas ditas neutras ou de especialistas. 

Acredito que esta condição que distingue a disciplina é também a razão pela qual 

me parece pertinente reclamar para a arquitetura a discussão da mobilidade no 

projeto territorial. A hipermobilidade da sociedade em que vivemos dá um papel 

estruturante às infraestruturas nas dinâmicas de urbanização e, como tal, parece-me 

que o desenho destas artérias deve responder principalmente a um projeto político e 

não meramente técnico. Um projeto com a consciência de que a forma fixa e perpetua 

uma determinada construção social, mesmo quando não o vemos dessa maneira. 

As crises aceleram transformações e, como tal, esta pandemia veio pôr a nu ou 

intensificar problemas que já se verificavam. Entre eles questões relacionadas com 

a mobilidade. Percebemos a sobrecarga dos transportes públicos e a consequente 

incapacidade de responder, com essa escassez, às necessidades de distanciamento 

exigidas durante a pandemia. Em Gonça, aquilo que já era uma frequência muito 

limitada de autocarros, traduziu-se na eliminação de qualquer hora ou linha de 

transportes coletivos ao fim de semana - horário que se oficializou em Setembro para 

todo o ano letivo de 2020-2021. Tivemos com a quarentena um cheirinho daquilo que 

é ser imóvel num mundo parado, ainda assim incomparável à situação de ser imóvel 

num mundo em movimento. Numa sociedade em que a mobilidade física é um 

entrave à mobilidade social, parece incontornável que haja uma rede de transportes 

públicos e que estes sejam vistos como um investimento e não como um prejuízo. 

Engana-se quem, depois de ler o trabalho, acredita que a partir dele eu veiculo uma 

defesa da urbanização extensiva enquanto modelo de distribuição no território ou a 

defesa do automóvel próprio enquanto modo de deslocação a massificar. No entanto, 

acredito que não podemos pôr estas realidades em causa sem alterar drasticamente 
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as regras do jogo. O transporte coletivo, tal como existe agora e em coexistência 

com o transporte individual próprio, não é capaz de servir quem habita em áreas 

de urbanização dispersa ou de baixa densidade. O transporte público precisa de ser 

repensado porque é essencial que os habitantes se movam, mas também que se sintam 

móveis, isto é, que mesmo que não estejam a mover-se saibam que o podem fazer.

Mas há outras transformações que aceleraram com esta pandemia, também elas 

dentro daquilo que deviam ser preocupações dos arquitetos. Se há muito existe um 

problema gravíssimo na habitação em Portugal, esta pandemia tornou-o muito mais 

visível e a sua discussão muito mais urgente. Podemos obrigar cidadãos a permanecer 

em casa quando a casa não tem condições? Onde estamos a prender estas pessoas? 

Esta preocupação constitui, no mínimo, matéria de saúde pública e, no limite, uma 

questão de dignidade humana.

Aquilo que defendo para a disciplina está enraizado no que defendo enquanto cidadã. 

Acredito que se queremos uma sociedade mais justa e inclusiva precisamos de parar 

para ouvir, para perceber o mundo a partir de quem o habita e não de armações 

teóricas desligadas do território. Aproximar a arquitetura de quem a habita é a única 

hipótese de desenhar um espaço que sirva todos, mas também que os habitantes 

respeitem e estimem como seu. As juntas de freguesias são estruturas de proximidade 

que, na prática, parecem não cumprir esse desígnio de permitir que a política também 

se faça da comunidade para as estruturas hierárquicas mais altas. A situação que esta 

entrevista-piloto regista é uma entre muitas e ela é sintomática de uma organização 

que, não só não procura ouvir as pessoas para montar a partir delas uma estratégia 

para o território e para a sociedade, como tem dificuldade em ouvi-las mesmo 

quando elas lhe batem à porta. Não interessa só pensar o território com o intuito de 

atenuar desigualdades importa que esse ideal que se persegue seja construído com a 

participação de todos. Desenhar o território não deve ser um ato isolado de caridade, 

mas um gesto participado na prossecução de um direito fundamental.

No plano de trabalho escrevi que o objetivo da dissertação era “ampliar o campo de 

ação e os fatores considerados pelo projeto urbano”. No entanto parece-me agora 

que há um objetivo mais geral que pauta este trabalho: como trabalhar a partir 

desta disciplina para a construção de uma sociedade mais justa. E a verdade é que 

no decurso deste trabalho estudei muitos autores que defendem há muito tempo 

aquilo que reclamo que se faça hoje. E fica a pergunta, o que falta então para que 

estes valores ou preocupações pautem o trabalho do arquiteto hoje? Como é que 

o estudo não contamina a transformação efetiva do espaço? A arquitetura, como 

qualquer outra disciplina, não dispensa a nossa participação enquanto cidadãos. E 



133

é talvez enquanto cidadãos-arquitetos que conseguimos reclamar na esfera pública 

um lugar para a arquitetura, não como produtora de objetos autorais de valor 

económico acrescentado, mas como área do conhecimento que estuda a circunstância 

a partir da forma e pode contribuir para a transformação da sociedade a partir da 

reflexão, da investigação, do projeto. Um dia, tal como os médicos, os enfermeiros e 

outros profissionais se uniram para reclamar o direito à saúde, talvez os arquitetos, 

antropólogos, geógrafos, paisagistas, entre outros profissionais, se juntem para 

reclamar um direito à habitação ou ao planeamento territorial. Utilizemos esta crise 

para tentar conquistar direitos que há muito deviam estar garantidos. Tentemos 

transformar esta miséria num caminho para sair dela e não para a agravar.
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Local: Gonça, Guimarães.

Data: 3 Novembro 2019

Participantes: 

BM [Beatriz Merouço] 

M [Mi, Marlene, filha mais velha], 

N [Nela, Manuela, mãe],

L [Leninha, Helena, filha mais nova]

R [Henrique, namorado da Helena]

BM: A entrevista é mais para perceber como é que é o dia a dia de quem vive aqui 

e o que é que as pessoas acham. Porque o trabalho é sobre urbanismo e arquitetura 

que é onde é que se decide que ficam os equipamentos, como é que se fazem as ruas, 

se têm passeio ou não têm, se há praças e eu acho que acima de tudo as zonas mais 

periféricas não se falam nunca. Fala-se do centro histórico, fala-se das zonas ali perto 

e os equipamentos vão todos para lá, as escolas estão a fechar nas zonas periféricas e 

tudo mais e por isso o trabalho é pegar numa zona periférica e dar voz a quem lá vive 

para ver o que é que as pessoas acham e tudo mais. Até porque as populações quase 

nunca são consultadas, não se fala com ninguém a perguntar o que é que as pessoas 

acham […] são perguntas muito gerais, por exemplo, como é que é um dia aqui da 

semana. um dia teu?

M: O meu?

BM: No sentido de: tu levantas-te, vais ao trabalho, vais como para o trabalho, quanto 

tempo demora, esse tipo de coisas.

M: Pronto, eu levanto-me e vou de carro para o trabalho. Demoro mais ou menos 

25 minutos até à zona da pisca, Creixomil. E depois disso faço lá o curso de inglês, 

também o ginásio lá e depois disso é que venho, mais ou menos por volta da hora 

de jantar e pronto, é sempre assim todos os dias. Não venho cá almoçar porque não 

compensa, portanto, almoço sempre pela cidade, como tu sabes almoço na casa 

dos avós do Vítor [namorado]. A não ser quando vou ao ginásio, que levo o almoço 

comigo.

BM: Feito já aqui.

M: Feito em casa. Sim, são dois dias por semana, de resto almoço sempre na casa dos 

avós do Vítor. E é isso.

BM: E com inglês estás mais ou menos com os dias todos preenchidos. ginásio vais …

M: Ginásio vou todos os dias. Inglês duas vezes por semana. Segundas e quartas 

feiras. 

BM: Para o ginásio demoras quanto tempo?

M: Não sei, mas também demora bastante por causa do trânsito. Sei lá, dez minutos, 

quinze. Porque o trânsito agora em Guimarães tem estado terrível. 

BM: Estacionar não é um problema, nem a ir, para onde vais tens sítio onde 

estacionar no trabalho.

M: Sim. Ginásio também costumo ter sempre estacionamento, é bastante fácil, 

Transcrição da 
entrevista-piloto
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portanto. 

BM: E fim de semana. Há rotina ou não há?

M: Há rotina de sábado, sim. Normalmente levo a minha mãe sempre para Guimarães 

para ela fazer as compras da semana. […] Mas pronto, levo a minha mãe a fazer as 

compras para as compras da semana, depois costumo ficar com o Vítor e depois a 

minha mãe depende, ou tem o meu pai que a vai buscar ou então tem de falar com o 

meu tio [irmão da mãe] para a ir buscar, porque ela conduz, não quer conduzir.

N: Mas tenho de conduzir. 

BM: E compras, fazes onde? Vais ao Continente?

M: É sempre Continente.

BM: E se calhar ao fim de semana não demoras tanto, não há tanto trânsito?

M: Eu não tenho problemas daqui de Gonça para lá. É mais depois no centro da 

cidade mesmo. 

BM: Pois, que há mais trânsito.

M: É, se não não tenho assim muita variação de tempo. É sempre muito igual. Depois 

normalmente fico com o Vítor. Passo sempre o fim de semana em Guimarães e ao 

Domingo é que venho à hora de almoço para casa e passo a tarde assim, como estou 

hoje. 

BM: Muito bem. Coisas assim mais pontuais como, sei lá, farmácia, multibanco, tudo 

em Guimarães?

M: Sim, fazemos tudo em Guimarães. Temos uma farmácia em S. Torcato, mas 

normalmente nós fazemos tudo em Guimarães porque já fazemos …

BM: como já vão lá às compras, aproveitam

M: A minha mãe costuma ir fazer tudo a um sítio. Se não, temos em S. Torcato 

multibanco, aqui também não há. Temos em S. Torcato e Guimarães. Portanto é chato 

isso.

BM: E saúde, por exemplo.

L: [exalação de troça]

M: Saúde…

BM: Médico de família? Aonde?

M: S. Torcato. O nosso médico de família é de S. Torcato. 

BM: E para ir também é carro?

M: Se calhar é melhor vocês também falarem mais que eu já não uso tanto o 

autocarro, mas sei que ele está a reduzir cada vez mais aos horários e está cada vez a 

ficar mais caro andar de autocarro. Cada vez aumentam mais os preços. Quanto é que 

está? Para ir daqui a Guimarães?

L: Daqui 2,60€.

M: A Guimarães?

L: Ou 2,30€ dependendo.

M: Sim, esta zona já pagamos Garfe. Não pagamos Gonça.

L: Exato, se for do centro de Gonça é 2,30€.

BM: Aqui, por ser aqui em casa?

N: Aqui o tarifário já pertence a Garfe.

M: Já.

N: Já temos de pagar de Garfe. 

M: Já fomos perguntar porquê e eles: é assim e acabou.

BM: Mas isto ainda é Gonça.

N: É isso! É isso que… Quer dizer, é Gonça e se eu entrar aqui, que vá pagar, tenho de 

pagar de Gonça… Está mal, não é… É isso que está errado. 

M: Mas em S. Torcato também é assim. Há uma zona qualquer que se paga Cachada 

ou ao contrário, já não sei… E é S. Torcato, não é Cachada.

N: Mas é que… Lá está. Se quando se entrar … se saíres lá em baixo na paragem em 

baixo, pagas para Cachada…

M: Na paragem à beira da Hemeroteca.

N: Se saíres cá em cima à beira do pão quente …

M: Sim, é a paragem da Hemeroteca.

N: … a paragem é S. Torcato. Na outra é Cachada

M: …é Cachada, que é mais caro.

N: Mas acho que é … Tem a ver é com o …

M: É a Arriva.

N: Não é a Arriva.
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M: Então não é?

N: Tem a ver é com quem faz as zonas dos tarifários 

M: e que faz as zonas?

N: Já me disseram isso. 

M: Mas tem sempre a ver com a Arriva porque é a única empresa que trabalha 

N: Já me fui informar porquê

BM: Pois mas as juntas deviam … Não sei.

N: A junta…

M: A junta não vai fazer nada.

BM: Não?

N: quem faz parte da junta … O Ferreira faz parte da Junta e já andou a batalhar bem 

nisso e eles diz que prontos que os tarifários que é assim, é assim 

M: Mesmo a questão aqui da paragem, nós temos esta paragem aqui à beira da nossa 

casa. Nós fomos à junta fazer queixa. Não é fazer queixa, a pedir uma paragem porque 

até nós começarmos a ir para o ciclo nunca fez falta, mas depois de começarmos a 

ir para o ciclo fazia falta nós termos uma paragem se não eu tinha de ir lá para cima 

para os cafés a pé com 9 anos para apanhar o autocarro. E a minha mãe fez queixa à 

junta e a junta não quis saber.

N: A junta … não foi não quis saber 

M: Oh mãe…

N: A junta … Ele disse que ia fazer mas eles pronto. Como eles já me estiveram a 

explicar, por vezes é melhor ser a pessoa a ir diretamente do que ser a junta, porque 

…

M: a mim faz-me um bocado de confusão porque eu acho que uma junta serve 

precisamente para isso …

N: Mas é como eles dizem. O […] já me esteve a dizer a mesma coisa que me disse o 

Francisco, é assim, se forem eles [bater as mãos em desprezo - como que ‘ninguém 

quer sabe] põem para o canto, mas se for a pessoa mesmo que vá falar com o 

problema eles acham que prontos eles olham mais e que vão agir mais 

M: Mesmo aquela questão de imagina se for PSD uma freguesia e depois o concelho 

na cidade é o PS já está tudo estragado, pelo menos era assim quando eu tinha as 

reuniões lá em cima por causa da …

N: Por causa da junta, de fazeres parte

M: como é que se chama? das eleições, sim. Quando estávamos lá eles estavam a dizer 

exatamente isso, se aqui em Gonça agora de repente virasse PSD, se a junta fosse PSD 

que provavelmente não conseguiam nem metade das coisas que conseguem sendo do 

PS. A câmara é PS. Eu acho isso terrível, mas pronto. 

N: Não mas é. Aqui em S. Torcato também se queixam do mesmo, não faz… o 

partido da freguesia não é o mesmo da que está na câmara e eles põem mais para o 

lado… Não, mas é…

BM: Pois, sim. Mas é o que tu dizes, não devia.

N: Não, não devia ter nada a ver com isso mas pronto eles já… Acho que está mal, 

mas prontos. É quando como foi da Marlene foi para o ciclo havia aqui dois meninos, 

que moram mais acima um bocado 

M: Quem? o…

N: Não a Flávia e o Matias. Tinham um passe…

M: Não era o Matias

N: Era o Matias. Tinham o passe de Garfe. Entravam …

BM: Aqui.

M: Era o Riscas mãe!

N: Deixa-me falar. 

M: ah, desculpa. 

N: E eu fui falar, fui perguntar à Amélia, como é que ela fez. Que era para eu fazer 

igual. E a Amélia disse-me: é assim olha nós também já pedimos depois para os mais 

novos, não é, que era o tal riscas da idade da Marlene, mas eles não dão. Diz que 

pronto tivemos sorte em dar aos mais velhos mas agora a estes já não dão passe. Mas 

ao meu Diogo deram, mas não fui eu que fiz pressão foi o professor de natação que 

ele andava na natação e por causa dos horários dele poder “acaçar” os autocarros mais 

rápido, que como vinha do ciclo, almoçar e depois não lhe dava tempo de chegar lá 

cima à paragem o professor é que arranjou o passe de Garfe e eu então fui à Câmara. 

Primeiro fui a S. Torcato. No ciclo disseram-me que não arranjavam nada e eu então 

fui…

M: A e depois na Câmara disseram-te porque é que eu não estudava na Póvoa [de 

Lanhoso]…
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N: Então eu fui à Câmara e disse porque é que a minha filha, que ainda mora abaixo 

uns metros de um menino que tem passe de Garfe, e a minha filha não tem passe de 

Garfe porquê… só porque o outro faz natação e a minha filha não faz natação? “Ai 

não sei, não têm direito, não sei quê…” E eu disse: “eu só saio daqui quando eu falar 

com…”

BM: A verdade é que tem de ser assim.

N: …com a senhora que está à frente disto. Quero falar com ela porque razão é que a 

minha filha tem de andar quase um quilometro a pé depois de ter paragem, só porque 

o tarifário é de Garfe, não tenho culpa…

BM: Claro.

N: … de ser de Gonça e o tarifário que ainda é acima da minha casa está … pertence 

a Garfe, à Póvoa de Lanhoso. “Ai então a sua filha vai ter de ir estudar para a Póvoa de 

Lanhoso” E eu disse, prontos, mas se é esse o problema dá-lhe o passe da Arosa que 

pertence Guimarães

M: Que é mais caro…

N: “Ai não sei, mas não tem direito, mas eu vou falar com a engenheira, não sei quê… 

não sei que mais… A engenheira…, não era a engenheira era a doutora, o que a 

doutora decidir …” Prontos, vá lá falar com a doutora e se não diga à doutora para 

vir aqui que eu falo com a doutora e ela foi e depois já vinha com outra conversa. A 

dizer “ai desculpe lá, mas a doutora diz que vocês realmente têm razão, se o tarifário 

mais próximo da casa da criança pertence à freguesia vizinha têm que dar o passe da 

freguesia vizinha” E a partir daí ligaram logo para a escola de S. Torcato e aí deram-

me o passe para ela entrar aqui. Depois com a paragem está outro problema, porque 

ela tinha que ir ali para cima e então os motoristas claro, não tinham aqui paragem 

… Havia motoristas que eram bons e facilitavam, mas é como eles diziam ‘estavam 

sujeitos, não tendo paragem se tivesse um acidente…

M: a pagar multa… 

BM: qualquer coisa…

N: …dava mau para o lado deles, não é… Então eu fui à junta da freguesia, a junta de 

freguesia não “ai, porque olha Nela é melhor esperar sentada porque já falei com eles 

M: Pois eles falaram tinham que ter x metros de distância entre paragens e que nós 

não…

N: Não, não falaram …

M: Também falaram

N: Tinha a ver isso, mas …

M: E que não preenchíamos esse requisito, mas depois começamos a medir as 

distâncias até foi entre a lá de cima e esta cá em baixo também foi em s. Torcato que 

nós começamos a ver. E nós assim, não… Nós temos distância para isso.

N: E então eu fui outra vez à câmara e então aí pus o problema. Passado … Foi na 

mesma semana, já andavam a fazer aqui as … a medirem, a tirarem … puseram logo 

o sinal porque eu cheguei à câmara e disse que queria falar com o senhor que está à 

frente dos sinais, prontos, que eu nem sabia bem a quem me tinha 

M: que dirigir

N: E então, um senhor ‘vai, fala ali com aquela menina, ela explica-lhe e … Então fui 

e ela diz ‘ah o senhor engenheiro está de férias mas explique-me o caso que passo uma 

cartinha para ir ter já às mãos do engenheiro. E foi! Ela fez-me a carta, foi ter à mão 

do engenheiro, passado algum tempo vieram…

M: Olha, antigamente era mais fácil, que nós agora tivemos mesmo que escrever as 

cartas em casa.

N: Foi, mas foi. a menina fez-me a carta e então passado pouco tempo, na mesma 

semana, já estavam aí a tirar as medidas e puseram logo o sinal, lá da paragem, para 

a paragem. A seguir fizeram a paragem. Mas lá está, não está também, eles dizem que 

por vezes é melhor ser a pessoa, a ir lá mesmo, a explicar bem o caso 

BM: Que é uma chatice ter de ir lá, não é, porque se desse para tratar na junta era 

mais fácil.

N: Claro que era mais fácil, não precisava de estar a perder de trabalhar.

BM: Claro é isso. Uma pessoa só a puxar pelas coisas é que as consegue, realmente 

não tem jeito. E, não sei, de coisas assim mais esporádicas, como… vais ao Porto, vais 

passear, não sei vais de carro até à estação?

M: Não sei, agora podes falar mais com ela [“Leninha”/Helena]

L: [riso] 

BM: Pois, eu também se calhar até passo para ti, vamos lá, os teus dias da semana, tu 

agora já não os passas aqui.. 

L: Pois, eu na segunda apanho o autocarro. Se entrar às 10h tenho de apanhar o das 

7h15, se não, não chego a tempo. Se entrar às 8h tenho que apanhar o das 6h.
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N: …e meia.

L: …e meia. Pronto, vou nesse autocarro, depois na central só espero 10/15 minutos e 

apanho o da transev que pára no IPO, mesmo. 

M: Mas tu tens aquela questão, mas tu preferes ir na transev porque é mais barato, 

mas acho que tens aquela questão que por exemplo tu podes pedir bilhete direto 

daqui de Gonça para o Porto caso tu faças tudo na arriba.

L: Exato, só que se eu fizer tudo na Arriva. Fica mais caro, se eu andar sempre na 

Arriva e depois entrar no das 7h que depois vai para lá posso pedir tudo junto, fica 

mais barato um bocado mas mesmo assim compensa mais ir pela transdev.

N: Aí lá está, outra coisa que está mal, não é. Só porque a empresa é outra, mas é a 

mesma coisa não é. É na mesma pela autoestrada…

BM: Sim, é o mesmo serviço.

N: …e quer dizer, já tem de pagar mais 

L: E por exemplo, não sei se tem a ver com a distância mas tanto na Arriva como na 

Transdev não faziam desconto estudante por eu ser do Porto 

M: Mas isso é capaz de ser… Pelo que eu percebi eu acho que a Transev. Estas 

viagens para o Porto eu acho que é recente pelo que percebi. Porque dantes só havia a 

Arriva. A gente ia na Arriva e acho que o percurso pelo mesmo sítio foi agora feito… 

começou agora a ser feito pela Transev, que até tem …, pelo menos há uns tempos 

tinha…

L: …tem menos horários

M: …tem menos horários, pois. E não sei se é por isso que eles começaram com a 

política também de desconto de estudante na Arriva. porque a Transev compensava 

mais.

BM: Pois, mas eu tinha ideia até que havia desconto estudante em quase todas, pelo 

menos lá no Porto

L: E mesmo o passe era só se tivesse bolsa, não era?

N: É assim, o passe se tivesse bolsa era 60%, se não tiver bolsa é 25%.

BM: Ok, ainda é uma grande diferença.

M: São cento e tal euros o passe.

N: 128€. De Guimarães ao Porto.

L: O problema é um bocado os horários, porque se formos a ver até compensa ir e vir 

todos os dias, é verdade.

N: Mas é mais cansativo…

L: Sim, mas as casas no porto são mesmo caras!

N: Sim, claro.

M: Mas se tu vivesses. O problema é, se tu vivesses em Guimarães…

L: …era uma coisa

M: …era uma coisa, mas como tu vives em Gonça…

L: …em Gonça tenho de depender de dois horários.  

M: E não é, exatamente, e tens um horário que é super reduzido para vir… 

L: …para Gonça

M: …para Gonça. Por exemplo a Bianca que é nossa vizinha  aqui em cima, ela vai 

para Braga. Vai e vem todos os dias e acho que há um dia que ela faz quase horário 

pós-laboral, mais ou menos, e ela vem, o último autocarro que ela tem, o último, a 

horas decentes entre aspas, aqui para Gonça é às 19h15 se não só voltas a ter às 23h da 

noite?

L: Às onze menos 20.

M: Por isso ela por um bocadinho que não apanha o das 19h15 e o pai tem de a ir 

buscar à central porque, se não, não tem transportes para vir. E depois ninguém quer 

vir às 23h… a que horas?

L: Às onze menos vinte.

M: Às onze menos vinte tem um bocado de medo.

BM: Claro, já é de noite…

N: E é muito tempo à espera.

L: E não vem aqui para baixo. E o autocarro não vem aqui para baixo.

M: Não vem?

N: Não.

M: Não dá aqui … Eu sei que dantes dava aqui a volta.

N: Ah sim, ora bem não sei …

[…]

M: Mas também supostamente isto aqui não é tarifário de Gonça, não é… 
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supostamente.

BM: Pois mas é isso que não tem jeito nenhum.

M: Pois não. Mas sim temos sempre que fazer… aliás, eu quando estava em Barcelos 

tive a ponderar se ia e vinha todos os dias porque eu não estava a gostar de estar lá, só 

que chegava ao fim do dia. Eu gastava horas e horas de transporte

BM: Claro, claro.

N: Mas aí ainda era pior do que …

M: Era.

N: …do que o Porto

M: Era porque eu tinha de apanhar Barcelos-Braga, Braga-Guimarães, Guimarães-

Gonça.

BM: Uau. Ok, ok. E a frequência para aqui para Gonça é…

M: …é pouquíssima.

BM: … é pouquíssima. Mas quê? De hora a hora?

L e N: [risos]

M: Nem isso […]

L: É assim, ao início da tarde é de hora a hora. É às 13h30, 14h30 e 15h30. 

N: Depois…

L: Depois é só às 19h15.

M: No meu tempo ainda havia a das 17h00. Quer dizer, estás a falar de quê? De 

Gonça-Guimarães?

N: De Gonça-Guimarães.

M: Ah. Sim. Gonça-Guimarães sempre foi pior que Guimarães-Gonça.

L: Guimarães-Gonça há mais. Há com mais frequência. Mas se alguém tiver uma 

consulta no hospital ou assim, que imagina que seja às 17h, tem que ir no das 15h30.

M: Pois, temos a questão, por exemplo, lembro-me quando eu estava no … e tu 

também, tu também tiveste sorte por minha causa e eu tive sorte por causa do pai, 

que quando fomos para o liceu …

L: Era às 8h25.

M: … nós entravamos às 8h25, nós não podíamos apanhar o autocarro das 8h25 

porque chegávamos quase às 9h às aulas, tínhamos de apanhar o autocarro das 7h15 

da manhã e nós ficávamos mais de meia hora à espera para ir para as aulas, portanto 

… A minha sorte foi, tive o meu pai que começou a fazer um horário diferente e eu 

conseguia apanhar o autocarro em S. Torcato das 8h05 e a minha irmã teve a sorte 

que a levava para Guimarães porque se não tínhamos de acordar super cedo para ir 

super cedo para Guimarães para estarmos à espera quase que a escola abrisse

BM: Só em viagens está meio dia passado. E é sempre de manhã e ao final do dia, não 

é fácil. E tu [Leninha] vais na segunda e voltas à sexta?

L: Não, volto à quinta, porque não tenho aulas à sexta, por isso venho sempre à 

quinta.

BM: E esta frequência de autocarros ainda é pior ao fim-de-semana?

M: Oh sim, sim, sim. Muito. Acho que até é ao Domingo, deves ter quantos 

autocarros?

N: Ao fim-de-semana tens para ir para Guimarães tens às 7h20, 7h20/7h25, pronto, 

depois tens às 9h20/9h25 […] Depois não há. Depois tens à 13h…

L: …20/25

N: E depois…

L: Depois 

N e L: às 19h

N: 19h15. Depois para cá já não sei. 

L: Para cá há um às 8h05, 12h05 e depois é 18h05 e 19h15. Acho eu que é assim.

N: Ah! Ao sábado temos … passa aqui às 16h30 o autocarro

L: hm hm 

N: É é. Passa para Guimarães 

BM: Ok.

M: Ou seja, tu por muito que às vezes não queiras poupar dinheiro, porque o carro 

também às vezes sai muito mais caro, depende… aqui não porque os bilhetes são 

caros, mas pronto, se as coisas fossem diferentes, mesmo que quisesses deixar o teu 

carro em casa, tu ao fim ao cabo pensas em tempo…

L: …e não compensa

M: …não compensa, pensas no preço não compensa, tu aqui tens… se não tiveres 
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carro…

BM: E se fores às compras por exemplo, tens de vir carregada.

M: E a minha mãe agora está numa fase complicada porque agora o meu pai agora faz 

horários …, às vezes até muda entre eles .

N: […]

M: Sai escala para o mês todo depois eles fazem trocas entre eles do género,: “ai 

preciso deste dia, podes-me fazer” … e às vezes é tudo muito em cima da hora e a 

minha mãe tem de fazer uma ginástica assim para ver como é que vai, como é que 

vem… E pronto… E é chato.

N: Pois é. É chato, mas olha prontos, a gente […]

BM: […] Só que no Porto é possível não ter carro. Aliás no Porto compensa, para 

qualquer sítio compensa ir de autocarro. 

L: O passe de estudante se eu tiver bolsa é 16€, se eu não tiver é 30€. Para andar pelo 

Porto todo, até à zona de Vila do Conde.

BM: Eu no Porto não tenho dúvidas.

N: Sim, mas nós aqui é um bocado complicado.

BM: Claro.

N: E é que lá está já há uns anos que não conduzo tenho medo agora.

BM: Claro, é normal.

N: Mas vou ter que tirar umas lições. Eu já há muito que digo. 

L: Desde que eu nasci que dizes…

M: Eu só acho que ela vai tirar as lições quando eu sair de casa mesmo. 

N: Tem a Helena [risos]

Todas: [risos]

M: Ainda não!

BM: Se houver aí um período em que nenhum tem…

N: Não porque depois é chato tenho de andar ‘oh Hélder, vais-me buscar’ [risos]

BM: Pois, claro. Andar às boleias.

N: Não, depois para vir com as compras por aí é chato.

[…]

BM: …carregada e estar à espera do autocarro com as compras, é mesmo…

N: Mas é, o estar à espera ainda é …

BM: …o pior é…

N: …carregar as compras. 

BM: Claro.

N: …para a semana toda…

M: É mais, e por exemplo, aqui agora falando a nível de multibanco, que é uma coisa 

que eu até […]

L: É verdade, não tem aqui uma caixa de multibanco

M: Eu não sei se tem a ver com isso […] porque aqui a população é bastante 

envelhecida, não há quase nenhum… nenhum dos velhinhos que está cá tem cartão 

multibanco…

L: [humf]

M: Tipo a avó Helena não tem. Não é?

BM: Pois.

M: Mas por exemplo, ainda foi no sábado quando estávamos no café. Para mim é 

impensável pensar não ter dinheiro para ir ao Vítor, que depois os cafés também não 

têm … o aparelho… o terminal.

N: Também não têm, lá está, o Vítor não quer… Porque no supermercado tem…

M: Tem?

N: Tem.

M: Não sabia. Novidade que me deste.

N: No supermercado… oh, Marlene …

M: Não, porque aquilo ainda tem alguma despesa, tens de pagar x por mês.

N: Só a partir de despesa de 5€ para cima é que pode ser utilizado o cartão.

M: Mas ao menos…

N: …Mas… mas ao menos prontos…

M: Olha, não sabia dessa.

N: Porque lá está, de hoje em dia a maior parte das pessoas, os ordenados é para o 

banco.
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BM: Pois, claro.

N: O meu não, mas lá está, o marido já vai. 

BM: Pois.

N: E o meu não chega para o mês todo. Depois tenho que usar cartão e aqui já…

BM: …já facilitam em alguns sítios.

N: …o supermercado aqui já tem

M: Mas é só no supermercado! E é recente não é, porque …

N: Não.

M: Não, mas a Rosinha não tinha.

N: Ah, sim. Desde que abriu esta.

L: E para pagar as contas também tem de ser dinheiro?

N: Tem.

M: Pois.

L: É no café, para pagar a luz e assim.

N: Ai sim, Leninha, tem que… 

L: Ok.

M: Mas não sei, por exemplo, o Vítor tem gente que vem de fora, de certo não 

sei se lhe compensava ou não ter um terminal. Por exemplo o nosso grupo quase 

ninguém…

BM: Pois, mas também tem a ver com a questão de hábito, se ele tem clientes e os 

clientes já contam que só vão lá com dinheiro…

M: Sim.

BM: Porque eu sei que sim, que se paga taxas, não faço ideia quanto.

M: Eu também não. 

BM: E acho que normalmente também é acima de 5€ porque também pagas por 

transacção

M: Sim, sim, sim, sim.

BM: …uns cêntimos… por isso não… a partir de um valor não te compensa.

M: Sim.

BM: Ok, ok. e idas ao hospital? Não acontecem, se acontecerem é um problema?

L: Se acontecerem é de carro que é um problema ir de autocarro [riso]

BM: Ah, claro, isso claro.

M: Não, mas estás a falar de ambulâncias?

BM: Sim, sim.

N: Ah, não, não, não. Tem … É assim, eu passei agora dois anos e meio, não é, 

infelizmente, com o meu pai, e se a gente chamar assim os bombeiros vêm, vêm. E 

não é que demorem assim… Mas foi poucas vezes, sempre éramos nós que …, só se 

ele estivesse com muita falta de ar, então aí é que chamávamos. Mas prontos, a gente 

para o levar, eles vinham, não se pagava nada, depois se tivessem que vir… Como é o 

meu caso, tenho um tio que não podia estar…, tinha que estar sempre com o oxigénio 

então aí ele tinha que ir e vir, e quando vinha tinha que pagar. 

BM: Pois, estou a perceber.

N: E não era pouco. 

BM: Pois eu imagino quando esses serviços não são de emergência, não são baratos.

N: Era… quarenta e tal que pagava!

BM: Pois, porque eu também acho que também tem a ver com a distância, não tem só 

a ver com o serviço, não tenho a certeza.

N: Não sei, acho que sim que tem a ver com a distância […] Mas tinha que pagar… 

pagava à volta de quarenta, quarenta e tal, passava … Eu até fiquei assim ‘Quanto? 

Tanto dinheiro?’

BM: Pois, pois.

M: Porque ela faz, já não sei ao certo.

BM: E de escola. Tu aqui andaste onde? Como é que foi?

M: Nós as duas andamos aqui na escola primária.

L: Já fechou entretanto. Também tinha infantário, mas também já fechou. 

BM: O infantário também fechou?

L: Sim, mas era com horários um bocado estranhos. Fechava às 15h30, não era?

M: O infantário?

N: Era.

L: Era, depois basicamente nós tínhamos que ter alguém que tomasse conta de nós. 



153

Por exemplo, a minha mãe saía às 17h30 ou às vezes às 18h30? 

M: E pelo que percebo a escola também fechou, não foi por falta de alunos, nós acho 

que tínhamos aqueles alunos mínimos para manter a escola aberta, mas eu também 

acho que …

L: Não tinha também…

M: Eu acho que o edifício tinha condições.

L: Três salas para quatro anos.

M: Exatamente, três salas para quatro anos sendo que no meu tempo funcionava bem 

porque nós só tínhamos aulas ou de manhã ou de tarde. Eu pelo menos era assim.

BM: Eu não tive. Eu tive de manhã e de tarde. 

M: Pronto, eu não.

BM: Mas o João já teve só de manhã.

M: Pois, era como eu. Tinha de manhã ou tinha de tarde, ou seja, dava sempre para 

coordenar ter só duas salas e coordenar…, porque éramos sempre só uma turma por 

ano.

L: Eu tinha uma professora para duas turmas.

BM: Ok.

N: A Helena foi. Do primeiro ao quarto. Sempre com…

BM: Mas então não era mesmo falta de alunos, pelo contrário

M: Não.

BM: Era falta de instalações.

M: Sim.

N: Falta de sala!

BM: E mudaram-se para S. Torcato?

[…]

M: Eu agora não sei se funciona. Eu acho que foram várias escolas que fecharam à 

volta […]

N: Não, a escola foi…

L: Esteve parada para obras?

M: Foi?

N: Eu não sei como é que aquilo aconteceu.

L: E infantário, aqui em Gonça, muita gente vai para Freitas

BM: Ok.

M: Eu fui.

L: Ou para S. Torcato, não sei se há lá infantários.

M: Há.

BM: Deve haver, deve haver.

L: E depois escola primária e o básico é em S. Torcato.

M: Mas aqui lá está, sei lá, eu vejo…, eu via pelo Vítor, e temos a diferença que temos 

de idade [6 anos] que os pais tinham uma preocupação em nunca estar sozinho e 

isso e lembro-me que não tinhas essa preocupação porque havia sempre gente aqui à 

volta, mas eu comecei a ficar sozinha em casa muito cedo também …

N: Não! Mas tu aí também foi por…

M: Eu sei, tínhamos o ATL, mas de qualquer forma o ATL acabava cedo mãe! Tu 

tinhas sempre de arranjar alguém para olhar por mim.

N: O ATL… Às 17h30!

M: O ATL não acabava à mesma hora?

N: Não! Não! 17h30 não, ia até às 19h.

M: Para tu veres, a minha experiência foi só um ano.

N: Como o infantário, o infantário fechava às 15h… 15h ou 15h30? Depois quem 

quisesse metia-os no ATL, não é? Do infantário iam para o ATL. Só que a Helena 

ia para Freitas como a Marlene, mas era uns tios que tomavam conta dela de bebé 

e então o meu tio pediu-me que não a metesse em Freitas, que a metesse aqui […] 

Apartir das 15h30 eles tomavam conta ]…]

BM: E também eram eles que a iam levar?

M: Não, tinham uma carrinha.

N: Tinha uma carrinha, mas lá está, um bocadinho…

M: Quê? No meu tempo era fixe.

N: Era fixe, não era… Oh Marlene, era fixe, não era bem fixe… Porque não tinha 

grande segurança!

M: Mas isso… 
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N: Eu andava sempre preocupada. Mais, quando era a Beatriz até era aquela… Mas 

quando… Era aquela e não era… Que mandava os meninos fechar a porta e abrir, e 

isso estava mal!

M: Eu não me lembro se no meu tempo, também nos mandavam fechar…

N: Estava mal que eu estava sempre a avisar, ‘Não abres!’

BM: Pois claro.

N: Não tinha lógica nenhuma! De … Claro que tinha que ser a motorista a sair para 

abrir e era complicado estar sempre a parar, sempre a abrir, não é… Mas de qualquer 

maneira tinha de mandar…

M: Tinha de ser como no …

N: Em Freitas…

M: Tinha o…

N: Vinha o motorista e vinha o assistente…

M: Vinha, como é que se chama?

N: O Sr. Albano. 

M: O Sr. Albano! Que conduzia e a Custódia é que …, a senhora que tomava conta de 

nós, é que fechava. 

N: Mas aqui não! Quando era o Jeroniminho, aquele que era do teu tempo, do tempo 

da Helena também, já velhito, não é… E quer dizer, claro que…

BM: E isto era para o infantário?

M: Não, era apara a escola primária.

N: E para a escola primária! Era, era para o mesmo 

[…]

N: E estava mal! Eu tinha um bocado de medo. E os meninos apertavam os dedos uns 

aos outros… 

N: era uma guerra porque todos queriam abrir e fechar a porta!

M: Ai, eu para mim era tudo fantástico! [risos]

N: Era!

L: Queria ir sempre à janela eu!

BM: Pois, pois, pois. Mas é sempre diferente. 

M: Eu queria ser a última a chegar a casa que era para… 

L: …para passear!

M: …para passear.

L: …e eu também!

M: E à conta de os da Costa se portarem mal nós éramos sempre os primeiros a vir 

para casa.

N: Então eu dizia, se a Beatriz mandar abrir a porta não abres. Eu tinha medo!

BM: Claro.

N: Então!

L: Ela ‘Abre a porta’ e eu ‘Não!’ [riso]

BM: [risos]

N: Estava mal isso, mas …

M: Sim, mas ao menos acho que tínhamos uma carrinha, não é

N: Sim, tinham uma carrinha…

M: Mas a avaliar pela …, mas isso já é outro caso. Por exemplo, Chaves - e já não 

estamos a falar de crianças, estamos a falar de velhinhos -, Chaves não tem rede de 

transportes …

L: Mas […] têm.

M: … os velhinhos da periferia têm todos de ir para o centro de saúde de táxi.

L: Há autocarro… há carrinha do centro de dia, que anda aí de um lado para o outro!

M: Ai, não sabia, disso.

BM: E há centro de dia em S. Torcato?

N: Há em S. Torcato e Freitas.

M: Há aquele das amigas do Vítor, não é desse que a Leninha está a falar? 

N: Sim.

M: É de S. Torcato sim.

N: Não sei se faz parte, mas não, acho que é … acho que faz parte […] Eu sei que faz 

parte […] mas não sei se faz parte do lar…

M: Se for da irmandade faz.
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N: Então…

M: Mas lá está, em S. Torcato também ajuda bastante.

N: Pronto, vêm trazer os velhinhos que não possam fazer … ou que não possam fazer 

o almoço, eles vêm, trazem o almoço a casa e o jantar. A quem não quer ir, não é. Ou 

outros que vão, eles depois à noite trazem o jantar.

BM: Pois, claro.

M: E lá está, uma altura lembro-me de estar […] Quando estava nas reuniões da 

junta cheguei a sugerir também porque é que não tínhamos algo aqui em Gonça que 

ocupasse o tempo dos velhinhos, sem ser cafés. Por exemplo, a avó Helena não gosta 

de … Também acho que se houvesse outra coisa também não ia gostar na mesma, 

mas sei lá, algo mais direccionado para os velhinhos, sei lá… Eles chegaram-nos a 

dizer que aqui em Gonça não compensava só pelo facto de ter um em Freitas e outro 

em S. Torcato, então em Gonça não fazia sentido ter, porque eles tinham sempre outra 

opção.

L: E já tentaram meter.

M: Já?

L: Aulas de zumba e tudo para os velhinhos

M: Mas eu estou a falar tipo de um centro de dia

N: Mas isso foi diferente.

M: Eu nem falei em lar…

BM: … um centro de atividades.

M: …porque eles estavam a dizer que no antigo infantário, que iam fazer, que estavam 

a pensar fazer daquilo algo útil para a freguesia e então eu sugeri mesmo isso, porque 

como aqui a população é bastante envelhecida fazia mais sentido fazer uma coisa para 

os velhinhos. E eles disseram que não compensava por causa de já terem esses sítios e 

que as pessoas já estavam habituadas a ir para um sítio ou para outro

N: Leninha, eu digo uma coisa… mas eu acho que porem qualquer coisa, não para 

almoçar, não para jantar, mas para eles passarem o tempo, prontos, em vez de irem 

para o café, não é, terem um salão onde tivessem …

M: … atividades

N: Pronto, atividades… e … e máquina para café, … prontos.

M: Sim, e a ideia …, eles queriam fazer daquilo, pelo que percebi eles queriam fazer 

daquilo um café, mas direcionado para o grupo de jovens de Gonça que é sempre a 

mesma coisa. E que eu acho que não fazia tanto sentido. Tanto é que eles agora aquilo 

vão alugar para fazer uma fábrica de sapatos. Isto pode-se dizer? Ou é segredo? [risos]

N: Não é segredo porque vai abrir.

M: Já está anunciado?

BM: No infantário?

M: Hm hm. Porque aqueles edifícios … A escola passou a ser a junta .

BM: ok, ok.

M: A escola passou a ser a juntar e onde era o ATL também era a junta, porque a 

junta só funciona duas vezes por semana. Não é, duas vezes?

L: Sim.

M: E era à noite então quando o ATL fechava, a junta abria. E a parte de baixo era 

o infantário que aí não tinha os gabinetes da junta nem nada. Então aquele edifício 

funcionava para as três coisas, 

L: E era a cantina também do ATL.

M: No meu tempo não tinha cantina. 

L: No meu tempo era, por exemplo, os meninos da escola primaria que quisessem 

almoçar… 

M: Sim, porque eu tinha sempre de almoçar em casa…

L: … ia alguém buscar ou íamos a pé, se fosse de Verão.

N: Outra coisa que estava mal. Da escola primária virem ali para o terreiro …

L: Íamos para lá e almoçávamos onde era o ATL, porque o ATL só começava a 

funcionar quando o infantário e a escola primária acabavam. Ou seja, a partir das 

15h30.

BM: Pois. Pois. Complementavam-se um ao outro. Ok 

M: Pronto, e aquilo agora estava sem …, não estava a utilizar e parece que vai ser 

agora uma fábrica de sapatos.

BM: Mas a junta sempre funcionou assim só três dias, dois?

M: Que eu me lembre sim.

BM: Mas não é união de freguesias, pois não? É só Gonça.

M: ainda bem que não, se não se fosse tinha que ser para muito longe então o […] da 
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junta …

N: É que é dois! Com mais horas…

M: Ah. Sim.

N: É que agora tem mais horas de atendimento, não é.

M: Sim.

N: Mas lá está, é só dois dias. 

M: Sim, mas ele estava a explicar-nos que na altura queriam unir. Era… havia duas 

opções. Ou ficávamos com S. Torcato, passávamos a ser S. Torcato, ou então eram três 

freguesias que era para ali… não sei se era Castelões.

N: Castelões, Arosa.

M: Passavam a ser nossas também. Só que aquilo é muito longe!

BM: Eu sei, seu sei.

M: Ou seja, …

BM: Aliás, só se vai por Fafe ou por Braga, não é?

M: Vens por aqui…

N: Por esta estrada dá, sim.

M: E o que acontecia era ou tu… ou as pessoas tinham de vir para aqui ou pronto, 

ser uma sede num sítio e toda a gente tinha de ir para aquele sítio ou o César tinha 

de fazer, por exemplo, uns dias aqui em Gonça, outros dias lá… ia ser muito chato. E 

acho que foi isso que fez com que não se juntasse Gonça com outros sítios. Mesmo 

com S. Torcato, porque se não ia ser muito complicado.

BM: Eu estou a perguntar porque achava que já ser dois dias, já era razão de ser 

dividido. Não sei se costuma…

M: Acho que no nosso caso é por sermos um sítio assim… Porque nós até somos 

bastante grandes, área…

L: Ya…

M: … e ia-se tornar assim um bocado complicado fazer reuniões e …

BM: Não, claro. Eu estou a dizer porque … estava a perguntar mais no sentido de 

porque é que não está aberto sempre.

M: Nunca teve.

N: Nunca, nunca.

BM: Também não sei se é uma coisa…

N: Foi sempre três dias. Desde que mudou para o César é que fazem dois dias, com 

mais horário.

M: Também não sei se é por causa do emprego dele.

N: Talvez, talvez não. Porque já fui lá e ele nem está. 

BM: Pois…

N: É o … o Ferreira?

M: hm hm.

N: E o …

M: Aquele que é casado com a Luciana, esqueci-me do nome dele…

N: Pedro. É Pedro?

M: Não sei, mãe.

L: Não faz mal, também não é importante.

M: Mas aqui basicamente tu não fazes… 

L: Nada sem…

M: Exato, nada…

L: Nada sem dependeres ou de S. Torcato ou Guimarães

M: E tivemos uma época sem minimercado.

BM: Pois, eu ia perguntar isso.

L: Hm hm. Mas nós temos S. Torcato

M: Tivemos, sempre tivemos a Rosinha. A Rosinha…

L: …fechou…

M: E também tivemos ali à beira da casa da minha avó. Aquilo já foi um minimercado 

alguns anos. Bastantes anos até

N: Sim

M: Aquilo depois fechou, ficamos só com a Rosinha. A Rosinha também decidiu que 

queria fechar. Ficamos alguns…

N: Fechou antes, acho eu.

M: Não, não. a Rosinha foi depois.
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L: Eu lembro-me mais da Rosinha.

M: Fechou durante alguns anos também. Também não foram muitos. E depois abriu 

o minimercado que está agora.

BM: Ok, onde é que é?

M: Nos semáforos, tens um café que é a Liliana. É mesmo colado a esse café.

BM: E cafés há dois?

M: Não, quatro.

BM: Quatro? Pois só há dois aqui que eu conheço…

M: Tens o Vítor, tens a Liliana, depois para baixo tens, que tu não vês, tens o do tio 

Fernando.

L: E depois é o Caseirinho. 

N: Esse fica no fundo.

M: É, antes de chegares aos semáforos.

N: Fica… O café do Vítor, o outro mais abaixo.

L: Mas cafés-restaurantes é só o Vítor e o Caseirinho…

BM: Pois, e de resto serviços é isso? É junta, as escolas já fecharam…

L: É. Ah, e dá para pagar as contas, mas só dinheiro…

M: É paypal [payshop].

BM: Ok, ok.

M: E saúde… mas saúde sempre foi em S. Torcato. Nunca houve cá em Gonça. 

L: Escola é que houve.

M: Ciclo também sempre foi em S. Torcato, nunca houve nada aqui. E pronto. E 

farmácia também sempre foi… Nós aqui nunca tivemos nada ligado à saúde. O 

máximo que tínhamos… Quer dizer, isso é do teu tempo…

N: O quê?

M: Era as vacinas que vinham cá…

N: Ah! Iam à escola… Era quase como os cães…

BM: Vinham às escolas vacinar?

N: Vinham às escolas dar a vacina… É, é… Até os nosso cães de agora, para a gente…

M: A única coisa que eu tinha, mas isso já fazia parte do … Lá está, do ciclo … Que 

era as consultas de oftalmologia, mas isso… Eram os rastreios 

[…]

M: Eu tive muitos rastreios de oftalmologia… Eu acho que o nosso ano foi o pico de 

rastreios de oftalmologia.

L: Eu tive na escola primária, uma altura de dentista…

M: De dentista nunca tive..

L: Cheque dentista!

BM: Oftalmologia nunca tive…

M: Eu tive… lembro-me de o Tiago chorar sempre. Ficava nervoso, errava nas letras e 

depois achava que tinha de começar a usar óculos e começava a chorar. E depois tinha 

de ir fazer a consulta e não tinha nada de usar óculos. 

BM: Mas outras coisas que não sejam tão necessárias, mas que … sei lá… Sentes 

alguma diferença de teres carro ou não teres para ires ao cinema, ires sair à noite?

L: Oh, tens de ter, se não não sais daqui! [risos]

M: Exatamente isso.

N: Tens de ir de táxi.

M: Mas isso desde sempre. Ou tens pessoas conhecidas que têm carro e vais ou então 

passas a noite em Guimarães à espera do autocarro das 8h da manhã. Se não…

N: O Tadeu fez assim.

M: Não, não, muita gente fez assim. Eu lembro-me quando andava no ciclo já 

ouvia gente a dizer que fazia isso. Eu pensava fogo que impensável… ficavam numa 

discoteca até às 6h da manhã, depois apanhavam o autocarro e vinham para Gonça. 

Por isso basicamente se tu dependeres dos transportes jantas por Guimarães, tens de 

ir no último autocarro e passas lá a noite toda. Depois é que vens. Porque também 

pedires táxi é caro!

L: Ainda para mais se for sozinha.

M: E pronto. E lá está, destes serviços todos que agora existem dos ubers e ubereats e 

não sei o quê… Para aqui nunca compensa. Porque estás muito longe

BM: Mas mesmo em Guimarães acho que ainda não há muitos pois não?

M: Eu vejo bastantes. 
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BM: É?

M: Vejo muitos a andar. Todos os dias que vou a Guimarães eu vejo pelo menos uma 

bicicleta ou uma mota com…

L: …com ubereats…

M: Mesmo no shopping…

[…]

N: E de bicicleta??

M: Sim, mas é mais frequente… 

N: Não sabia dessa.

M: No Verão eu vi. pessoas com bicicleta a fazer entregas a casa.

L: É fixe.

M: Tens de ir para Guimarães mãe, porque aqui não te entregam nada.

Todas: [risos]

M: Lá está. Nunca experimentei, mas se calhar até devia experimentar. Eu nunca 

experimentei por ser tão longe que eu nunca percebi se às vezes compensa mais 

mandar vir as compras do continente. Muita gente manda vir.

N: Oh filha, acho que tem…

M: Isso deve ter um… 

N: …um limite de…

M: Sim, é como no IKEA. Também uma altura tive a ver e pagas sempre bastante para 

vir aqui para Gonça.

N: Tinha um limite de distância […] Portanto se passar aquele limite de distancia já 

não fazem a entrega ou então…

L: …paga-se.

M: Eu não sei se se paga ou… antigamente sei que havia muitas coisas que não 

entregavam cá porque… acabou, não entregavam. Agora, por exemplo, o IKEA 

entrega, mas pagas…

BM  : Pagas imenso.

M: Agora o Continente também não sei se faz

L: Portanto como a Worten entregam e não se paga em fazer a entrega não é…

M: Mas acho que também deve ser compras superiores a x…

N: Qual?

M: Da worten…

N: Não, não!

L: E se eu quiser uns phones que me tragam… 

Todas: [risos]

N: Também! Não vamos brincar…

Todas: [risos]

M: Mas é… Por exemplo, as coisas nós nem sequer tentamos porque já temos o 

preconceito de sermos de longe…não acontece.

BM: Sim, sim, sim. Já nem acreditas…

M: Exatamente…

N: É assim, as compras são … é que lá está… Eu gosto de ir e ver…

M: Sim, porque num minimercado tu acabas sempre por pagar mais do que…

BM: Sim, sim.

M: …do que é suposto, não é… E nunca tens tanta opção!

N: É isso que eu ia dizer! Porque, Marlene, há… É assim, mesmo aqui, olha que… no 

continente tem coisas mais caras do que aqui!

M: Eu sei.

N: A mesma marca… só que é assim, vais aqui e queres qualquer coisa, não tens… lá 

tens muita coisa, enquanto aqui tens de te sujeitar ao que tem ali…

M: Sim…

N: E mesmo no Cardoso [supermercado em Gonça] é igual…

M: Mas no Cardoso lá está… Eu acho que por exemplo, o Cardoso sobrevive muito 

porque …

N: O básico é muito barato!

M: Vai muita gente… Tu sempre que vais ao Cardoso. 

N: Mas, lá está… é o básico. Se quiseres uma coisa… mais… prontos, outra coisa a 

que estejas mais habituada já de ter em casa como do Continente e tal…, não tem!

M: Mas olha que o Cardoso já está a apostar em mais coisas… por exemplo, agora 



165

esta questão toda… tem muitos produtos da Prozis…

BM: Ok.

M: É uma coisa que muita gente começou a comprar. Eles têm… Não é como no 

continente, mas… Até não sei se não é… Porque no Continente não tem assim 

muuuita coisa, aqui o de Guimarães. Mas tem umas prateleiras só para coisas da 

Prozis, só para coisas biológicas, pronto já tem essa…, esse cuidado, mas não é como 

Guimarães…

N: Mas não tens tanta variedade como no …

M: Não. Mas já… Sei lá…, para o sítio que é… acho que já, já aposta bastante…

BM: Sim, sim

M: naquilo

BM: Ok, sim. E tu [Leninha] que ainda não tens carro, ainda sentes mais isto, esta 

coisa de…

M: Sim, podes falar do teu dilema com a Marlene…

N:[risos]

L: Pois… É que…

BM: Que dilema é que há com a Marlene?

L: O dilema com a Marlene e com o pai

M: “É que eu quero ser independente…”

L: É que ela ainda hoje me disse: “que pai e que irmã que eu tenho…”

M: O que é que se passou hoje??

N: Porque qualquer coisa que eu preciso: “levas-me ali?” “ai, não!”

Todas: [risos]

L: Não, nem foi assim. Foi a mãe virou-se assim… “Coitada da mãe do Rique 

[namorado da Leninha] vem trazê-lo aqui ao fim do mundo.” E eu assim: “é ya, mas 

depois penso que pai e que irmã que eu tenho…”

M: Porque é que a mãe do Rique não o deixou em Guimarães que eu hoje vinha?

L: Oh!

M: Ah! Pois…

N: Também pensamento…

R: Daqui a pouco eu tenho carta não se preocupem…

Todas: [risos]

M: Pois!

L: Não, mas por exemplo, eu às vezes quero sair à noite e dependo dos autocarros só 

que é muito caro, ou da Marlene! ou do pai, mas nenhum deles me vai buscar!

BM: [risos]

M: Eu, eu vou… mas tem de ser quando me dá jeito [risos]

L: Ela vai, mas vai sempre [cara feia]…

M: […] porque é que eu me mato a ir buscá-la ao domingo, que é do género, uma 

pessoa acorda e quer vir para casa… porque eu saio do Vítor, … quero ir para casa, 

não quero fazer nada… E depois não é isso! É melhor é quando… nós assim, quando 

tá combinado assim vou-te buscar a x sítio

L: Isso foi só uma vez…

M: Mais ou menos, pronto… e de repente já se muda o plano todo… já se tem de 

ser…

L: É que depois o meu pai para me ir buscar à noite, esquece! Se for para ir buscar à 

noite é [vai às 4h?] E depois tenho de ir dormir a algum lado. Só pode ser a Abação… 

Depois vem o dilema dos autocarros de Domingo que Abação para Guimarães são… 

É oito e um quarto, duas e um quarto ou seis e um quarto, ou seja, ou é muito cedo 

ou nem dá para almoçar em casa. Marlene: “Escolhes sempre quando eu não tenho 

gasolina…” [risos]

M: Mas é verdade, ela escolhe sempre quando eu estou com o carro na reserva. Por 

acaso é uma pontaria que tu tens…

L: A mãe do Rique vem muitas vezes trazer-me a Gonça, que nem sou filha dele, e a 

minha irmã e o meu pai nem me vão buscar!

M: [risos]

N: Mas o pai foi sempre assim…

M: Eu vou buscar, nem venhas…

L: “Anda de autocarro…”, nem há horários!

N: Aliás, que a Marlene chegou a ficar na tua casa algumas vezes por causa disso…

BM: Mas ela era muito bem vinda lá! [risos]
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N: Porque o pai era: “Oh pai, tal dia vou sair.” “Onde é que vais dormir!? Ai então tá 

bem…”

Todas: [risos]

L: Ainda agora é assim comigo… Não se importa com o dinheiro que é, onde é: “Oh 

pai x dia vamos todos…” “Onde é que vais dormir? Pronto, tá bem.”

BM: É o que importa [riso]

 M: Não, mas é uma seeeca… Só agora é que eu percebo que é uma seca… Eu 

também digo assim, que eu às vezes estou a falar com o Vítor e o Vítor diz assim: “a 

tua irmã tem de aprender a se desenrascar…”

BM: [risos]

M: “…se tiver à espera tem de ficar à espera, não sei quê…” E eu disse assim: “pois a 

minha mãe tá sempre a deitar à cara: “se eu tiver carta eu vou-te buscar aqui e acolá” e 

eu digo assim: “no momento em que ela tiver a carta…”

N: Eu tenho a carta!

M: …sim, sim, quando tu conduzires

L: No momento em que ela deixar de ser burra e conduzir

M: … e disser assim: “Oh mãe, tens de me buscar, sei lá, às seis da manhã ou sei lá, 

às cinco da manhã…” Mas ela vai perceber que é uma seca tua saíres a essa hora de 

Gonça ou de qualquer que seja o sítio e ir a Guimarães

N: Mas eu ía…

M: É uma seca… E eu já fui!

BM: É a diferença entre ser mãe e…

M: …porque o meu pai não queria… O meu pai fez-me mesmo uma boa: ‘Não sei 

quê não vou buscar…’ Eu disse, pronto Leninha, eu vou-te buscar… Já te cheguei a ir 

buscar lá a baixo à discoteca, tu nem venhas! Lá fui eu, e o meu pai… e a minha mãe 

assim: “pronto Marlene, eu vou contigo para tu não ires sozinha.,”e eu assim, tá bem, 

tá bem… E o meu pai: ‘pronto eu vou contigo, vou buscar a Leninha contigo…’ e eu 

assim: ‘ filha da mãe!’

L: Para ir a conduzir não vai, é porque para ir ao lado vai…

M: Também já te fui buscar a Abação também de Gonça! Nem venhas!

L: Mas sempre que é, olha vamos sair todos é: “ei, vou ter de pedir à Marlene […] E 

nem vale a pena pedir ao pai, né… A Marlene daqui a pouco também não vale a pena 

pedir…”

BM:[risos] Não, mas faz muita diferença… E aqui postos de emprego, ainda há 

alguns? Quer dizer tirando quem trabalha no café, trabalha no supermercado…

N: Eu trabalho em Gonça…

BM: É?

L: Há três, quatro confeções em Gonça

M: Quatro. Vai abrir agora uma… de sapatos…

L: A prima Lúcia, a Florina, para o lado de Freitas e a Zefinha

N: Cinco… Há a da Belém, …

M: _Mas são sempre com pouquíssima gente…

N: … a da Susana, a prima Lúcia e a Zefinha da Costa

L: E vai abrir agora uma de sapatos…

N: E depois também temos aqui as pedreiras, a sucata… emprego até…

M: Não tens, oh mãe!

N: Sim…

M: Não tens por exemplo, …

N: Oh Marlene, olha! Mas olha que quase tudo trabalha por aqui!

M: Sim, eu sei.

L: Mas se pensares é tudo à volta do sector primário e depois prontos, cafés… Sector 

terciário, não há assim…

M: Mas por exemplo, a Susana e assim não têm muita gente lá…

L: e sector secundário, também há muito… 

M: É tipo um negócio mesmo de família que se tiver uma pessoa ou duas de fora já é 

muito.

N: Não, tem mais agora…

M: Agora? Pois, eu lembro-me que dantes eram só elas que trabalhavam…

N: Pois, mas agora tem mais…

BM: Pois, mas isso é interessante perceber que toda a gente trabalha por aqui?

N: Quase… Sim, hmm, mais ou menos.
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M: Sim, há por exemplo… Muita gente trabalha cá mas por exemplo, temos muita 

gente aqui… Temos por exemplo, as tias que são empregadas de limpeza, aquelas 

privadas… não é privadas, trabalham para uma empresa privada…

N: …fazem as horas

M: …fazem as horas em casa de pessoas

BM: Em particulares.

N: É.

M: Essas trabalham por norma em Guimarães.

BM: Pois, claro.

M: Mas depois tens aquelas pessoas que … do Campeão [Português], que quando 

estão aqui passaram para Guimarães, essas aí tinham uma carrinha que as vinha 

buscar. 

N: Sim, mas isso agora…

M: Sim, e tu vês muitas carrinhas… Mas vais vendo carrinhas que vêm buscar pessoas 

aqui que trabalham fora de Gonça…

N: Aqui de Gonça?

M: Eu de manhã apanho algumas… Se não são de Gonça, são por exemplo de 

Garfe…

N: Ah! Sim, sim! Isso aí… Mas não tou a ver… estamos a falar de Gonça! Não é?

BM: Mas quem trabalha aqui costuma ir a pé? Ou também se pega no carro?

N: Há pessoas que pegam no carro, não é…Vou a pé, vou a pé nem que tivesse que ir 

para S. Torcato

BM: Pois […]

M: E depois críticas a tua filha…

N: É assim, não ia a pé se fosse para S. Torcato. Estou, é uma maneira de …

M: Ah!

BM: Pois, claro, e quanto tempo é a viagem a pé?

N: Eu?

BM: Sim.

N: Não chega a dez minutos…

L: Chega sim.

N: Nah!

BM: [risos]

N: Não chega a dez minutos, Leninha.

M: A mãe anda depressa.

N: É, eu é … É como eu digo, eu não sei passear…

BM: Mas é verdade…

N: Quando ela vai comigo diz-me ‘ai tu andas tão depressa’ e eu digo ‘ah, prontos eu 

vou andar mais devagar’ mas…

BM: …mas daqui a nada…

N: …daqui a nada ‘oh mãe já estás outra vez!’ e ela faz-me, estica-me o braço.

BM: Mas eu também sou assim, então se for sozinha… Não me apercebo.

M: A minha mãe também tem sempre dores de pés, tens sempre algum problema nos 

pés

BM: […] mas sendo assim também está sempre por aqui, não é? Sair daqui não tendo 

carro é …

N: Ao fim de semana… À semana não…

BM: Sempre aqui?

N: Sempre aqui…

L: E ao fim de semana é só para ir ao Continente! Se não também ficavas aqui…

M: Mas a minha mãe também não gosta muito de… Tu não gostas… 

N: Não, é assim… Eu foi mais agora, Marlene! Desde que o meu pai ficou doente…

M: Não porque às vezes falamos assim: “ai amanhã é domingo podemos dar uma 

volta…” ‘Ai, não…’

N: Sim, às vezes dá-me preguiça, não é? Mas agora é complicado… Eu já disse 

à minha mãe… Não dá… Porque lá está… São pessoas que habituaram-se a… 

Enquanto o meu pai podia era ele que tratava dos animais e a minha mãe tá habituada 

a ter muitos frangos… habituada a ter porquinhos… e quer dizer… o meu pai deixou 

de poder e ela entregou aos filhos… Os filhos não lhe querem dar um não. 

BM: Pois.
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N: Eu e o meu irmão, meu… E então, quer dizer… Eu passo aqui às vezes os meus 

fins de semana a tratar dos animais…

L: Mas eu acho que isso não é muito relevante para o inquérito…

M: Oh Leninha!

BM: Mas é!

N: Oh Leninha!

BM: Mas é, porque é a vida das pessoas e é isso que eu …

M: E a questão é que aqui em Gonça também tens muita gente que ainda vive da 

agricultura…

N: Aí está! E então eu disse à minha mãe: “Não, mãe!” Lá está, comprou porcos e 

depois é assim, o primeiro ano foi o meu irmão que tratou deles, não é… Só que eu 

via…, sei lá… Eu chegava lá e via… Eram eles numa poça de lama…

BM: Sim, sim

M: E se fosse só lama…

N: E eu não gosto disso, não é… E então comecei eu a tratar deles… Ele dava de 

comer à noite, eu dava de manhã. Depois, limpar… sou eu. Tenho que ir lá com uma 

mangueira, tenho que varrer aquilo tudo, tenho de lhe meter lá a palha para o ninho e 

eu já disse à minha mãe: “Não!” São os últimos que lhe crio. Não estou para isto. 

BM: É muito trabalho…

N: Eu não tenho vida … hmm, hm… ah bem! Tenho oito horas de trabalho fora, 

tenho a vida de casa, e não vou estar agora a criar-lhe animais como estou a criar. 

Nem pensar, não é… Crio-lhe franguinhos, mais do que isso não…

BM: E…

N: Ela fica triste, mas até vai ser um favor que eu lhe vou fazer, porque ela assim vai 

deixar de comer carne de porco, porque ela diz que não quer do talho!

BM: [risos]

N: Vai comer mais peixe! Vai comer mais frango!

BM: É verdade, a saúde agradece. Mas sem ser animais, também têm plantações de 

outras coisas? Árvores, fruta?

N: Não, não…

M: Então não tens? Ah sim…

N: Agora não… Tínhamos jardim, flores… Agora não.

M: Sim, a minha avó era florista.

N: Agora o meu irmão é que semeava batatas e planta couves e planta pencas e elas 

morre nas ervas

BM: [risos]

M: Mas nós temos as videiras.

N: Ah, sim! Faz a poda para colher… Mas já há pouco também que ele…

M: Porque eu também acho, lá está, os avós, não é, a vida deles era aquilo, vossa 

não…

N: É, mas o meu irmão, planta isto, vêm as ervas, crescem mais do que a planta [risos] 

Eu às vezes ainda vou lá e eu tiro, e eu arranco-lhe as ervas, mas se não aquilo acaba 

por morrer tudo…

BM: Pois.

M: E vocês também têm abelhinhas. 

N: Ah! Sim, as abelhinhas.

M: Também criam.

N: Tá bem, tá bem. Trata das abelhinhas também.

M: Eles ainda têm mel caseiro…

N: Mas não é assim quantidades. É…

M: Sim, mas aqui é quase tudo para nós. Antigamente os avós vendiam…

N: Mel, prontos…

M: E vinho também era assim

N: Vinho nunca venderam.

M: Não chegou a vender? Eu tinha ideia que…

N: Não, não!

M: Tinha ideia que chegaram vender.

N: Não! Não!

BM: Mas a agricultura dá muito trabalho e cuidar de animais. Só percebe quem o 

faz…

M: Tu sabes, pois!
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BM: A minha avó, é uma vida para aquilo e não lhe sobra tempo

N: Pois, claro que não. Para terem… Como eu já disse à minha mãe, quer dizer, 

para ter os animais e ter… E, aliás… é que os frangos já lhe disse: “Só de Verão.” De 

Inverno não estou para andar aqui…, quer dizer vamos lá, tá sempre tudo molhado 

com…, com o Inverno está sempre tudo molhado, tá sempre a deitar palha, para eles 

estarem sequinhos… Já lhe disse: “de Verão, de Inverno não há frangos para ninguém. 

Criam muitos de Verão! e mete na arca [risos] e tem no Inverno.

BM: e conserva… 

M: É, mas tem aqui muita gente que vive da agricultura.

N: A minha mãe não …, e eu compreendo bem… A carne é outra coisa, os legumes é 

outra coisa… 

BM: Claro.

N: É o que eu estou a dizer… Eu sempre gostei muito de ir, enquanto o meu pai fazia 

isso, não é… a gente ia, cortava…, eu nem no frigorífico gostava de meter. 

BM: Pois, sim, sim.

N: Eu gostava de ir, tirar e meter na panela.

BM: Faz diferença.

N: Muita diferença! Muita diferença! Só quem não estiver habituado a isso. 

BM: Sim, sim.

N: Porque se não eu …

BM: Só quem tiver tempo. Porque é aquilo que estavas a dizer [Mi], há muita gente 

que vive da agricultura, mas provavelmente, vive já não trabalhando.

M: Sim, sim.

BM: Está uma faixa etária que…

M: Eu acho que a única pessoa que eu vejo que faz negócio daquilo é o Mingos…

N: Ah, sim!

M: Deve ser das únicas pessoas aqui em Gonça que trabalha na agricultura e que 

faz…

BM: …para vender.

N: …para vender

M: …para vender é o Mingos de resto não conheço aqui mais ninguém, não é… Tipo 

a Zirinha Lapadas também vendia…

N: Sim, também faz…

M: Era mais frangos…

N: Era, frangos, coelhos, …

M: Vendia ovos… Mas também é aquela coisa, também não deve dar para muito. 

Porque havia alturas que ela mesmo para vender as dúzias de ovos às vezes… ela 

contava … porque os frangos…

N: Marlene, e eu bem vejo a vó… A minha mãe tem ali galinhas… Estou sempre a 

dizer-lhe você arrume as galinhas…

N: mas porquê? não tira ovos! Não tira ovos nenhuns! Elas quando põem muitos 

come-os… Depois há uma fase que não põem. Sempre a comer milho, sempre a 

comer milho, pra quê? O dinheiro que gasta no milho compra-os aí na… Olhe, 

compre-os no supermercado que eu também os trago do supermercado [risos]

M: É, mas não há assim muita gente a fazer negócio. Tirando um ou outro… de 

resto é mesmo p’ra…, p’ra consumo próprio. Mas tens aqui bastante… Quer dizer… 

Este aqui assim à nossa frente também não fazem negócio? Aqui onde era a casa do 

advogado? Como é que se chama o outro senhor? 

N: Quem? O…

L: O dos kiwis! Que os campos são mesmo à nossa frente?

N: O António.

M: que anda sempre com o trator… não sei o nome…

N: Sim, ora bem… Tem uma… A sogra dele também faz… planta penca, planta 

coração e vende batatas… A gente aqui, se quiser, … Não, portanto, do que eles vivem 

para o mercado, mas pronto, para vender aqui na aldeia, quem quiser coisa caseira, 

arranja! Vai assim, a essa senhora… como há ali aquela senhora que ela planta essas 

coisinhas assim e vende. Mas passa o tempo… Há tempos esteve a filha a dizer-me 

que prontos, ela planta, não é vai tirar muito lucro daquilo, não é,

BM: Claro, mas é uma ajuda.

N: mas passa o tempo e prontos, e quem quiser vai e tem coisas mesmo caseiras. 
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