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Resumo 

 

A sustentabilidade das cidades e a crescente preocupação com o ambiente leva a que os 

corredores verdes sejam cada vez mais importantes no panorama mundial, o que explica 

o forte crescimento deste tipo de infra-estruturas, especialmente nos países do Norte da 

Europa, Estados Unidos e mesmo nas grandes cidades emergentes do Oriente. Este 

trabalho foi desenvolvido com base nestes paradigmas, tendo sido efetuada uma análise 

das políticas de incentivo à implementação de corredores verdes bem como das 

disposições construtivas relacionadas com os mesmos, utilizando a informação 

recolhida como base para a elaboração de um estudo prévio de integração de corredor 

verde na zona oriental da cidade do Porto. 

Analisando a génese, morfologia urbana, antecedentes históricos e utilizando as 

orientações dos instrumentos de gestão municipal, foi analisado o caso de estudo e 

avaliadas estratégias de implementação, minimizando os custos necessários à 

construção desta infraestrutura. 

Espera-se com este projeto demonstrar a importância dos corredores verdes, promover 

estilos de vida saudável e combater o sedentarismo na cidade, aumentando desta forma 

os benefícios para a sociedade e concretizando simultaneamente um projeto de 

requalificação urbana, contribuindo ainda para a criação de um documento de boas 

práticas de projeto de corredores verdes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cidade, porto, arborização urbana, ciclovias, estrutura verde 

urbana, corredor verde, sustentabilidade, arquitetura paisagista, urbanismo, políticas 

urbanas, ordenamento do território, planeamento urbano 
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Abstract 

 

The sustainability of cities and therising concern with the environment makes green 

corridors increasingly important on the world scene, which explains the strong growth 

of this type of infrastructure have been feeling, especially in northern countries of 

Europe, United States and even emerging in large cities of the East.The development of 

this paper is based on these ideals, having been made a detailed analysis of policies to 

encourage the implementation of green corridors as well as the constructive provisions 

relating them, using the information gathered as a basis for the elaboration of a previous 

study in the integration of a green corridor in the eastern area of Porto. 

Analyzing the genesis, urban morphology, historical path and using the guidelines of 

municipal management tools, we analyzed the case of study that evaluated to 

implementation strategies, minimizing costs required to build this infrastructure. 

It is expected with this project to demonstrate the importance of green corridors in 

existing cities and promote healthy lifestyles and combating sedentarism, thereby 

increasing the benefits felt by the society and simultaneously creating an urban 

requalification project, contributing for the creation of a guide for the development of 

green corridors 

 

 

KEYWORDS: city, porto, urban arborization, cycleway, urban green structure,  green 

corridor, sustainability, landscape architecture, urbanism. urban policy, spatial planning, 

urban planning 
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Introdução 

Corredor verde é um percurso que tira partido do contacto com o ambiente natural e 

fornece uma opção mais confortável, saudável e sustentável, nas cidades. Destinado a 

todos os intervenientes na paisagem, ele é sobretudo, para as pessoas. Parques, áreas 

verdes e ruas arborizadas são fundamentais e obrigatórios nas cidades. Dentro da cidade 

e em torno dela produzem múltiplos benefícios em vários aspetos da vida urbana. 

Este trabalho apresenta um estudo prévio de um corredor verde que faz a ligação entre a 

Praça da Corujeira e a Quinta do Covelo, no Porto, para peões e bicicletas por meio de 

um percurso contínuo, de substrato vegetal e pavimento uniforme, que se estende pela 

Av. 25 de Abril, atravessa a VCI, aproxima-se do Parque de S. Roque, e Estádio do 

Dragão”; continua pela Alameda das Antas, Av. dos Combatentes e/ou Praça Velasquez 

e a conturbada ligação ao Covelo, já dentro de tecido urbano tradicional. Este projeto 

poderá ser inserido num outro, mais vasto, de ligação entre o Parque Oriental e o Parque 

da Cidade, que cruze todo o concelho. 

A rápida urbanização e crescimento da cidade, gera muitas vezes a desordem e o 

esquecimento das nossas “origens naturais”. O acelerado crescimento que se verificou 

na cidade do Porto, a partir de finais do século XIX, mais acentuadamente nas últimas 

décadas, foi responsável por um conjunto de problemas associados, que urge retificar, 

nomeadamente a fragmentação da paisagem, a deterioração dos ecossistemas e a perda 

de biodiversidade. 

Seguindo as boas práticas dos países do norte da Europa, que tão bem tratam das suas 

cidades, integramos no planeamento urbano, as funções dos corredores verdes, que irão 

certamente receber mais atenção por parte dos seus intervenientes, utilizadores e 

autoridades. 

Abordar-se-á a origem do conceito, suas componentes, tipos e funções de corredores 

verdes, um exemplo em Nova York, um em Copenhaga, os planos em Portugal (Lisboa 

e no Porto), a escala metropolitana e municipal. Apresenta-se a área de estudo, bem 

como uma síntese dos instrumentos de gestão territorial, atuais e históricos que 

definirão a génese da morfologia e paisagem urbana nas zonas em apreço, tal como 

parte oriental da cidade do Porto, tão carenciada. Pretende-se afinal ajudar a lançar 

estratégias para a integração de um corredor verde nessa parte da cidade, realçando, 

também, os diversos problemas dessa zona. 
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Pretende-se também que dentre as vantagens dos corredores verdes, sejam postos em 

evidência, alguns benefícios económicos. Estes poderão passar pela valorização dos 

terrenos e habitações nas imediações, pela afluência de gente motivada pela sua 

utilização, pelo chamamento que um lugar com tais estruturas emite, a nível de novos 

visitantes, e consequentes oportunidades de negócio e comércio.  

 Finalmente, pela visibilidade que a cidade tem de si própria, através da sua população e 

dos seus dirigentes, que se sentirão comprometidos pelo sucesso dessa iniciativa. 

A modificação do estilo de vida sedentário, assim estimulada, gera elevada auto-estima 

social da comunidade, como se pode observar em cidades como Berlim ou Copenhaga. 

Conceitos do tipo do apresentado, resultarão em melhor qualidade de vida dos 

habitantes da cidade, do seu bem-estar, e por consequência da saúde, na sua mais ampla 

definição. 

As ciclovias 

 

A opção pela integração de ciclovias apresenta-se na sociedade atual como uma das 

melhores formas de promoção do ciclismo, tendência em que se apoia uma das bases da 

execução deste projeto. Com a implementação desta rede de infraestruturas prevê-se um 

acréscimo na utilização da bicicleta nas suas mais variadas vertentes, não apenas como 

forma de lazer mas acima de tudo como incentivo e afirmação do ciclismo enquanto 

parte integrante de um sistema de transportes urbanos sustentáveis. 

O vazio normativo e de manuais de referência no dimensionamento e construção de 

ciclovias cria uma liberdade excessiva aos responsáveis pelos projetos destas 

infraestruturas, que é apontada como a principal razão para a heterogeneidade e mesmo 

disparidade de soluções que se encontram em Portugal. Esta situação tem originado a 

massificação de zonas consideradas ciciáveis e que erradamente se tomam como 

ciclovias por parte dos seus utilizadores e dos responsáveis pela sua construção, não 

cumprindo qualquer tipo de requisito e não raras as vezes, não indo de encontro dos 

desejos e necessidades dos ciclistas. Perante esta situação torna-se evidente a 

necessidade de compilar um conjunto de disposições construtivas que clarifique e 

organize as intervenções a realizar. 
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A arborização urbana 

 

Nas cidades as árvores são mais do que um adereço bonito, estas produzem uma 

infraestrutura funcional que contribui de um modo significativo para a qualidade de 

vida. O porte, o tamanho, a forma da copa, a textura, a cor, o aroma. As inúmeras 

combinações destas variáveis pode resultar num espaço urbano diverso e útil para a 

sociedade. Deve-se potenciar as funções das árvores nas cidades: beneficiar da sua 

presença e mitigar os problemas e conflitos que surgem diariamente para resolver. A 

resolução desses conflitos e consequentes reclamações por parte dos habitantes, não 

pode passar invariavelmente por podas drásticas e, em casos extremos, pelo abate das 

árvores. Assim, a árvore no espaço urbano, tem que deixar de ser encarada como “ um 

acessório”, e é urgente ultrapassar este estigma, porque se de algum modo, a árvore “ 

bate na janela”, “entope caleiras”, “danifica o telhado” e “tira o lugar de 

estacionamento”,  por outro, é uma apetecível sombra no Verão imensamente apreciada, 

ameniza o efeito "ilhas de calor" e protege os edifícios contra os raios solares mais 

fortes, contribuindo, assim, para a sustentabilidade energética dos mesmos. 

A arborização  dos arruamentos urbanos e estradas é uma operação difícil no processo 

de gestão de espaço público urbano, pelas inúmeras variáveis que têm de ser 

consideradas e para as quais é difícil encontrar uma solução ótima.  

Hoje,  muitas das ruas arborizadas têm dimensões exíguas para o saudável crescimento 

das árvores. Há que considerar as espécies que foram tradicionalmente mais utilizadas: 

plátanos (Platanus sp.), choupos (Populus sp.), lódãos (Celtis australis) e tílias (Tilia 

sp.). As espécies, de grande porte no estado adulto, são claramente uma má opção, para 

arruamentos com dimensões reduzidas (larguras inferiores a 7m) conflituando, 

frequentemente, com as fachadas de edifícios enquanto as deviam valorizar.  

Na tentativa de resolver esta situação criou-se um novo problema. Sujeitaram-se as 

árvores a regimes de poda severos que conduziram a graves consequências ecológicas, 

económicas e sociais. Por um lado, os cortes frequentes causam grandes feridas 

expostas que constituem “portas abertas” aos agentes patogénicos externos, debilitando 

as árvores e reduzindo drasticamente a sua longevidade. Por outro, este regime de 

manutenção é incomportável em recursos humanos, ecológicos e económicos. 
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Fig. 1 – A forma correta de tratar uma árvore – Adolfo Arranz – El Mundo 
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Corredores Verdes 

 

Origens e evolução do conceito 
 

No século XIX, Frederick Law Olmsted, bem como alguns contemporâneos seus, foram 

responsáveis pela criação de “parques” nas cidades americanas e contribuíram 

significativamente para o movimento nacional de parques do século XIX, nos E.U.A . 

Olmsted reconheceu a 

potencialidade dos 

espaços abertos lineares 

no estabelecimento de 

ligações entre parques e 

sistemas naturais, 

aumentando a qualidade 

estética e recreacional 

destes, sendo uma das 

visões precursoras de 

Corredores Verdes. Salienta-se das suas obras, o “Colar de Esmeraldas” (fig. 2), 

elaborado com o apoio de Calvert Vaux, nome atribuído ao sistema de parques de 

Boston, em 1867, que eram ligados por estruturas lineares constituídas por elementos 

naturais. 

Este sistema formado por espaços verdes, visto em planta, parecia um colar de 

esmeraldas (Fabos, 1991).  

Em 1892, a criação do parque de Adirondak no estado de Nova Iorque constituiu um 

marco, uma vez que contribuiu decisivamente para o conceito de Corredor Verde (Zube 

in ASLA,1993). Ainda nos E.U.A., destacam-se a elaboração de inúmeros projetos, 

como é exemplo o sistema que estabelecia várias ligações entre a cidade e a paisagem 

envolvente no estado de Massachussetts, concebido por Charles Eliot em 1899, mais 

tarde ampliado pelo seu sobrinho, Charles Eliot II. Outro grande contributo para o 

desenvolvimento e amadurecimento do conceito de Corredores Verdes, foi dado por 

Fig. 2 –  Colar de Esmeraldas - Boston 
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Howard no final do século XIX no Reino Unido, quando idealizou a cidade-jardim1, 

conceito desenvolvido mais tarde (1920) por Welwyn.  

O conceito de greenbelt2, desde cedo associada à “cidade jardim”, foi claramente 

desenvolvida por Benton Mackaye, em 1928. 

Os conceitos de greenbelt e greenway, embora possuam alguns objetivos comuns, não 

são idênticos.  

Os greenbelt delimitam áreas distintas funcionando como uma barreira e os greenways 

são sistemas contínuos de carácter linear que interligam várias tipologias de espaços e, 

além de limitarem a expansão urbana, convidam as pessoas e a natureza a mover-se no 

seu interior (Searns,1995). Philip Lewis, introduziu o conceito de “corredor ambiental” 

em que a sua localização e a sua importância ambiental envolvem uma série de valores 

a que correspondem símbolos de carácter ecológico, fisiográfico, histórico-cultural, e 

uma categoria final, ligada à qualidade visual do espaço referente a atributos estéticos 

(Little,1990). 

Em 1964, Lewis, propôs uma extensa rede de corredores ambientais para um estado: o “ 

Wisconsin Heritage Trails Proposal” na qual deu grande ênfase aos recursos históricos, 

culturais e recreativos, podendo ser extensiva a toda a América (Fabos,1991). 

Em 1969, Ian McHarg descreve o método de abordagem do planeamento, que consiste 

no estabelecimento de prioridades para o desenvolvimento, com base na análise dos 

processos naturais. Desenvolve bases técnicas e teóricas para o planeamento ecológico, 

pretendendo simultaneamente mostrar a importância da sistematização do planeamento 

do uso do solo de acordo com valores ecológicos. 

                                                           
1
 Nome aplicado por Howard (1898) à descrição de uma cidade planeada, de forma cuidada e completa, 

projetada para manter algumas características rurais com densidades de habitação relativamente baixas, 

com uma particular atenção dada à localização de indústrias, serviços e espaços de lazer. Combinando a 

vantagem da vida citadina, com o atrativo de viver num ambiente rural saudável. A dimensão ideal deste 

tipo de cidade era cerca de 30 mil habitantes (in Dicionário de Geografia) 

 
2 Área envolvente de uma grande cidade, planeada para preservar áreas de espaços abertos, que são 

usadas para a agricultura e o lazer limitando, também, o aumento do perímetro urbano. No Reino Unido, 

os primeiros Greenbelts datam de 1947 tendo sido introduzidos em grandes conurbações como Londres, 

de modo a prevenir o crescimento urbano descontrolado. 
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Segundo Fabos (1991), o termo “Corredor Verde” foi usado pela primeira vez por 

William Whyte em 1959. 

O livro Greenways for América de Charles Little (1990), descreve em detalhe o modo 

como as ideias dos percursores evoluíram até aos nossos dias, se enriqueceram e, 

gradualmente, se estão a implementar. 

Charles Little (1990) define o conceito de Corredores Verdes de: “espaços lineares ao 

longo de corredores naturais, como: frentes costeiras, cursos de água e linhas de festo, 

canais, vias cénicas e linhas férreas convertidas a uso de recreio que ligam entre si 

grandes e pequenos espaços, como reservas naturais, sítios históricos e elementos do 

património cultural, incluindo aglomerados urbanos classificados”. 

Julius Fabos, Jack Ahern, Teresa Andresen e Cristina Castel-Branco acrescentam ainda 

a esta definição: “...Com efeito, nas regiões de maior concentração, o alastramento da 

urbanização, se não for orientado por uma estrutura clara de grandes e pequenos 

espaços, corre o risco de destruir na sua passagem todos os recursos indispensáveis a 

um desenvolvimento sustentável, objetivo fundamental, insistentemente recomendado 

por diversas organizações nacionais e internacionais. Só assim será possível assegurar 

a qualidade de vida, ou mesmo segundo alguns, assegurar a sobrevivência, das futuras 

gerações.” 

Robert M. Searns (1995) estabelece alguns marcos na evolução dos Corredores Verdes 

afirmando que, tal como se mudam os tempos, a noção do conceito foi modificado para 

recorrer a novas necessidades e desafios.  

Três gerações distintas podem ser identificadas na emergência e evolução dos 

Corredores Verdes como filosofia de ordenamento da paisagem urbana: 

Geração 1: eixos, boulevards e parkways que foram os ancestrais dos Corredores 

Verdes. 

Geração 2: Trilhos com orientação recreativa, que providenciavam acesso a rios, linhas 

de festo, outros corredores naturais e vias férreas. Nestes Corredores Verdes, não 

circulavam automóveis. 

Geração 3: Corredores Verdes com multiobjectivos que vão para além do uso apenas 

recreativo, mas também de proteger habitats de vida selvagem; promover a redução da 
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destruição causada pelas cheias; aumentar a qualidade da água; providenciar um recurso 

para a educação ao ar livre e outros objetivos para infraestruturas urbanas. 

Para as diferentes épocas, autores e países, foram utilizados uma grande variedade de 

nomes que sugerem uma forma de planeamento que têm por base uma estratégia 

Segundo Fabos (1995), o conceito de Corredores Verdes tem apenas pouco mais que 

uma década, tal como é escrito. Talvez a declaração mais clara do conceito surge em 

1987 através da President´s Commission on American Outdoors in the U.S.A., quando é 

referido que uma rede de Corredores Verdes, disponibiliza à população o acesso a 

espaços abertos, junto ao local de residência e liga os espaços rural e urbano, criando 

um sistema gigante de circulação, sistema este, providenciado pela natureza. 

É ainda aqui defendido e recomendado como uma visão para o futuro. 

O decorrente debate de planeamento assenta na problemática de reaver o acesso do 

público a estes espaços, alterados e reduzidos pelos constantes aumentos do uso urbano 

e da propriedade privada. 

Na mesma obra o autor acrescenta que o movimento dos Corredores Verdes não é 

atribuído especificamente a um autor, mas sim a vários indivíduos e vários esforços, que 

durante século e meio, foram sedimentando e alargando uma ideia. Durante este espaço 

temporal é gradualmente reconhecida a importância de corredores, redes ou sistemas de 

corredores lineares na paisagem, formados por vegetação natural, ou que apresenta 

características mais naturalizadas do que o espaço envolvente, geralmente associados ao 

recreio, conservação/ proteção, diversidade biológica/ equilíbrio ecológico, vistas 

cénicas/históricas, geralmente baseados nas formas naturais do terreno. 

Ervin Zube (1995), reforça a ideia transmitida por Fabos, afirmando que as raízes 

históricas da ideia de Corredores Verdes têm mais de 100 anos, citadas atrás e no ponto 

três da sua obra “ Antecedents of the greenway concept”. Por isso, transparece que o 

conceito de Corredores Verdes surge no século XX, como ponta final de uma estratégia 

de ordenamento da paisagem iniciada no século XIX. (MARQUES, L. E.S; 2001) 
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Componentes de um Corredor Verde 

 

O planeamento e a estrutura dos Corredores Verdes tem como suporte a integração de 

três sistemas essenciais na proteção e valorização da paisagem (Castel-Branco,1994): 

 

- Sistema de linhas, constituído fundamentalmente por cursos de água, linhas férreas 

desativadas, pipelines, linhas de festo, etc.; 

- Sistema de pontos, caracterizado essencialmente pelos elementos de património 

cultural e paisagístico; 

- Sistema de áreas, constituído por áreas importantes para a conservação da natureza 

integradas na rede de áreas protegidas, espaços verdes de recreio e lazer, matas, 

manchas de vegetação com interesse, áreas de sensibilidade ecológica, etc.. 

A conjugação destes três sistemas contribui para a constituição de uma estrutura 

coerente de Corredores Verdes onde a sua integração, de acordo com uma continuidade 

e diversidade inerente aos mesmos, promove a proteção e valorização de recursos 

naturais e culturais, bem como a sustentabilidade da paisagem. (LIRA,1998) 

Nesta abordagem destaca-se a importância dos cursos de água (sistemas de linhas) na 

definição de uma estrutura ecológica. “O rio representa para o homem um elemento 

fundamental da paisagem que o envolve. Além de constituir uma fonte de água 

indispensável à sua sobrevivência, proporciona alimento, um meio de comunicação e 

circulação, sugerindo ainda a inspiração de muitos poetas e muitos pintores. Este 

constitui não só uma paisagem natural, mas também cultural, pois reflete os processos 

antrópicos ao longo dos tempos de diversas culturas e costumes (SARAIVA, 1999). 

O potencial ecológico e paisagístico associado aos rios tem vindo a ser reconhecido 

embora se tenha vindo a assistir a uma tendência de degradação destes sistemas lineares, 

colocando em causa a sua sustentabilidade ecológica. De forma a inverter esta tendência 

de degradação, resultante de processos antrópicos mal equacionados, torna-se prioritário 

estabelecer medidas de planeamento de forma a requalificar os cursos de água. 
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Para tal, é necessário uma visão holística que integre os processos biofísicos, químicos, 

culturais e socio-económicos que estão na origem da formação, evolução e 

transformação de todo o sistema fluvial (SARAIVA, 1999). 

Tipos de Corredores Verdes 

 

Segundo Little (1990), os Corredores Verdes podem ser classificados em cinco tipos 

gerais: 

Corredores fluviais - ao longo de linhas de água em ambiente urbano. É um tipo de 

corredor que promove, normalmente, um processo de redescoberta de um rio 

(frequentemente negligenciado) e a sua devolução à cidade. É para muitos autores de 

importância relevante na sociedade atual, devido à crescente procura de ocupação dos 

tempos livres no espaço exterior, tendo um grande valor em termos de recreio e lazer. 

Estão presentes também valores culturais e históricos, pois é onde se desenvolviam as 

principais civilizações da antiguidade e mesmo as atuais. Existindo, portanto, valores 

estéticos não só naturais, como humanos. É ainda um recurso muito importante para a 

manutenção da vida, sendo consequentemente, importante a sua preservação e gestão; 

Corredores recreativos - proporcionam espaços de recreio à cidade e acesso a áreas 

naturais. É baseado em corredores naturais, canais, vias férreas abandonadas e caminhos 

já existentes, proporcionando pistas cicláveis e de uso pedonal, sendo uma alternativa à 

circulação viária e aos problemas a este associados, melhorando a qualidade de vida na 

cidade; 

Corredores ecológicos – Geralmente ao longo de linhas de água e de festo, unindo 

manchas de paisagem natural, evitando o isolamento destes, mantendo a diversidade 

biológica e o equilíbrio ecológico. Desempenha um papel fundamental na conservação 

da natureza. Devem conter áreas com características raras, de valor ecológico e 

paisagístico, de importância científica, cultural ou social. Poderão servir ainda como 

verdadeiras “escolas ao ar livre”; 

Corredores cénico/históricos - Percursos históricos/panorâmicos, geralmente ao longo 

de estradas e/ou cursos de água, os mais representativos com acesso pedonal. As 

diferentes fases de evolução de uma paisagem deixam marcas no território, as quais 

constituem testemunhos do passado. Este património possui grande valor, constituindo 



18 
 

 
Corredores Verdes – Oportunidades e Estratégias de Integração no Município do Porto – FLUP – 2013 

João Serro 

um fator de integração da memória coletiva e da identidade local, regional e mesmo 

nacional; 

Redes ou sistemas de Corredores Verdes - São geralmente baseados em formas 

naturais do terreno, como festos e vales, ou simplesmente formados por um conjunto de 

Corredores Verdes, criando uma estrutura verde municipal ou regional. Devido à 

crescente degradação ambiental clama a implementação de políticas que garantam a 

sustentabilidade. Uma rede, ou um sistema de Corredores Verdes poderão ser uma 

chave para a resolução de problemas, que urge solucionar. 

Estes corredores para além de se apresentarem segmentados, para compreender as 

diferentes formas que os Corredores Verdes podem apresentar, torna-se evidente uma 

hierarquia de escalas existente, apresentada pelo autor, separando os corredores 

relativamente aos seus fins, podendo estes no entanto combinar-se, chegando mesmo a 

sobrepor-se. A combinação de Corredores Verdes, formam uma rede, e a combinação 

de Corredores e redes de Corredores Verdes poderão formar um sistema integrado, 

combinando assim vários tipos, funções e objetivos, proporcionando um sistema de 

circulação gigante. 

 

Funções dos corredores verdes 

 

Função Ecológica: Proteção de áreas naturais, constituindo habitats para plantas e 

animais, ajudando na manutenção da biodiversidade. Previne o isolamento das espécies, 

mantendo os processos demográficos naturais. A vegetação ripícola funciona no 

abaixamento da temperatura da água por ensombramento; produz matéria orgânica que 

serve de alimento aos animais aquáticos; permite e ajuda na criação de estruturas 

ripícolas diversas e dinâmicas, como charcos, piscinas, cascatas; aumenta o fluxo 

ascendente de águas subterrâneas e de nutrientes; 

A vegetação do corredor funciona como filtro urbano, melhorando a qualidade do mar e 

da água. Promove ainda o transporte de matéria, organismos e energia; tem ainda a 

função de proteção nas áreas urbanas, intervindo positivamente nos processos hídricos, 

diminuindo o risco de erosão. Uma rede de Corredores Verdes bem estruturada poderá 

ajudar as comunidades bióticas a adaptarem-se às mudanças ambientais de longo prazo. 
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Sendo o solo urbano bastante pressionado para a construção, os Corredores Verdes 

poderão servir como uma barreira ao crescimento da “cidade de betão”, proporcionando 

áreas de solo permeável, prevenindo catástrofes, tais como: cheias, deslizamentos, 

torrentes, etc.; 

Função Socio-Cultural ou Recreativa: Fornecem espaços para recreio e lazer. 

Permitem a preservação do património histórico e cultural ajudando a manter e valorizar 

a qualidade estética da paisagem. 

Também fornecem um espaço agradável e de recreio dentro da cidade com vias 

alternativas para a deslocação, muitas vezes associados a meios de locomoção 

“ambientalmente corretos”, provocando um efeito “bola de neve”, diminuindo a 

poluição da cidade e consequentemente aumentando a qualidade de vida, diminuído o 

“stress” citadino, associado a uma baixa de produtividade geral. Poderá então falar-se de 

funções económicas indiretas, até porque custo do solo junto a estas áreas aumentaria. 

Podemos então afirmar que os Corredores Verdes são uma ferramenta para um correto 

planeamento, numa ótica de garantir os recursos para as gerações futuras, ou seja de 

desenvolvimento sustentável. 

Para além das funções ecológicas e sociais, os greenways podem assumir funções 

educativas uma vez que ao permitirem o contacto com a natureza contribuem para um 

melhor conhecimento dos sistemas naturais e das suas relações com o homem. 

Também a integração dos valores patrimoniais, históricos e/ou culturais (sistemas de 

pontos) numa estrutura ecológica revela-se igualmente importante.  

A avaliação dos recursos patrimoniais, históricos e/ou culturais conduz frequentemente 

a modelos espaciais que, desde que ocorram juntamente com áreas de significado 

ecológico ou paisagístico, permitem a sua valorização e integração nesta estratégia. Por 

sua vez, uma estrutura ecológica baseada na distribuição destes recursos é acrescida de 

um valor educacional, científico e recreativo, permitindo às pessoas uma interpretação e 

contemplação do presente e passado da paisagem que a envolve. 

Outros aspetos, como a largura, conectividade e qualidade são relevantes numa rede 

ecológica. A largura de um corredor vai influenciar a sua capacidade para proteger 

recursos e espécies e pode determinar a área de corredor que pode sofrer os efeitos 

exteriores ao seu limite. Um corredor demasiado estreito pode, por exemplo, tornar-se 

demasiado permeável a contaminações, comprometendo assim o seu papel de filtro. 
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Note-se que, as influências exteriores ao limite do corredor não podem ser eliminadas, 

mas sim reduzidas através do aumento da largura do corredor. A conectividade 

apresenta também um papel relevante, especialmente na proteção contínua dos cursos 

naturais. A conectividade pode ser assegurada através da vegetação, nomeadamente 

ripícola, e do estabelecimento de estruturas próprias para a passagem de animais e 

compostos bioquímicos fundamentais. 

Em suma, torna-se evidente que as várias definições do conceito sugerem uma grande 

variedade de tipos e uma multiplicidade de usos, tornando-se difícil encontrar uma 

única definição que os agregue.  

Porém, há um consenso generalizado que as componentes de uma rede ecológica se 

apresentam como estruturas que permitem a ligação entre o homem e a natureza, 

vocacionadas para o recreio e/ou conservação da natureza, principalmente, em meio 

urbano. 

É neste contexto que o conceito de estrutura ecológica tem sido proposto como 

estratégia de ordenamento e de desenho 

da paisagem, a qual se baseia na 

salvaguarda dos valores existentes e na 

definição de áreas prioritárias de 

recuperação, no sentido da definição de 

uma rede de áreas e corredores de elevada 

qualidade paisagística. 

É neste sentido que o planeamento de 

estratégias é particularmente importante e 

assenta no conceito de desenvolvimento 

sustentável. Deve assumir a 

complementaridade entre a proteção da 

natureza e o desenvolvimento económico, 

estabelecendo um equilíbrio entre 

recursos, usos e proteção. 

AHERN (1995) propõe quatro estratégias para o planeamento de greenways: Estratégia 

protetora, estratégia defensiva, estratégia ofensiva e estratégia oportunista (fig 3). 

Fig. 3 – Estratégias de Planeamento de Greenways, 
Fonte: Ahern, 1995 
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A estratégia protetora deve ser utilizada para proteger a estrutura que se insere numa 

paisagem que sofre alterações, ao passo que a estratégia defensiva, deve ser utilizada em 

paisagens fragmentadas de maneira a reduzir o processo de fragmentação. Por sua vez, a 

estratégia ofensiva consiste na reconstrução de paisagens destruídas ou gravemente 

fragmentadas de acordo com um plano pré-definido. Por último, a estratégia oportunista 

ou direcionada deve ser aplicada em paisagens que incluem elementos únicos, como por 

exemplo a existência de linhas férreas abandonadas. 

 

A evolução do conceito dos Corredores Verdes em Portugal 

 

No âmbito de um “Curso de Curta Duração sobre Redes de Corredores Verdes: Teoria e 

Prática”, que teve lugar em Lisboa em 1994, foi definido o conceito de Corredor Verde 

como “uma estratégia de ordenamento do território, que tem vindo a ser abordado e 

popularizado como meio de resposta às modernas exigências de compatibilização entre 

os efeitos espaciais negativos da evolução económica e a necessária salvaguarda da 

qualidade ambiental”(MACHADO1994). 

Gonçalo Ribeiro Telles (1997) refere que o conceito de espaço verde público urbano, tal 

como é entendido hoje em dia, “aparece fundamentalmente a partir do século XVIII, 

altura em que, em Lisboa, é criado o Passeio Público (...) Mas é sobretudo no século 

XIX, (que) a Revolução Industrial (...) faz nascer a ideia de que uma das formas de 

melhorar o ambiente seria através da integração de espaços verdes na cidade.” Em 1998, 

é editado o “Plano Verde de Lisboa – Componente do Plano Diretor Municipal de 

Lisboa”, ocupando-se do espaço não edificado da cidade, incidindo não apenas nos 

espaços verdes, mas também nos pavimentados e expectantes que, conjuntamente com 

os primeiros, constituem o espaço exterior urbano, na sua maior parte correspondente ao 

espaço público da cidade.  

Como se revela o conceito de corredor verde no planeamento territorial em Portugal? 

Será que a legislação portuguesa sobre ordenamento do território, recursos naturais e 

património revela alguma inspiração na ideia de corredor verde?  

Ou, pelo contrário, está ausente do quadro legal português sobre ordenamento do 

território? 
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A Lei de Bases do Ambiente faz referência ao continuum naturale como sendo um 

«sistema contínuo de ocorrências naturais». Embora este conceito tenha subjacente o 

sentido de continuidade, ele não integra o valor social e cultural que os corredores 

verdes incorporam. 

Por sua vez, a Reserva Ecológica Nacional faz referência à continuidade dos sistemas 

costeiros e interiores e estabelece que a continuidade espacial entre as áreas a preservar 

deve ser garantida. O espírito da lei relativa à REN aproxima-se bastante da ideia de 

corredor verde. Contudo, favorece mais a estabilidade ecológica dos ecossistemas e as 

estratégias de conservação da natureza do que o enquadramento equilibrado das 

atividades humanas. Falta saber se o enquadramento referido é entendido como meio de 

atingir a utilidade social de recreio e lazer, gerida de forma integrada com os valores 

patrimoniais que sustentam grande parte das ideias sobre a implementação de 

corredores verdes. 

Para o mesmo tema, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, aborda 

várias vezes a importância dos corredores ecológicos, nomeadamente, no 5.º objetivo – 

(melhor conectividade internacional do país e valorização equilibrada do território) 

refere o apoio a investimentos a concretizar nas cidades individualmente consideradas e 

destinados a reforçar a sustentabilidade do seu funcionamento, “no apoio à criação de 

corredores ecológicos e de espaços públicos «verdes» nas cidades, como investimento 

chave para a melhoria da sua qualidade ambiental”. 

Assim, podemos verificar que, na legislação e documentos estratégicos analisados, 

existe alguma preocupação com os aspetos ecológicos dos corredores verdes, no entanto 

o seu uso social e cultural é secundarizado ou inexistente. 

Neste sentido, creio que este é um fator importante a ser considerado na revisão 

periódica dos planos. 

Estes pontos poderão servir de base legal à sustentação de um corredor verde a nível 

supra-municipal e estão perfeitamente enquadrados nas estratégias a seguir, quer a nível 

ambiental quer ao nível do ordenamento do território. 
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O desafio da continuidade/conetividade 

 

A ideia da importância da continuidade dos espaços naturais urbanos une, deste modo, 

abordagens com objetivos bem diferenciados, traduzindo-se em também distintas e por 

vezes contrastantes soluções espaciais. Em alguns casos, a necessidade de contenção da 

urbanização constitui o ponto de partida para a designação e proteção de estruturas de 

espaços abertos, formando um elemento de separação entre a cidade e a sua envolvente, 

sendo paradigmáticos os casos de Londres (“green belt”), de Copenhaga (“green 

fingers”) e da Randstad (“green heart”). Noutros casos, exploram-se as potencialidades 

da penetração de sistemas lineares de espaços abertos nos espaços urbanos.  

As potencialidades de estruturas verdes com configurações contínuas serão exploradas 

até aos nossos dias, enfatizando-se sucessiva ou alternadamente as suas diferentes 

potencialidades e também, crescentemente, segundo abordagens que refletem uma 

contaminação entre as diferentes perspetivas.  

Esta contaminação é sobretudo evidente na crescente importância dada à dimensão 

ecológica da conetividade em meios urbanos. Ao mesmo tempo que as políticas de 

conservação da natureza foram progressivamente abandonando a visão restrita da 

conservação unicamente de habitats naturais de valor excecional e integrando a 

preservação de valores ecológicos das paisagens e habitats seminaturais (Bennett e Wit 

2001), assiste-se a um crescente reconhecimento da importância da biodiversidade em 

contextos urbanos.  

O conceito de infraestrutura verde incorpora precisamente a continuidade/conectividade 

enquanto valor ecológico, social e de composição urbana, e faz deste uma das suas 

principais bandeiras. Como adiantava White (1974), “linkage is the key”. É a chave para 

potenciar os processos ecológicos. Mas é também a chave para, como já Maki (1964) 

referenciava, tornar inteligível uma entidade espacial complexa ao articular as suas 

diferentes partes. Essa articulação entre as diversas partes, dá maior visibilidade às 

componentes tradicionalmente mais valorizadas pela população, nomeadamente os 

jardins e parques públicos, mas também ao seu conjunto enquanto estrutura. A emersão 

e clarificação de componentes da estrutura verde não tradicionalmente valorizáveis pela 

população urbana remetem-nos, como corolário, para uma facilitação da reconexão 
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entre o Homem e a Natureza em contextos urbanos, tornando-o mais próxima dos ciclos 

ecológicos e hidrológicos. ( MADUREIRA, 2012) 

O papel da vegetação e da água em ambiente urbano, pode ser, de importantes 

reguladores climáticos dentro da cidade. O facto da primeira armazenar, 

temporariamente, água, energia e de consoante as suas características, intercetar mais ou 

menos luz solar, torna-a indispensável para compensar as profundas alterações no 

balanço energético introduzidas pelos materiais utilizados no espaço construído (asfalto, 

telha, cimento, alumínio, vidro, etc.), pelas novas geometrias e volumetrias urbanas. 

Este reconhecimento, exige, de facto uma perspetiva de intervenção que tenha em vista 

potenciar a diversidade de funções que os espaços verdes têm no tecido urbano. ( 

MONTEIRO; MADUREIRA, 2009) 

 

Exemplos de corredores verdes urbanos internacionais 

 

High Line – Nova York 

 

 

Fig. 4 – High Line – Nova York 

A Oeste da ilha de Nova York, uma ex ferrovia suspensa e abandonada foi transformada 

num parque linear que hoje é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, O High 

Line Park. 

Localizado no Meatpacking District, tem 2,3 km de extensão, com o seu corredor, muito 

verde de pontos onde é possível sentar e observar a cidade vendo os carros a passar 

freneticamente. 
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A antiga ferrovia, que funcionou entre 1930 e 1980 fazia a distribuição de mercadorias 

para os armazéns da região, e quando foi desativada quase desapareceu. A destruição foi 

evitada pelos próprios nova-iorquinos que vislumbravam o potencial do corredor de 

ferro. 

Em 2002, o município aprovou a ideia da associação “Friends of the High Line” 

(Amigos da High Line) disponibilizando 152 milhões de dólares para o projeto que já 

havia arrecadado 44 milhões de dólares de doações.  

Em 2004, foi lançado um concurso de ideias internacional e a iniciativa conquistou o 

mundo: foram inscritos 720 projetos de 36 países. 

O interessante é que mesmo as marcas do abandono foram mantidas no local. As plantas 

que cresceram durante o período em que a antiga ferrovia estava abandonada ainda 

estão por lá e hoje fazem parte do novo projeto paisagístico. 

Inaugurado em dois momentos, parte em 2009 e outra em 2011, o parque tornou-se 

inspiração para muitas cidades do mundo, de uma forma fantástica de transformar o 

espaço urbano, reaproveitando o que ele já tem. Hoje, quem mora nos prédios vizinhos 

e colados na High Line são privilegiados, e foram valorizados. 

Para os visitantes, não é só de caminhada e fotos que se dá o encantamento. A vida 

pulsa em cada centímetro do corredor verde com piqueniques, passeios históricos, 

palestras, ações para preservação da natureza. O High Line Park ressuscitou!  

 

Superkilen – Copenhaga 

 

Superkilen é um parque público linear no distrito Nørrebro em Copenhaga, na 

Dinamarca. Projetado pelo atelier de arquitetura Superflex com a colaboração da 

Topotek, uma empresa de arquitetura paisagem alemã, foi inaugurado oficialmente em 

Junho de 2012. O projeto faz parte de um plano de requalificação urbana coordenado 

pelo município de Copenhaga. 
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Fig. 5 – SuperKilen - Copenhaga 

O objetivo é atualizar o bairro Nørrebro com um alto padrão de desenvolvimento 

urbano, responsável por inspirar outras cidades e distritos. 

O parque destina-se a celebrar a diversidade. Repleto de objetos de todo o mundo, é 

concebido como uma espécie de exposição mundial para os habitantes locais, cobrindo 

mais de 50 nacionalidades, que foram capazes de contribuir com suas próprias ideias e 

artefactos para o projeto.  

O parque têm cerca de 750 metros de cumprimento, com uma pista de ciclismo público 

em cada lado e cobre uma área total de cerca de 30.00m2, Superkilen é composta por 

três áreas principais: a praça vermelha, um mercado negro e um parque verde. Enquanto 

a primeira, pintada de vermelho brilhante, laranja e rosa, centra-se na recreação e vida 

moderna, o mercado negro no centro é a praça clássica com uma fonte onde os vizinhos 

se podem encontrar, com as suas churrasqueiras. O parque verde, literalmente, bastante 

naturalizado, tem colinas, árvores e plantas adequadas para piqueniques , desportos e 

passeios.  

Muitos dos objetos no parque foram importados ou copiados de projetos estrangeiros. 

Eles incluem mobiliário do Iraque, bancos do Brasil, uma fonte de Marrocos e 

papeleiras da Inglaterra. Há sinais de néon de todo o mundo, mupis com publicidade e 

orientação turística, desde um hotel russo até um salão de beleza chinês. Mesmo as 

tampas de saneamento vêm de Zanzibar, Gdansk e Paris. Por todo o parque existem 

artefactos que ilustram a diversidade étnica da população local. O reflexo de uma 

Copenhaga cosmopolita, que pretende mostrar o seu exemplo ao mundo. 
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O projeto foi premiado com 2013 AIA Honor Award , pelo Instituto Americano de 

Arquitetos. É finalista para Design do Ano pelo Design Museum, em Londres, bem 

como para o Premio da União Europeia para a arquitetura contemporânea. 

 

O contexto nacional 
 

O Parque Linear de Lisboa 
 

O concelho de Lisboa, por ser o nó central de expansão da área metropolitana e por ser a 

capital do país, para onde convergem anualmente milhares de trabalhadores, estudantes 

e turistas, deveria, constituir um pólo fundamental da Estrutura Verde Metropolitana de 

Lisboa. 

A cidade de Lisboa, pelas suas características morfológicas, é muitas vezes considerada 

como um espaço onde é difícil circular a pé ou de bicicleta. 

Contudo, verifica-se que seria fácil caminhar em muitas das áreas da cidade: na zona 

ribeirinha, nos vales, na área de expansão mais a Norte (Avenidas Novas, Alvalade, 

Lumiar, Benfica). Infelizmente, muitas vezes, não existem as melhores condições para o 

fazer, por diversas razões: as zonas de circulação são inapropriadas ou encontram-se 

ocupadas por veículos, há desarticulação com o sistema de espaços verdes existente e, 

sobretudo, não há a preocupação em dar prioridade (na construção de raiz ou adaptando) 

à criação de uma rede de Corredores Verdes. 

Em Lisboa, existe um projeto de uma rede de Corredores Verdes feito no âmbito da 

Câmara Municipal, por uma equipa coordenada pelo Arq.º Ribeiro Telles. Deste 

projeto, está executado, parcialmente, o corredor verde que une a Baixa a Monsanto, 

através do Parque Eduardo VII e Jardim Amália Rodrigues, que irá ser abordado à 

frente. Falta executar a ligação entre a Universidade Nova, em Campolide, Sete Rios. 

Em relação às pistas clicáveis, está executada a pista que une Telheiras a Entrecampos, 

mas que se encontra parcialmente danificada, devido às obras de construção do estádio 

do Sporting. Esta pista tem um circuito independente e piso próprio. Em Belém, existe 

uma zona demarcada como pista clicável. A demarcação (que é já difícil de observar, 
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em alguns locais) é feita na própria via, que se encontra frequentemente ocupada por 

automóveis. 

A situação que se observa é, pois, de uma clara insuficiência face às necessidades e 

apetências existentes. Estando, neste momento, em revisão o Plano Diretor Municipal 

de Lisboa, é imprescindível discutir esta questão e planear para os próximos dez anos 

uma realidade diferente. O facto de ter havido algum investimento nos últimos anos em 

novos ou renovados espaços verdes para a cidade (Bela Vista, Monsanto, Parque de 

Alvalade) torna ainda mais premente a necessidade de criar uma grande estrutura verde, 

que interligue os diversos espaços existentes. 

 

O Corredor Verde une o Parque Eduardo VII a Monsanto 

 

Fig. 6 – Parque Linear de Lisboa - 2011 

  

O Corredor Verde, um projeto idealizado há 36 anos pelo arquiteto paisagista Gonçalo 

Ribeiro Telles, foi inaugurado no dia 14 de dezembro, na presença do mesmo. 

O percurso com 2,5km, ocupa 51 hectares e conta com duas pontes ciclo pedonais, 

jardins, parque hortícola, searas, dois miradouros, três quiosques com esplanada, parque 

juvenil, skate parque e dois parques de manutenção física.  

“Esta obra é uma homenagem a Gonçalo Ribeiro Telles”, começou por afirmar o 

vereador dos Espaços Verdes, José Sá Fernandes, que explicou ainda que este Corredor 

Verde constituiu uma “luta cívica” do arquiteto paisagista, “que vem desde 1976”, 

disse. “Este Corredor é uma verdadeira estrutura ecológica dentro da cidade de Lisboa: 

tem prado, hortas, tem a Quinta do Zé Pinto com cereais, tem parque juvenil… É isto 
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uma estrutura ecológica, é isto um Corredor Verde, para desfrutar em todas as suas 

dimensões”.  

Dirigindo-se a todos os presentes na cerimónia de inauguração, Gonçalo Ribeiro Telles 

afirmou que este Corredor “é obra da população, é obra coletiva de Lisboa” e que 

constitui “um voltar de face de todos para o futuro”, que espera, “possa servir de 

reflexão para todo o país, criando uma estrutura ecológica da área metropolitana”.  

 O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, lembrou que “era quase 

miúdo” quando ouviu falar do Corredor Verde pela primeira vez.  

 

“Lembro-me de muita gente dizer que era uma utopia”.  

  

Este Corredor vem adicionar e completar uma rede de percursos e corredores 

construídos, que conta já com 47km que atravessam toda a cidade, permitindo o seu uso 

de forma tranquila e segura, com espaços de usufruto polivalente, onde se pode 

conhecer e desfrutar a cidade, a pé ou de bicicleta, sozinho ou em família.  

A autarquia investiu neste projeto cerca de cem mil euros, tendo a maior parte das 

verbas sido conseguidas através de parcerias com empresas, contrapartidas do jogo do 

Casino de Lisboa e fundos do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN).  

 Na inauguração, a operadora de telecomunicações Vodafone, apresentou, em parceria 

com a autarquia, a primeira aplicação móvel para ‘smartphones’ e ‘tablets’ sobre o 

Parque Florestal de Monsanto.  

Através da aplicação é possível aceder a uma série de informações que permitem, entre 

outras coisas, conhecer o parque, planear visitas, saber como chegar, que equipamentos 

há disponíveis ou que atividades vão acontecendo.  

A aplicação pode ser descarregada e é gratuita para todas as redes. 
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Fig. 7 – Parque Linear de lisboa – Foto área e desenho de Ribeiro Telles – Plano Verde de Lisboa  
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A estrutura ecológica fundamental da AMP 

 

A estrutura ecológica fundamental da Área Metropolitana do Porto (AMP) constitui a 

proposta apresentada à equipa de revisão do PDM e pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional da Região Norte (CCDRN), em Janeiro de 2005. Esta 

proposta é entendida como um contributo para a revisão dos PDM da AMP e, nesse 

sentido, para a articulação de estratégias e oportunidades de valorização ambiental e de 

qualidade da paisagem nos nove concelhos metropolitanos.  

A definição de estrutura ecológica subjacente a esta proposta enquadra-se na definição 

do regime jurídico dos instrumentos de planeamento e gestão territorial em vigor 

(Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro), através do artigo 85º, em cuja alínea c) é 

referido: “A definição dos sistemas de proteção dos valores e recursos naturais, 

culturais, agrícolas e florestais, identificando a estrutura ecológica municipal”.  

O artigo 88 do mesmo decreto define que os plano de urbanização, prossegue o 

equilíbrio da composição urbanística nomeadamente estabelecendo: 

a) A definição e caracterização da área de intervenção identificando os valores culturais 

e naturais a proteger; 

b) A conceção geral da organização urbana, a partir da qualificação do solo, definindo a 

rede viária estruturante, a localização de equipamentos de uso e interesse coletivo, a 

estrutura ecológica, bem como o sistema urbano de circulação de transporte público e 

privado e de estacionamento; 

A estrutura ecológica “é encarada como um sistema de territórios fundamentais para o 

funcionamento das dinâmicas naturais, com fins e aptidões diversos mas 

complementares entre si, como as atividades agroflorestais, a conservação da natureza e 

do património cultural, o recreio e o turismo. Subentende-se que uma Estrutura 

Ecológica contempla a aplicação de princípios inerentes à minimização de riscos e às 

especificidades do impacte destes em áreas metropolitanas assim como à distinção do 

que possa ser considerado valores notáveis ou únicos quer de carácter natural quer 

cultural” (CCDR, 2004).  

Nesta estrutura prevalecem critérios de natureza estrutural, ou seja, “prevalecem 

critérios de natureza biofísica pois a delimitação baseia-se prioritariamente no 



32 
 

 
Corredores Verdes – Oportunidades e Estratégias de Integração no Município do Porto – FLUP – 2013 

João Serro 

conhecimento do relevo, da hidrografia, da litologia, dos solos, da fauna, da flora e, 

num processo distinto e menos expressivo, no uso do solo” (CCDR, 2004), privilegia-se 

a rede hidrográfica, a definição de zonas de minimização dos efeitos do risco (risco de 

cheia, erosão costeira e prevenção do fogo) e a identificação de valores únicos sob o 

ponto de vista do património natural e geomorfológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressões exercidas no território natural da AMP 

 

São apresentadas as principiais pressões exercidas sobre o património natural do Grande 

Porto, com destaque para os processos de urbanização verificados nos últimos 15 anos, 

a poluição gerada pelas atividades humanas e os incêndios florestais, sendo estabelecida 

a sua relação com as forças motoras. 

Podemos adiantar que desde 1991 até à atualidade construíram-se cerca de 33.800 

novos edifícios e a urbanização cresceu a um ritmo de 1,8 ha/dia. 

Fig. 8 – Estrutura ecológica fundamental da AMP ( CCDR, CIBIO 2004) 
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Em cada ano ardeu em média 5% da área florestal, quase o dobro da média nacional e 

muito acima dos valores para os países do Sul da Europa (Espanha tem uma taxa de 

0,6%). Com tendência para piorar. 

Constata-se que as áreas dominantemente impermeabilizadas ocupavam em 2000 cerca 

de 28% do território do Grande Porto, maioritariamente com ocupação agrícola e 

florestal (58% no total). (resultados obtidos pela análise do uso do solo com base na 

interpretação do ortofotomapa de 2000 - CCDR-N/CIBIO, 2004). 

O cruzamento destes dados com a distribuição da população ativa por setores de 

atividade revela a realidade da inexistência de gestão de uma elevada percentagem de 

território, aqui classificado como áreas florestais e agrícolas. 

 

Áreas dominantemente impermeabilizadas 28,5% 

Áreas agrícolas 24,5% 

Áreas florestais 34,0% 

Áreas de praia, de vegetação rasteira e arbustiva e de rochedos 1,0% 

Outras áreas (áreas permeáveis) 12,0% 

Fonte: CCDR-N/CIBIO, 2004 

 

A análise dos resultados do programa Corine Land Cover (IA, 2005), permite constatar 

o avanço significativo da impermeabilização do solo no período 1990- 2000. As classes 

correspondentes aos tecidos urbanos ocupavam 19% do território em 1990, passando a 

representar 25% em 2000, a que corresponde um aumento de 32% da área inicialmente 

ocupada por tecidos urbanos, com um crescimento médio de 1,4 ha/dia. Os aumentos 

mais significativos ocorreram em Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo e Vila Nova 

de Gaia. 

Verifica-se que as novas áreas urbanas apresentavam maioritariamente ocupação 

agrícola e florestal em 1990. 

Nos Concelhos de Valongo e Gondomar surgem ainda neste período manchas 

significativas de floresta, por recuperação de áreas ardidas e com reduzida vegetação em 

1990, sendo ainda visível o processo inverso (áreas anteriormente ocupadas por floresta 
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surgem agora como áreas com vegetação rasteira ou arbustiva), provavelmente na 

sequência de fogos florestais. 

Comparando as áreas atualmente urbanizadas com as áreas urbanizáveis definidas no 

âmbito dos Planos Diretores Municipais ainda em vigor constata-se que a “taxa de 

ocupação” é cerca de 50% (FEUP, 1999). A serem concretizados os perímetros urbanos 

previstos na 1.ª geração dos PDM poderemos ter uma duplicação da magnitude das 

pressões exercidas sobre o território, facto que deverá ser alvo de reflexão profunda no 

âmbito dos processos de revisão em curso.  

Os processos de urbanização traduzem-se de forma mais intensa na construção de novos 

edifícios para albergar residentes e atividades, bem como no aumento da rede viária. 

No período 1991-2004 o número de edifícios (habitação familiar clássica) aumentou 

14%, com destaque para os Concelhos da Maia e Vila do Conde. 

Considerando a totalidade do licenciamento de obras no período 1995-2003 (INE, 2005) 

verifica-se que a coroa de Concelhos em torno do centro metropolitano (Matosinhos, 

Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia) revelaram particular dinamismo, com 

destaque para o Concelho da Maia. 

A rede viária tem igualmente aumentado de forma significativa, não só respondendo ao 

aumento da procura, mas atuando igualmente como indutor fundamental dos processos 

de urbanização (Quental, 2005; Macedo, 2002). 

A expansão da rede do Metro do Porto provocou também uma “alteração do uso do solo 

em zonas que evidenciam ainda ocupações não urbanas, com destaque para a área de 

influência das Linhas da Póvoa e da Trofa, situação que induzirá impactes indiretos ao 

nível da degradação de habitats, acréscimo dos processos de impermeabilização, 

urbanização e alteração da paisagem, com características suburbanas, ou seja, numa 

palavra, na artificialização da paisagem atual” (COBA, 1998). Em alguns casos poderá 

ocorrer uma duplicação da magnitude dos processos de urbanização (COBA, 2002). 

Este sublinhar da importância da conectividade é indissociável de outras dimensões 

igualmente centrais do conceito de “infra-estrutura verde”, designadamente a 

multifuncionalidade e a escala de abordagem, estando estas, e como veremos, numa 

relação de estreita dependência. 
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De acordo com esta realidade metropolitana, é fundamental intervir na escala municipal 

de modo a reduzir os efeitos negativos provocados pela rápida urbanização que 

caracteriza as últimas décadas. 

 

A Estrutura Ecológica Municipal do Porto 

 

A área ocupada por parques e áreas verdes varia muito de cidade para cidade. A 

situação que em cada caso é registada não pode ser vista de forma desligada do 

respetivo processo geral de desenvolvimento urbano, isto é, da forma como, ao longo 

dos tempos, o centro urbano foi planeado e se expandiu, do tipo de espaço verde que é 

considerado, da proximidade ao mar, do relevo, da volumetria do edificado, da 

poluição. Estas e outras circunstâncias leva, de resto, a que seja difícil fixar o que 

possam ser standards em termos de valores de verdes desejáveis. Os exercícios de 

comparação entre cidades quanto a níveis de capitação ou de área verde, são, por isso, 

em regra pouco conclusivos, para além de serem muito difíceis de realizar uma vez que 

se verifica uma grande variedade de conceitos e dos critérios usados para delimitar este 

tipo de espaços.  

No que diz respeito à dotação atual da cidade do Porto em termos de área verde, de 

acordo com levantamentos de terreno realizados pelos serviços municipais no ano de 

2007, a sua extensão total era de 4,1 km2, dos quais 2,8 km2 correspondiam a espaços 

verdes de utilização coletiva, (7% do total do território do concelho). 

Em termos de capitação, esta atingia 12,5 m2 de espaço verde (de utilização coletiva) 

por habitante, valor que ultrapassava já a meta fixada (12 m2/habitante) aquando da 

revisão do Plano Diretor Municipal (CMP, 2005). Relativamente ao comprimento dos 

segmentos de ruas arborizadas, estas atingiam 107 Km, valor correspondente a cerca de 

20% do total dos arruamentos urbanos.  

Como atrás se referiu, a influência dos espaços verdes no bem‐estar das pessoas 

depende não apenas da quantidade deste tipo de espaços, mas também das suas 

características e do tipo de acesso permitido. No decorrer dos trabalhos de revisão do 

Plano Diretor Municipal, e mais concretamente no âmbito da análise efetuada ao 

“Sistema de Espaços Coletivos”, foi elaborada uma delimitação de diferentes categorias 
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de espaço urbano. Esta grelha de leitura permite uma sistematização das principais 

componentes da estrutura verde atual.  

Uma primeira categoria existente corresponde ao único grande parque urbano do Porto 

– o Parque da cidade. Com uma área de influência metropolitana, este equipamento, que 

atualmente se estende por mais de 80 hectares, representa uma unidade singular não só 

pela sua dimensão, mas sobretudo pelo seu modelo paisagístico e funcional que cria 

condições para a fruição de um ambiente natural, rico, que permite acolher, igualmente, 

formas muito variadas de recreio ativo.  

Os “jardins âncora” constituem uma outra categoria individualizada. Trata‐se de 

espaços de alguma dimensão em termos da cobertura vegetal e permeável que, pelo seu 

elevado valor paisagístico e patrimonial, contribuem fortemente para a identidade 

coletiva e imprimem uma forte marca na imagem da cidade. Incluem‐se neste conjunto, 

entre outros, o Jardim do Palácio de Cristal e de Serralves e parques públicos de média 

dimensão como o da Pasteleira, de S. Roque ou do Covelo. Ainda que sejam acentuadas 

as diferenças entre si, estas unidades permitem, em geral, um corte visual e sensorial 

com o meio urbano envolvente e acolhem atividades de lazer diversificadas.  

Quanto aos “jardins de enquadramento”, são na maioria dos casos espaços públicos 

ajardinados, perfeitamente integrados na malha urbana e de dimensões bastante 

variáveis. Alguns destes jardins foram construídos ainda no século XIX, e representam 

importantes referências históricas e patrimoniais da cidade. Foram, em regra, 

concebidos para permitir a fruição estética e o lazer passivo, embora em vários deles 

tenham sido muito recentemente introduzidos alguns equipamentos e realizadas 

intervenções que criam novas oportunidades para o lazer e o desporto informal116. 

Alguns exemplares que se inscrevem nesta categoria, para além dos já citados, são os 

Jardins da Cordoaria, de S. Lázaro, da Praça da República e da Arca d’Água, Praça 

Velasquez e Corujeira.  

No que diz respeito a categorias de espaços coletivos diretamente relacionadas com o 

verde urbano, devem ainda ser mencionadas as “áreas de encosta, vales e linhas de 

água” pelo valor da paisagem e pelo papel que desempenham em termos de estrutura 

ecológica municipal, e as “áreas verdes associadas a equipamentos”. Neste último caso, 

tratam‐se normalmente de jardins murados com reconhecida qualidade ambiental, cujo 



37 
 

 
Corredores Verdes – Oportunidades e Estratégias de Integração no Município do Porto – FLUP – 2013 

João Serro 

acesso é condicionado pelo funcionamento de um equipamento ao qual estes estão 

ligados.  

Importa ainda mencionar que na cidade existem bolsas de “áreas verdes remanescentes” 

– espaços que atualmente não se encontram enquadrados do ponto de vista formal e 

funcional, mas que interessa relevar sobretudo pelo seu potencial aproveitamento e 

integração futuros na estrutura verde urbana – e o “verde privado”. Nesta última 

categoria surgem incluídos, quer jardins cuja qualidade paisagística é reconhecida e que 

contribuem (ou poderão vir a contribuir) para a rede de espaços coletivos, quer espaços 

agrícolas privados – grande parte deles não explorados – e os interiores de quarteirão, 

cuja importância para a qualificação ambiental é hoje muito valorizada. Justamente 

sobre a situação no Porto deste verde residual que se encontra presente nos interiores de 

quarteirão, Madureira (2001‐2002, p.197) afirma que, “embora sujeito a contínuos 

processos de especulação que provocaram uma progressiva diminuição do seu peso na 

cidade é ainda hoje visível a sua importância na estrutura verde do Porto, e muito 

particularmente, na cidade tradicional, onde além de dominar o modelo de edificação 

que «desenha» interiores de quarteirão, a densidade da estrutura urbana implica que, a 

par dos jardins públicos, estes sejam os únicos espaços de descompressão ambiental e 

formal do tecido construído”.  

Com base nestes dados, será feito um esforço no sentido de desconstruir a proposta de 

estrutura ecológica e de perceber o seu funcionamento, distinguindo as áreas 

fundamentais, os corredores ou links e as zonas de proteção de recursos naturais. 

Também se insistirá numa análise espacial e funcional que, atentando em fatores como a 

dimensão das áreas, a sua conectividade e configuração, permitirá concluir acerca da 

concretização do princípio de “continuum naturale”.  

O regulamento é o documento central de um qualquer PDM. É nesta peça escrita, parte 

integrante do PDM, que se definem e regulam as várias categorias de uso do solo, assim 

como se determinam os índices e parâmetros urbanísticos a cumprir na implementação 

do PDM, se definem as várias unidades operativas de planeamento e gestão (UOPG) e 

se efetua a programação das ações impostas pelo plano. 

No regulamento do PDMP, a classificação do solo impõe que todo o território 

delimitado pelo concelho do Porto se deve considerar solo urbano. Já a qualificação do 

solo, aí efetuada, divide o espaço urbano em duas grandes categorias: solo urbanizado e 
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solo afeto à Estrutura Ecológica. Note-se, pois, que a primeira referência ao conceito de 

estrutura ecológica ocorre no artigo 8º do capitulo II, referente à qualificação do solo 

urbano.  

A categoria de solo afeto à EE é dividida, no regulamento do PDM, nas seguintes 

subcategorias:  

Área de equipamento integrado em estrutura ecológica existente e proposto, Área verde 

de utilização pública, Área verde mista, Área verde privada a salvaguardar e Área de 

enquadramento de espaço canal.  

Depois de enunciadas, no artigo 8º, as várias subcategorias do solo urbano, o 

regulamento define, nos artigos seguintes, essas mesmas subcategorias, concretizando o 

tipo de regulamentação pelo qual as mesmas se deverão reger.  

A EEM é desenvolvida no artigo 42º do regulamento, como parte integrante do sistema 

ambiental urbano. São objetivos da EEM “a preservação e a promoção das componentes 

ecológicas e ambientais do território concelhio, assegurando a defesa e a valorização 

dos elementos patrimoniais e paisagísticos relevantes, a proteção de zonas de maior 

sensibilidade biofísica e a promoção dos sistemas de lazer e recreio”. São consideradas 

aqui como componentes da EEM os seguintes tipos de áreas: Área verde de utilização 

pública; Áreas verdes mistas; Áreas verdes privadas a salvaguardar; Área verde de 

enquadramento de espaço-canal; Leitos e margens das águas não navegáveis nem 

flutuáveis, artificializados ou em situação naturalizada, considerando que a margem das 

águas não navegáveis nem flutuáveis de caudal descontínuo tem a largura de 10 m; 

Praias, sapais e zonas naturais sujeitas às variações de marés, incluindo afloramentos 

rochosos de reconhecido valor didático-científico pela diversidade apresentada ao nível 

das litologias, estruturas geológicas e aspetos geomorfológicos, designadamente o 

complexo metamórfico da Foz do Douro; Áreas integradas na estrutura verde da cidade 

resultantes de novas intervenções e podendo assumir o estatuto das subcategorias de 

espaço referidas na alínea anterior, subordinando -se ao disposto para essa subcategoria 

no presente Regulamento; As áreas de equipamento existente ou proposto integradas 

nos corredores verdes e identificadas na planta de ordenamento — qualificação do solo 

como componentes da estrutura ecológica municipal; Áreas de logradouro, onde deve 

ser promovida a preservação e introdução de vegetação arbórea e arbustiva; Conjuntos 

vegetais qualificados e existentes no espaço público e que estabeleçam ligação entre 
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sistemas verdes, onde se admitem os usos compatíveis com as infraestruturas ou 

espaços públicos a que estão afetos, devendo ser mantidas as faixas arborizadas 

existentes ou promovida a sua arborização; Áreas de proteção de recursos naturais, 

identificadas na planta de ordenamento — carta de qualificação do solo e integradas ou 

não nas componentes referidas nas alíneas anteriores e correspondendo aos seguintes 

ecossistemas: Com estatuto non edificandi: As que derivam diretamente da lei; Escarpas 

e respetivas faixas de proteção delimitadas a partir do rebordo superior e da base e 

outras zonas de declives superiores a 25 % e ou de instabilidade geotécnica 

identificadas na carta geotécnica; Com estatuto condicionado: Zonas ameaçadas pelas 

cheias, que correspondem às zonas inundáveis e à área contígua à margem de um curso 

de água, que se estende até à linha alcançada pela maior cheia conhecida; quando esta 

for desconhecida, é considerado o limite de uma faixa de 100 m para cada lado da linha 

de margem do curso de água; Nas zonas identificadas na subalínea anterior, as 

intervenções devem subordinar -se às seguintes condições: As cotas dos pisos inferiores 

das edificações terão de ser superiores à cota local da máxima cheia conhecida e em 

todos os espaços não afetos a edificação, só são admitidos pavimentos que garantam a 

permeabilidade do solo, devendo ser munidos dos competentes sistemas de drenagem 

de águas pluviais; As formações de maior vulnerabilidade à contaminação de aquíferos, 

identificadas na carta de condicionantes geotécnicas, onde quaisquer intenções de 

escavações ou construção em cave, ou que de algum modo possam provocar alterações 

ao nível do subsolo, deverão ser acompanhadas de estudo de incidência ambiental e 

submetidas a parecer dos serviços municipais competentes. 

Numa faixa de 50 m contada a partir dos rebordos superior e inferior das escarpas, e 

sem prejuízo do estabelecido na alínea f1.3) do n.º 2 do presente artigo, qualquer projeto 

de obra de construção, ampliação e urbanização deve ser instruído com estudos 

geotécnicos que demonstrem que a área do prédio abrangida pela intervenção 

pretendida possui, no âmbito da geotecnia, aptidão para a construção em condições de 

total segurança de pessoas e bens e garantindo a proteção dos ecossistemas em causa. 

É importante referir também o Artigo 43.º que trata as zonas acústicas sensíveis e mistas 

e divide-as da seguinte forma: Em conformidade com o disposto no Regulamento Geral 

do Ruído, são instituídas as zonas acústicas sensíveis e mistas, tal como se encontram 

delimitadas na planta de condicionantes. E, também, os planos de urbanização e de 
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pormenor que vierem a ser elaborados deverão proceder à classificação ou 

reclassificação acústica dos territórios por si abrangidos nos termos legais. 

De forma a explicitar plenamente a constituição e regulamentação das áreas englobadas 

em EEM, no PDMP, referem-se alguns aspetos que revelam da análise, referente ao uso 

do solo:  

• As Áreas verdes de utilização pública correspondem a parques públicos, praças e 

jardins com carácter estruturante. Nestas áreas admitem-se obras de construção de 

edifícios ou estruturas de apoio à função de lazer e recreio, desde que essas mesmas 

obras não impliquem uma impermeabilização superior a 5% da área verde de utilização 

pública em questão.  

• As Áreas verdes mistas correspondem a matas e campos agrícolas ou florestais que, 

sem prejuízo da sua capacidade de produção, podem integrar equipamentos ou 

infraestruturas de apoio à função de lazer e recreio. Nestas áreas só se permitem obras 

de recuperação e ampliação de edifícios afectos às atividades aí implementadas, obras 

de ampliação ou construção de equipamentos ou infraestruturas de apoio à função de 

lazer e recreio (desde que isso não implique uma impermeabilização superior a 5%) e 

obras de colmatação de núcleos residenciais existentes.  

• As Áreas verdes privadas a salvaguardar correspondem a prédios, jardins, logradouros 

e quintas, não afectos à utilização coletiva, cuja composição e localização os tornem 

relevantes para a imagem da cidade e os tornem promotores da qualidade ambiental 

urbana. Qualquer alteração ao coberto vegetal ou às estruturas deste tipo de áreas fica 

condicionado à prévia aprovação da Câmara Municipal do Porto (CMP).  

• As Áreas verdes de enquadramento de espaço canal servem de proteção física e sonora 

aos diferentes usos que marginam os corredores de transporte, ao mesmo tempo que 

garantem o enquadramento de vias panorâmicas. Estas áreas devem ser totalmente 

ocupadas por revestimento vegetal, admitindo-se a instalação de estruturas de proteção 

sonora e física.  

• Nas Áreas de equipamento integradas nos corredores verdes a área de 

impermeabilização não deve ser superior a 60% e qualquer alteração à mesma área de 

impermeabilização ou ao tipo de coberto vegetal está condicionada a prévia aprovação 

pela CMP.  
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• Nos Conjuntos vegetais qualificados que estabelecem ligação entre sistemas verdes, 

admitem-se usos compatíveis com as infraestruturas ou espaços públicos a que estão 

afectos, devendo ser mantidas as faixas arborizadas existentes ou promovida a sua 

arborização.  

• Do grupo das Áreas de proteção de recursos naturais, têm estatuto non aedificandi as 

seguintes áreas: leitos e margens das águas não navegáveis nem flutuáveis; praias, 

sapais e zonas naturais sujeitas a variação de marés; escarpas e respectivas faixas de 

proteção e outras zonas de declives superiores a 25%. Com estatuto condicionado 

encontram-se as zonas ameaçadas pelas cheias, que correspondem às zonas inundáveis e 

à área contígua à margem do curso de água que se estende até à linha alcançada pela 

maior cheia conhecida. Quando não se tiver conhecimento acerca da maior cheia 

registada, deve ser considerado o limite de uma faixa de 100 m, para cada lado da linha 

de margem do curso de água. 

O Artigo 79º fala na cedência para o domínio público municipal de espaços verdes e de 

utilização coletiva, as áreas verdes devem ter de apresentar continuidade, considerando -

se como parcela mínima: Se os espaços verdes e de utilização coletiva a ceder tiverem 

uma área superior a 2000 m2, a parcela mínima contínua é de 2000 m2, devendo 

qualquer das suas dimensões ser superior a 25 m; Se a área a ceder for superior a 1000 

m2 e inferior a 2000 m2, a parcela mínima contínua é de 1000 m2, devendo qualquer 

das suas dimensões ser superior a 20 m; Abaixo do limiar da alínea anterior deve 

garantir uma área verde contínua de utilização coletiva mínima de 250 m2, admitindo -

se a adoção de soluções de espaços pavimentados e arborizados. 

O ponto 4 do mesmo artigo atribui às áreas destinadas a espaços verdes e de utilização 

coletiva e a equipamentos de utilização coletiva a integrar no domínio público 

municipal, que estas, devem sempre ter acesso direito a espaço ou via pública ou 

integrar áreas que já possuam acesso e a sua localização é tal que contribua 

efetivamente para a qualificação do espaço urbano onde se integrem e para o usufruto 

da população instalada ou a instalar no local. 

O ponto 5 deste artigo deixa a CMP admitir que as áreas, em parte ou na sua totalidade, 

destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva ou equipamentos de utilização 

coletiva a ceder ao domínio público municipal sejam localizadas, respetivamente, nas 

categorias de áreas verdes ou de equipamentos públicos delimitadas na planta de 
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ordenamento — qualificação do solo, incluam -se ou não estas no(s) prédio(s) objeto(s) 

de operação de loteamento ou de obra com impacte semelhante a loteamento. 

O ponto 6 esclarece que o município pode prescindir da integração no domínio público 

e consequente cedência da totalidade ou de parte das parcelas referida. 

Enumerados os pontos essenciais do regulamento, faz sentido analisar a carta da EEM, 

estudar as prioridades da mesma e aproximar à área de estudo para conseguir 

contextualizar e justificar as opções tomadas. 

 

Fig. 9 – EEM - zona de estudo - (2005). PDMP 

 

A carta da EEM constitui um dos documentos que acompanha o PDMP. No âmbito 

deste estudo, a planta da EEM é a principal referência e a base da análise que aqui se 

esta a levar a cabo. Nesta etapa, importa, sobretudo, apresentar o documento, grosso 

modo. Na planta da EEM são delimitadas as áreas verdes estruturantes, as ruas 

arborizadas, os links, o domínio hídrico, as áreas de proteção de recursos naturais e as 

áreas com espécies arbóreas classificadas ou protegidas.  

Com esta constituição, pode-se considerar que na planta da EEM são delimitados os 

elementos essenciais para o funcionamento da estrutura – áreas centrais (parques e 

jardins), áreas de ligação (links e ruas arborizadas) e áreas de proteção. Note-se que a 
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planta da EEM exibe uma categorização que não corresponde à nomenclatura utilizada 

no regulamento - aquilo que no regulamento é considerado espaço verde de utilização 

pública, na planta da EEM parece ser considerado parque ou jardim; a categoria links, 

na planta da EEM, não tem correspondência óbvia nas categorias definidas no 

regulamento.  

 

Medição das categorias delimitadas na carta da EEM em 2005. 

Área de equipamento integrado em EE (existente) 233,3 ha 

Área de equipamento integrado em EE (proposto) 18,2 ha 

Parque ou jardim (existente) 232,7 ha 

Parque ou jardim (proposto) 176,0 ha 

Área verde de protecção 106,9 ha 

Área verde de produção 94,9 ha 

Área a requalificar e integrar no sistema ambiental 12,6 ha 

Área de protecção de recursos naturais 108,6 ha 

Linhas de água cobertas 52,0 km 

Linhas de água descobertas 12,5 km 

Links 73,7 km 

Ruas arborizadas (existentes) 86,5 km 

Ruas arborizadas (propostas) 76,3 km 

 

É, portanto, ponto assente, na estratégia definida no relatório do PDMP, que a estrutura 

verde não pode ser desligada da estrutura de espaços coletivos. Desta forma, mais do 

que a estrutura verde urbana ou a rede de equipamentos, deve-se pensar o sistema de 

espaços coletivos, o qual engloba todas as áreas existentes ou previstas que ofereçam 

condições de fruição por parte do público, tais como jardins, parques, alamedas ou áreas 

privadas de utilização colectiva. Tendo em vista o desenvolvimento de uma verdadeira 

rede de espaços colectivos, o PDMP preconiza uma estratégia que se baseia na definição 

de percursos estruturantes. Os percursos, como o próprio nome indica, são rotas, 
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caminhos que visam o aumento da legibilidade da rede de espaços colectivos, que 

podem ser percorridos pelos utentes e que integram espaços colectivos, espaços verdes, 

equipamentos de lazer, património cultural e natural e espaço público genérico. Estes 

percursos têm origem na cidade consolidada, onde se localizam os espaços públicos 

mais consolidados, e desenvolvem-se radialmente, ao longo das saídas da cidade, ou 

transversalmente, aproveitando a permanência de áreas remanescentes. Na Figura , 

estão traçados os percursos que o relatório do PDMP define como estruturantes para 

sistema de espaços colectivos. Deixam-se dois exemplos de percursos definidos no 

relatório: Parque da Cidade – Área de equipamentos de Aldoar – Jardim de Serralves; 

Parque das Antas – Jardim de São Roque – Parque Oriental – Parque agrícola 

Atendendo à estratégia do sistema de espaços coletivos em 2005, o qual integra a 

denominada subestrutura sociocultural da EEM, é de todo o interesse verificar até que 

ponto o PDMP aposta no reforço dos percursos amigáveis que estruturam o sistema 

referido. Da análise a todos os dados disponíveis, acercado PDMP, a conclusão é que se 

existe uma verdadeira aposta nos percursos amigáveis essa materializa-se na rede de 

ruas arborizadas.  

 

Fig. 10 – Relação entre ruas arborizadas e rede de espaços verdes públicos 

 

A análise de uma proposta de estrutura ecológica não pode prescindir de uma perspetiva 

ecológica que explique e dê legibilidade aos pressupostos de cariz biológico e ecológico 

que sustentam a mesma proposta. Se houve questões para as quais a revisão da literatura 

alertou, uma delas foi, sem dúvida, a necessidade de pensar as redes de espaços verdes 
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como estruturas que suportam espécies, se constituem como habitats e se configuram 

como ecossistemas ou conjuntos de ecossistemas com dinâmicas específicas. Tem-se, 

portanto, que o ponto de partida para uma análise ao funcionamento ou potencial 

ecológico de uma qualquer estrutura ecológica é a convicção de que existe uma forte 

relação entre a configuração espacial e a função ecológica dos ecossistemas. A 

configuração é, neste âmbito, a palavra-chave, uma vez que a análise que aqui se 

desenvolve é, essencialmente, uma análise espacial, que centra atenções na forma, 

tamanho e inter-relações que se estabelecem entre os vários elementos da estrutura e 

que dispensa a questões como a constituição e qualidade das paisagens um tratamento 

mais superficial.  

A coesão de uma rede ecológica é função da área total, da densidade, da qualidade e da 

permeabilidade. Na análise que aqui se desenvolve também se terá em conta a 

conectividade como parâmetro indispensável para concluir sobre a coesão. De uma 

forma grosseira, quer-se tornar claro que uma estrutura ecológica pode ser eficaz sem 

apresentar grande extensão, desde que a conetividade, legibilidade e rede sejam 

corretamente asseguradas.  

A permeabilidade é uma característica que revela acerca da maior ou menor dificuldade 

com que uma qualquer rede se deixa percorrer. Neste particular, toma especial 

relevância o número de caminhos alternativos que permitem a comunicação entre as 

várias áreas ecológicas. Ora, observando a rede de links e de ruas arborizadas, e 

invocando os princípios estratégicos do sistema de espaços coletivos patentes no 

relatório do PDMP, os quais definiam uma clara aposta nos percursos amigáveis, a 

conclusão é que a EEM apresenta uma permeabilidade razoável. Para além da 

permeabilidade física da rede, também pode ser analisada a permeabilidade visual da 

mesma. De acordo com este parâmetro, uma rede ecológica será tão mais eficaz, do 

ponto de vista do utilizador, quão mais fácil for para um qualquer utilizador, a partir de 

um qualquer ponto do território, ter a perceção da rede e das ligações que a estruturam.  

A conetividade define-se como a maior ou menor dificuldade com que os fluxos de 

energia, espécies e nutrientes ocorrem num dado meio físico. Esta qualidade das redes 

ecológicas depende do grau de ligação física e funcional entre os vários elementos e 

áreas das mesmas. Para concluir acerca da conetividade de uma rede ecológica deve ser 

necessário, no mínimo, analisar 4 diferentes aspetos: os corredores, as áreas de ligação, 

a qualidade e extensão do espaço entre áreas ecológicas e a ocorrência de barreiras 



46 
 

 
Corredores Verdes – Oportunidades e Estratégias de Integração no Município do Porto – FLUP – 2013 

João Serro 

físicas. No caso do Porto, os corredores de ligação, exibem algumas debilidades, 

especialmente no que diz respeito ao desaproveitamento da rede hidrológica que, em 

condições ideais, propiciaria boas condições para o desenvolvimento de verdadeiros 

corredores ecológicos. O espaço que medeia entre as várias áreas da rede, a denominada 

matriz, apresenta-se como espaço relativamente hostil à manutenção das conexões entre 

áreas, no entanto, na grande maioria dos casos, este espaço não ocorre em extensões tão 

significativas para que se possa considerar que o mesmo seja um entrave à 

conectividade. Por último, no que diz respeito às barreiras físicas que se podem 

constituir como entraves à conectividade entre espaços ecológicos, refira-se a 

ocorrência de uma barreira rodoviária de dimensão significativa, correspondente à VCI 

e aos grandes eixos rodoviários que ligam o Porto à sua envolvente. 

Considerando a rede de equipamentos e espaços colectivos como um recurso territorial 

e analisando-a em conjunto com a EEM, a ideia que transparece é que existe uma 

relação muito estreita entre os dois sistemas.  

 

Fig. 11 – Sistema de espaços coletivos – PDMP 2009 

De acordo com esta visão, a rede de espaços verdes em conjunto com as ruas 

arborizadas deve ser capaz de integrar em caminhos ditos amigáveis, vários 

equipamentos e espaços coletivos que ocorrem no concelho do Porto. Esta posição de 

princípio decorre duma ideia de promoção de sinergias entre dois sistemas que têm em 

comum o facto de se quererem percorridos pelos utentes.  

Os links, que atrás já se referiram como elementos importantes na manutenção da 

conectividade da EEM, desenvolvem-se, primordialmente, nas ruas mais utilizadas 
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pelas pessoas para circular, com mais interesse patrimonial, e arquitetónico, muitas 

vezes, ao longo de ruas arborizadas. Facilmente se depreende que a rede de 

acessibilidades, anterior à proposta de EEM, disponibiliza corredores e percursos que a 

equipa responsável pelo PDMP aproveitou para dar maior legibilidade. Para além da 

componente conectividade que parece exibir uma estreita relação com a rede de 

acessibilidades, a EEM relaciona-se com alguns eixos rodoviários, na medida em que 

uma das categorias delimitadas, áreas verdes de enquadramento de espaço canal, se 

desenvolve, por definição em torno das vias rodoviárias mais relevantes quer em 

dimensão e impacto territorial, quer em termos de potencial poluidor.  

A análise que se efetuou ao longo deste capitulo teve como finalidade justificar as 

opções tomadas nas propostas que se vão seguir. Ao empreender esta análise tentou-se 

verificar a coerência e potencial da proposta de acordo com as prescrições e orientações 

imanentes da legislação. 

Equacionar uma estratégia de integração de novos corredores verdes implica um 

conhecimento aprofundado da cidade, adquirido através da compreensão das estruturas 

existentes, o que implica, entre outras abordagens, a leitura morfológica do sistema 

urbano e o entendimento dos processos de evolução que lhe deram origem. 

Efetivamente, a cidade é um espaço fragmentado e constituído por tecidos cuja 

diversidade lhe é conferida pelo seu processo histórico de formação, pelas culturas 

urbanas subjacentes e pelo suporte físico onde assenta.  

A diversidade desses tecidos é um facto intrínseco de qualidade urbana pelo que é 

necessário valorizar as especificidades de cada um, para estabelecer critérios de 

regulação da ocupação e uso adequados à gestão de cada uma destas situações urbanas. 

É, pois, necessário avaliar estas realidades para poder estabelecer normativas 

urbanísticas que valorizam os fatores de qualificação urbana e que evitam a sua 

descaracterização.  

A qualidade urbana de um certo espaço radica, mais, na sua capacidade de se integrar 

num conjunto urbano orgânico, diversificado e articulado por um espaço público legível 

do que, propriamente, na sua densidade construtiva.  



48 
 

 
Corredores Verdes – Oportunidades e Estratégias de Integração no Município do Porto – FLUP – 2013 

João Serro 

A zona de estudo 

 

 

A área de estudo delineou-se depois de se constatar uma oportunidade de ligação entre 

diversos parques e jardins na zona oriental da cidade, ao mesmo tempo que se consegue 

atravessar a barreira física da VCI. Esta proposta une também zonas da cidade 

contrastantes, no que respeita, não só a paisagem mas também a componente humana. 

O contacto entre este espaço e a VCI coloca, necessariamente, problemas de desenho 

que se refletem na forma como arquitetura se relaciona com a infraestrutura e na 

necessidade de ultrapassar a rotura urbana provocada por este arruamento que, tendo 

Fig. 12 – Sistema de espaços coletivos 2005 ( área de estudo) 

Fig. 13 – Estrutura Ecológica Municipal 2009 (área de estudo) 
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sido concebido numa perspetiva meramente viária abriu uma ferida na cidade que urge 

cicatrizar. 

Junto à VCI, por baixo da Av. 25 de Abril, há zonas problemáticas com presença de 

barracas e pessoas que insistem em permanecer junto aos nós de ligação, com e quando 

estes formam um teto. Terá que ser estudada esta situação visto que é um local pouco 

indicado a habitação, com riscos associados, tornando esta zona pouco atrativa e 

aparentemente esquecida. Verifica-se um rápido crescimento do número de famílias que 

está nesta situação. A proposta prevê alertar também para esta realidade, podendo o 

corredor proposto, funcionar também como fator de requalificação dessa zona. 

A dicotomia relacionada com as políticas, o uso do solo e a morfologia da cidade tenta 

aliar-se a uma proposta de desenho e projeto de espaço público, e a uma reformulação 

do links ou caminhos amigáveis nas cartas do PDMP.  

 

As estratégias  

 

Fig. 14 – Plano concetual (área de estudo) 

A zona é composta por 4 espaços âncora de utilização pública ( a verde na Fig. 13), de 

Nascente para Poente são: A Praça da Corujeira, o Parque de S.Roque, a Praça 

Velasquez e a Quinta do Covelo. Pretende-se criar uma ligação entre os referidos 
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espaços, para peões e bicicletas ( ou outros meios de locomoção não motorizados) por 

meio de um percurso continuo de arborização e pavimento uniforme que se estende pela 

Av. 25 de Abril, atravessa a VCI, Parque de S.Roque , Estádio do Dragão e toda a 

“cidade desportiva”, Alameda das Antas, Av. Dos Combatentes , Praça Velasquez e a 

conturbada ligação ao Covelo, já dentro de tecido urbano “tradicional” e consolidado. 

Este projeto poderá ser inserido, num outro, mais vasto, de ligação entre o Parque 

Oriental e o Parque da Cidade, que cruze toda o concelho. 

Porem antes de tomar decisões, tornou-se necessário analisar as várias cartas que 

compõem o PDMP e o que referem para a área de estudo, para além da já referida, 

EEM.  

As estratégias confundem-se portanto com as assumidas pela  CMP, procurando-se 

perceber o que a CMP propõem e classifica nesse percurso, antes de propor alterações. 

O Instrumentos de Gestão Municipal - PDMP 

O PDMP é constituído pelo Regulamento, Planta de Ordenamento (carta de qualificação 

do solo, carta do património e carta da hierarquia rodoviária e planta de 

Condicionantes). Acompanham o PDMP outros documentos tais como: Relatório com 

Programa de Execução e Financiamento, Planta de Enquadramento, Planta de Sistema 

de Espaços Coletivos e Planta de Estrutura Ecológica Municipal. Duma forma genérica, 

os objetivos do PDMP podem ser assim sintetizados:  

Valorização da identidade urbana do Porto, através da conservação dinâmica dos tecidos 

existentes e do desenho de novos tecidos urbanos coerentes e qualificados, do controle 

das densidades e volumetrias e, ainda, da salvaguarda e valorização do património 

natural e edificado e da imagem da cidade.  

Requalificação do espaço público e do ambiente urbano, através da sua reorganização 

sistémica e da minimização dos fenómenos da poluição aérea, sonora e hídrica, no 

sentido de contribuir para um melhor equilíbrio espacial e funcional da cidade e para 

promover a sua plena fruição por parte dos cidadãos. Racionalização do sistema de 

transportes e circulação, tendo em vista melhorar a mobilidade intra-urbana, dando 

prioridade aos transportes coletivos em sitio próprio e a outros meios de transportes 

públicos e individuais, com especial reforço da circulação pedonal e das funções de 
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interface.  Redução das assimetrias urbanas existentes, fomentando a equidade de 

localização dos investimentos públicos e reforçando a coesão social e territorial, com 

especial incidência nos bairros sociais de intervenção prioritária. 

 

A carta de qualificação do solo relativa ao PDM, identifica as UOPG ( unidades 

operativas de planeamento e gestão). A UOPG 13 – VCI - prevê no regulamento 

minorar o impacte negativo, em termos de qualificação urbana, introduzido pela 

construção desse importante eixo viário, que provocou graves problemas ambientais e 

paisagísticos, designadamente um elevado índice de ruído e uma rutura nos tecidos 

urbanos da cidade; os estudos a efetuar deverão eliminar estes inconvenientes, 

promovendo a reconversão da área através de obras de urbanização que diminuam o 

efeito de «rutura» e que garantam, sempre que possível, a continuidade urbana;  deverão 

ser elaborados planos de redução de ruído de forma a não contrariar os níveis sonoros 

máximos admissíveis definidos na legislação em vigor. 
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A UOPG 18 Corresponde ao Plano de Pormenor das Antas, que será abordado mais a 

frente, por estar intimamente relacionado com a zona de intervenção.  

A UOPG 19 – Mercado Abastecedor - prevê a instalação de habitação coletiva, 

comércio, espaços verdes públicos e equipamentos, prevendo-se também a manutenção 

da Estação de Recolha da STCP. Assegura-se que será garantida a criação de um espaço 

público de dimensão relevante, conforme previsto na planta de ordenamento — carta de 

qualificação do solo;  

A UOPG 20 – Campanhã - relevante  na área de estudo prevê que a intervenção 

urbanística deve ter como objetivo a urbanização das margens da Alameda de 25 de 

Abril, tendo em consideração as ligações viárias à envolvente indicada no PDMP, e 

deve ser contemplada a criação de um corredor verde entre a Estação de Campanhã e o 

Parque de São Roque. A área destina-se à habitação, integrando comércio e, 

eventualmente, serviços. A nascente, junto a Corujeira, o antigo parque de recolha da 

STCP, neste momento devoluto, apresenta-se como área de urbanização especial. A Av. 

25 de Abril, que ainda espera a sua intervenção, esta identificada como área de 

equipamento existente integrado na estrutura ecológica, assim como a Quinta da Bela 

Vista.  

Estranha-se o não zonamento do Parque de S. Roque e Praça Velasquez que juntamente 

com o complexo do Monte Aventino constitui um contínuo de substancial destaque 

ecológico. 

Em relação a área edificada, ela é área de frente urbana continua em consolidação, de 

prevalência unifamiliar e coletiva, estas unidades apresentam-se mais heterógenas na 

zona oriental do que no lado ocidental da zona de estudo, em que se apresentam 

predominantemente de habitação do tipo unifamiliar ou coletiva mas em manhas mais 

homogéneas e consolidadas. 
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A carta da hierarquia rodoviária designa a via de cintura interna como via de rede 

nacional existente (a preto) assim como os canais de ligação (a vermelho) junto a Av. 25 

de abril e do nó das antas como o segundo nível da hierarquia da rede viária. 

Em redor da Praça da Corujeira e da Av. 25 de Abril e na Alameda das Antas são 

considerados os eixos urbanos estruturantes (a azul) de articulação intermunicipal sendo 

os restantes, eixos urbanos complementares de estrutura local( a verde). 

De referir que, nesta carta se identifica o eixo urbano complementar de estrutura local 

de importância sequencial ( a verde grosso), porem a maior parte desta via que vai desde 

a Av. 25 de Abril passando pelo lado poente do Estádio do Dragão, atravessando a VCI 

em direção a Norte apresenta-se, na sua grande maioria, como uma via proposta que 

ainda não esta construída. 
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Na carta de condicionantes é identificado claramente a zona de alinhamento especial da 

VCI com um buffer, que representa todo o impacto que esta provoca nas imediações 

(Deverão ser elaborados planos de redução de ruído de forma a não contrariar os níveis 

sonoros máximos admissíveis definidos na legislação em vigor), na mesma zona esta 

inserida a rede ferroviária nacional. Na mesma área de UOPG do mercado abastecedor é 

identificada uma zona a roxo, de consulta obrigatória junto da entidade competente pela 

proteção dos recursos naturais, relacionado com a presença de parte de uma ribeira 

subterrânea afluente do Rio Torto.  

No sistema verde ligado ao Parque de S. Roque ela é apresentada como zona de 

proteção especial e uma zona de sobreiros sujeitos o servidão, tal como na Quinta do 

Covelo, sendo estas áreas, consideradas também , zonas sensíveis.  

A maior parte da área é considerada zona mista relativamente ao ruido. 
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Na carta de património ela identifica na área de estudo e inclusive no percurso onde vai 

ser proposto o corredor verde uma serie de imoveis classificados, de interesse 

patrimonial, destacando-se o património de proteção arqueológica em S.Roque e no 

Covelo.  

O antigo quartel da GNR da Quinta da Bela Vista, o Mercado Abastecedor e o Estádio 

de Dragão são as maiores imóveis de interesse patrimonial. Porém dois dos já referidos, 

espaços âncora do nosso percurso, não se revelam de especial interesse patrimonial 

nesta carta, a Praça da Corujeira, e a Praça Velasquez. 

Posto isto é pertinente analisar essas peças âncora da área de estudo, que, pelo seu valor 

ecológico, cultural e patrimonial, se destacam no corredor verde nesta zona oriental da 

cidade, assim como a sua génese, evolução e antecedentes históricos. 
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Os espaços âncora da zona de estudo 

 

A Praça da Corujeira 

 

A Praça da Corujeira e adjacências emergem como Centro da Freguesia de Campanhã e 

como nó radial de que derivam e a que acedem uma multiplicidade de vias de 

comunicação.  

Neste processo de intenções e transformações, é possível e conveniente definir duas 

direções que, convergindo para um mesmo objetivo , a consagração dum centro local, 

vão sendo abordadas de forma relativamente autónoma: a Praça da Corujeira em si 

mesma e a zona da Corujeira como nó radial de circulação local.  

A consideração da Praça da Corujeira em si mesma remete-nos, desde logo, para a 

função privilegiada que, durante longo período deste século, viabilizou: Feira/Mercado, 

função a que habitualmente os historiadores da cidade atribuem particular importância, 

enquanto feira do gado e dos Moços, em mudança assídua de um para outro lugar da 

cidade.  

 

Fig. 15 . Praça da Corujeira 

 A zona da Corujeira emerge, não apenas como um espaço preferencial na concentração 

de esforços, mas também como um espaço prioritário no tempo, a dotar de arruamentos 

e de transportes que o sirvam e o articulem com as restantes zonas de Freguesia  
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Parque de S. Roque 

 

Tem cerca de 4 hectares e é delimitada a norte pela Travessa das Antas, a nascente pelo 

quartel da G.N.R., estabelecido na Quinta da Bela Vista e a sul pela rua S. Roque da 

Lameira, com entrada pelo nº 209.  

A zona de S. Roque era uma zona de terrenos baldios e húmidos, com abundantes 

pastos e espaços verdes, de onde surgiu a toponímia “Lameira”. O desaparecimento 

deste cenário deveu-se ao grande surto industrial que surgiu no início do séc. XIX.  

A Quinta da Lameira integrou, outrora a Quinta da Bela Vista, formando assim uma 

vasta propriedade que se dividia em diferentes zonas, entre elas a Lameira de Cima e a 

própria Quinta da Lameira.  

Segundo a Carta de Telles Ferreira, em 1892, a quinta apresentava três tipologias muito 

distintas, a zona nas imediações da casa, tratando-se de um jardim romântico; a zona 

superior, organizada em patamares onde se localizava a área agrícola, com hortas e 

pomares; e mais a norte a zona da mata. 

Em 1899, António Ramos Pinto contrata o Arquiteto Marques da Silva, com o intuito de 

realizar obras de remodelação e ampliação no palacete, tendo como mestre-de-obras 

João Gomes da Silva Guerra. Este projeto só foi aprovado pela Câmara Municipal do 

Porto, em 1900, como consta na respetiva licença de obra.  

Em 1910, Ramos Pinto solicita uma nova licença de obras com o objetivo de realizar 

novas ampliações na casa, agora no lado nascente, tendo como mestre-de-obras António 

da Silva Peneda.  

Em 1911, realiza alterações ao projeto de ampliação anterior, com o mestre-de-obras 

Manuel Ferreira Ribeiro. 

Maria Eugénia Ramos Pinto, primeira filha de António Ramos Pinto e Maria Virgínia 

de Castro, casa com António Oliveira Calém, em 1912 e mudam-se, de imediato, para a 

Quinta da Lameira.  

É plausível considerar que ao longo de todas as alterações feitas na casa, foram, 

simultaneamente, realizadas alterações no jardim das imediações da mesma. Este 

raciocínio deve-se, essencialmente, ao facto das ampliações feitas durante este período, 

implicarem a redução e consequente modificação do jardim. Além disso, é também 
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provável, que Ramos Pinto estivesse tão focado na remodelação da quinta, devido à 

aproximação da data de casamento da sua filha, onde, a partir desse momento, Maria 

Eugénia passaria a residir.  

Segundo a inscrição que existe na ponte, junto ao lago, na zona da mata, pode-se aferir 

que a mesma ponte terá sido construída em 1926.  

Considerando os acontecimentos anteriormente descritos, poderá ser aceitável dizer que 

a remodelação do jardim terá ocorrido, pelo menos, até essa data e que terá acontecido 

de sul para norte, ou seja, o jardim das imediações do palacete terá sido a primeira 

intervenção e terá “subido” progressivamente até chegar à zona da mata, fazendo um 

novo uso da mesma, mais ornamental e recreativa.  

Em 1939, António Ramos Pinto redigiu o seu testamento, onde terá legado a Quinta da 

Lameira à sua filha Maria Eugénia. Morrendo cinco anos depois, com 90 anos de idade.  

Do casamento de Maria Eugénia com António de Oliveira Calém, nasce António 

Eugénio de Castro Ramos Pinto Calém, que após a morte da mãe, em 1962, torna-se o 

novo proprietário da Quinta da Lameira.  

O Plano Diretor Municipal do Porto classificava a Quinta da Lameira como “Espaço 

arborizado existente a conservar” e a casa como “imóvel de interesse patrimonial”, daí o 

interesse, por parte da Câmara, em tentar adquirir a propriedade.  

Em Agosto de 1978, António Eugénio de Castro Ramos Pinto Calém vende a 1ª parcela 

da propriedade, o Palacete e os terrenos envolventes, à Câmara Municipal do Porto e, 

em 1979, a mesma adquire a parcela restante, correspondente à zona da mata. Neste 

mesmo ano, após a aquisição, a CMP faz a requalificação da mata e jardins, através do 

aproveitamento de edifícios existentes para instalação de sanitários públicos, biblioteca, 

bar e colocação de gradeamentos de ferro forjado. O parque abre ao público, em 20 de 

Julho de 1979.  

Conforme o Levantamento Aerofotogramétrico de 1979, observam-se claras alterações. 

Na zona da mata é inserida uma capela (aparentemente reconstruída aqui depois de 

retirada do Largo Actor Dias na freguesia da Sé), notam-se ligeiras alterações no 

desenho dos caminhos e na grande varanda, surge também uma ligação à Travessa da 

Antas e novas estruturas dispersas pela mata.  
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São ligeiras as alterações desde a última data apresentada, passando por uma ligeira 

alteração nos jardins das imediações da casa, pelo desaparecimento de estruturas no 1º 

patamar e pela criação de duas fontes: uma encontra-se no centro do 1º patamar e a 

outra no centro das antigas hortas agrícolas substituídas agora por amplos relvados.  

Até 2007, o Gabinete de Planeamento Urbanístico, Divisão de Parques e Jardins 

funcionava no palacete da Quinta da Lameira, tendo sido, a partir daí, transferido para o 

Parque da Cidade, deixando o edifício devoluto.  

Atualmente, no denso bosque, podemos observar muitos eucaliptos, loureiros, 

alfenheiros, sobreiros, e ainda, alguns carvalhos, acácias e alguns bôrdos. Existe, 

também uma coleção de camélias, sendo uma das peculiaridades dessa coleção a 

presença de imensas e variadas espécies.  

A peculiar estrutura histórica do parque, em patamares, é algo que se mantem até aos 

dias de hoje. Apesar disso, o palacete encontra-se ao abandono e está bastante 

degradado, assim como a maior parte das zonas húmidas do Parque.  

 

Praça Velasquez – Praça Francisco Sá Carneiro 

 

A Praça de Francisco Sá Carneiro (mais conhecida pela sua antiga designação de Praça 

de Velásquez, localiza-se na zona das Antas, na Freguesia do Bonfim). Este espaço 

público foi construído na década de 60, fazendo parte do conjunto de espaços públicos 

com génese no segundo período morfológico, como se constatará a frente, 

A Praça de Francisco Sá Carneiro não experimentou alterações dignas de referência 

desde a sua construção, à exceção do seu nome.  

A configuração dos limites da praça é anterior à construção da envolvente. Na altura, 

pretendia-se descentralizar a carga de serviços do centro da cidade, e construir junto 

dela o edifício mais alto do Porto, algo que acabou por não acontecer. 

O edificado que circunscreve esta praça tem essencialmente uma função comercial, 

residencial, restauração, escritórios e serviços. Importa acrescentar que esta marca o 

eixo do chamado Bairro das Antas, caracterizado pelo seu traçado regular e ricas 

construções, constituindo uma das zonas mais valorizadas ao nível do mercado 

imobiliário.  
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Enquanto espaço público, a praça desempenha as funções de espaço de circulação, 

passagem e lazer. 

A Praça Francisco Sá Carneiro apresenta uma geometria semicircular com 653 metros 

de perímetro e 27.270 metros quadrados de área. Possui uma relação central com as vias 

de comunicação, partindo dela quatro ruas, entre as quais a Avenida de Fernão 

Magalhães.  

É revestida a lajeado de granito, relva e saibro e possui uma grande diversidade de 

elementos naturais, designadamente arborização de pequeno, médio e grande porte com 

implantação arbitrária, canteiros de flores e pequena vegetação. O espaço disponibiliza 

bancos, caixotes do lixo, wc e cabines telefónicas.  

No centro da praça encontra-se um monumento de homenagem a Francisco Sá Carneiro, 

inaugurado em 1990, da autoria do escultor Gustavo Bastos.  

 

 

Fig. 16 O plano de Arménio Losa para a Praça Velasquez 

 

O plano de Arménio Losa, é criticado nos estudos do Plano Director porque “limitava 

os edifícios a 5 pisos, o que aliado aos edifícios rigidamente alinhados aumentava a 

monotonia do conjunto”, porque não satisfaziam “certas disposições sobretudo sobre a 

rede viária, a localização do comércio e sobretudo a implantação dos edifícios da zona 

central” e porque o “elemento dominante da composição era então a Praça de Touros 

cuja construção foi entretanto abandonada.” Esta praça de touros seria o elemento 

central da praça Velasquez. 
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Fig. 17 - Plano Auzelle Volume II – folha n.º 2 

 

 

Fig. 18 - Sistemas Viários Plano Director (detalhe) 

 

Para a praça Velasquez é proposto um “grande edifício de 24 pisos” destinado a 

produzir “um efeito vertical” substituindo a “composição horizontal” da proposta 

anterior. 

E o Plano acrescenta que a “realização de um grande edifício de habitação no Porto 

justifica-se neste local excecional pela ampla panorâmica e perspetivas e sobretudo 

pela localização distanciada de monumentos históricos – todos situados a poente desta 

localização – e por isso não alterando os efeitos da silhueta tradicional da 

aglomeração.”  

 “Os volumes dos outros edifícios são condicionados por esta opção fundamental. Os 

estudos de insolação foram feitos com a máxima precisão para localizar sem 

interferências os edifícios de alturas e orientações diferentes entre os quais se 

desenvolve um vasto jardim central que passerelles conectam com o sector 

comercial.” (os textos em itálico são da revista Urbanisme) 
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Fig. 19 - Desenhos e fotos do Plano Auzelle , Volume III, Arranjo da Zona a Sul das Antas 

 

Assim “ tendo em vista (…) a intenção de ordenar, foi limitado o trânsito de veículos 

aos arruamentos da periferia, à margem dos quais se encontram as garagens 

subterrâneas, fazendo-se pelo centro somente o trânsito de peões, o qual atravessa as 

vias por passagens superiores.” E define-se a “composição volumétrica (…) em torno de 

um edifício alto, de 23 pavimentos destinado, como todos os outros, a habitação.” A 

torre previa um total de 83 fogos sendo “36 habitações dum só piso, 36 em duplex e 11 

apartamentos abrigando, no total, 83 famílias.” 

São apontadas as características da edificação que define a praça Velasquez, 

considerando que o “edifício curvo terá 325 metros de fachada comercial” e que o “rés-

do-chão do edifício semicircular que enquadra a torre e envolve a grande garagem 

subterrânea central está reservado a comércio”. A Garagem “no espaço 

semicircular” terá 141 viaturas, 33 boxes e 45 locais de estacionamento coberto.” Os 
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edifícios “ retangulares menores” terão entre “4 e 8 pisos” e previa-se uma “garagem no 

quarteirão retangular” para “90 viaturas.” 

Toda urbanização previa um “número total de habitantes” de 2710. 

O projeto é acompanhado pelos estudos de insolação, uma preocupação então sempre 

presente na elaboração destes bairros. 

 

Quinta do Covelo 

 

A Quinta do Covelo apresenta uma área de cerca de 7,6 ha e foi fundada por volta de 

1720 por Pais de Andrade, fidalgo da Casa Real. Esta quinta teve como primeiro nome 

Lindo Vale e de seguida Bela Vista pela sua localização privilegiada, sendo um dos 

pontos mais altos da cidade. No século XIX, esta foi adquirida por um comerciante de 

nome Manuel José Covelo (este era de Amarante e residia no Porto, onde possuía dois 

grandes armazéns, um de seda e outro de cereais), que a comprou às filhas do anterior 

proprietário. A quinta foi cultivada (a produção era essencialmente de vinho, e cereais) 

e ajardinada por Manuel José Covelo, tendo também passado a ter a designação atual. 

Depois passou a pertencer a Manuel Pereira da Rocha Paranhos, ficando conhecida, 

para além de Quinta do Covelo, também por Quinta de Paranhos. No final do século 

XIX, a Quinta pertencia à viúva de Manuel Paranhos, D. Custódia Alves Paranhos, 

mantendo-se depois na posse dos seus herdeiros. 

Foi vendida posteriormente à Câmara (56%), e os restantes 44% foram legados pelo 

anterior proprietário ao extinto Instituto Nacional de Assistência a Tuberculosos. Com a 

diminuição desta doença, houve um acordo entre o Ministério da Saúde e a Câmara 

Municipal do Porto, para a criação de um espaço ao ar livre e de manutenção. Em 

1987/88 a quinta foi recuperada a partir de um projeto do Arquiteto Castro Calapes. 

Com a atividade do Dr. Virgílio Moreira, fizeram-se várias atividades ligadas às 

ludotecas, propiciando uma animação com crianças. 

O edifício possui uma capela anexa e deve datar do 1º proprietário (séc. XVIII), e 

encontram-se atualmente em estado ruinoso; Este fazia frente para o caminho que se 

veio a chamar Viela do Covelo. 
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A Capela tem na parte superior uma cruz e possui o que resta de dois campanários. 

Dentro tem um mausoléu em pedra onde foi sepultado o seu proprietário, João do 

Covelo, falecido em 1829 ou 1830. 

Foi incendiada pelas forças liberais, quando do Cerco do Porto, no dia 16 de Setembro 

de 1832, ficando apenas de pé a fachada da capela. Esta era da invocação de Santo 

António. 

Em meados de 2009 estava já concluída a demolição do muro de pedra que delimita a 

quinta, que foi substituído por uma vedação metálica, permitindo a visibilidade de quem 

passa nas ruas circundantes para o interior do parque. 

Podem observar-se nesta quinta, além de belos exemplares de carvalhos, robles, muitos 

sobreiros, um núcleo notável de pinheiros mansos e bravos de avançada idade, um 

extraordinário conjunto de castanheiros, várias espécies de cedros, salgueiros, choupos, 

etc. Nas zonas mais abertas do sub bosque é formado por tojos e giestas de Cytisus. 

Para além destas expressões a que falta um estudo geobotânico e fitossociológico 

completo, podem ainda encontrar-se povoamentos de ulmeiros, plátanos e freixos. 

 

 

 
Fig. 20 – Quinta do Covelo – C.M.P 
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Génese, Evolução Urbana e Antecedentes Históricos 

 

A evolução do plano urbano: de 1813 aos nossos dias 

Pode-se referir a existência de 3 períodos morfológicos na cidade do Porto: Um período 

monárquico correspondentes ás cinco plantas ( 1813 – 1824 – 1833 – 1839 – 1865 ), um 

período tardo-monárquico e do Estado novo ( 1892 – 1903- 1932 – 1937 – 1948 ) e um 

período democrático correspondente as ultimas 4 décadas. 

O período monárquico corresponde à fase inicial de expansão da cidade, quando esta é 

suportada pela Rua do Almada e pelas cinco vias de saída da cidade.  

A organização da cidade é fortemente marcada pelo processo de industrialização e pela 

consequente necessidade de alojamento operário, satisfeita quase exclusivamente pelas 

ilhas. O período tardo-monárquico e do estado novo corresponde à expansão da cidade 

para Poente e Norte, suportada pela Av. da Boavista e Antunes Guimarães que com ela 

se articulam, e com, a Rua da Constituição. É este conjunto de grandes vias que 

organiza o crescimento da cidade, definindo novas direções, suportando novas frentes 

edificadas, organizando a criação da malha urbana. 

O sistema de transportes públicos é de enorme importância na organização espacial da 

cidade, constituindo o meio que possibilita o afastamento entre a residência e o trabalho. 

O tecido urbano da cidade é marcado pelo aparecimento dos primeiros bairros sociais 

edificados com o propósito da erradicação permanente das ilhas e barracas. Se numa 

primeira fase estas habitações correspondem a edifícios de 1 ou 2 pisos, as intervenções 

massivas dos anos 50 e 60 correspondem a grandes bairros compostos por vários blocos 

lineares dispostos livremente no terreno. 

Na segunda metade do seculo XIX, como mostra a planta de 1865, a industria ocupa nas 

freguesias de Cedofeita e Bomfim um conjunto de pequenas unidades, e em Campanha 

e Paranhos edifícios de media dimensão. 

 O tecido urbano do Porto é marcado pela construção de vastos conjuntos de ilhas em 

torno das unidades fabris, e geralmente nas traseiras dos edifícios burgueses. 
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Fig. 21 - Planta da cidade do Porto - 1844, por F. Perry Vidal 

 

Fig. 22 – Carta da cidade do Porto – 1892 – Zona a Sul das Antas  
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Fig. 23 – Planta de Telles Ferreira – 1892 – Área de estudo - Arquivo Municipal C.M.P 

Na planta de 1892, na parte oriental constata-se o desenvolvimento de um conjunto de 

ruas de traçado radial com centro geométrico no largo do cemitério do prado do repouso 

e que constituem a estrutura base desta área.  

Torna-se também evidente a presença de edificação ao longo da Rua Costa Cabral e a 

presença desta como via estruturante da cidade, apartir do centro pela rua do Bonjardim. 

A via-férrea junto a Estação de Campanha marca a paisagem, por esta altura, justificada 

pela introdução de transportes sobre carris de ferro, primeiro por tração animal, depois 

por tração a vapor e, mais tarde, finalmente por tração elétrica; a importância desta no 

processo da urbanização e , sobretudo na sua diferenciação espacial é indiscutível. 

A ponte D. Maria Pia contribui para este acréscimo de acessibilidade porque a principal 

estação de caminho de ferro era S. Bento, constituindo Campanhã um mero nó 

ferroviário que possibilitava o acesso ao centro.  

Mesmo assim e em virtude da importância da estação, são de ressaltar os arranjos 

sofridos pelos arruamentos seus aferentes, tais como a Rua do Heroísmo e a Rua da 

Estação. Ligada por sua vez ao sistema de que a Rua de São Roque da Lameira é o eixo, 
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de referir também a área da Corujeira e a Praça / Mercado do mesmo nome que já 

aparece bem delineada na carta de 1892. 

A Ponte D.Luis I edificada na segunda metade do Séc. XIX, constitui a primeira ligação 

do Sul à cota alta da cidade, um espaço mais propício a expansão urbana e já então 

estruturado pela malha almadina. As acessibilidades alteraram-se e o centro da cidade 

desloca-se e desenvolve-se, reforçando o caracter central da baixa.  

A ribeira localiza-se num ponto onde a travessia do Douro é mais favorável e onde 

confluía a estrada romana que, vinda do Sul, subia ao morro da Sé e se prolongava para 

Norte. Esta acessibilidade reforçada pela localização de um ponto fluvial, gerou um 

centro que, mais tarde, se redimensionou com a construção da ponte das barcas e da 

ponte pênsil. 

No que respeita a zona de estudo, propriamente dita, em 1903 constata-se o 

prolongamento da Rua Fernão de Magalhães, e a presença de uma praça de touros e 

outros equipamentos estruturantes na Rua da Alegria. 

 

Fig. 24 – Planta de 1910 – Área de estudo – Arquivo Municipal C.M.P 

Como era habitual, continuaram-se a abrir arruamentos com características de eixos 

secundários, no esforço de urbanização das áreas ainda francamente rurais, ao mesmo 
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tempo que se continuaram e completaram arruamentos já iniciados, alguns deles 

provenientes de projetos de longa data. 

Deverá dizer-se que a característica principal do urbanismo deste período, posterior a 

planta de 1937 e até aos nossos dias, reside na construção de bairros de casas 

económicas e grupos de moradias populares.  

Foram assim construídos, à Av. Fernão de Magalhães o bairro de casas económicas de 

Costa Cabral, a Contumil o grupo de moradias populares e o bairro de São Roque da 

Lameira, entre este e a Circunvalação, o Bairro do Cerco do Porto e o Bairro da P.S.P; a 

Sul da Praça da Corujeira, o bairro de São Vicente de Paula.  

Por esta simples enunciação se pode fazer uma ideia do volume de construção que 

representa e o número de arruamentos criados no âmbito de cada um. 

Em 1932 regista-se a abertura da Av. dos Combatentes ligando a Rua Costa Cabral a 

Av. Fernão de Magalhães.  

Em Setembro de 1933, surge a ideia da construção de um novo estádio do Futebol 

Clube do Porto, na zona das Antas, entretanto presente na Rua da Constituição. 

 

Fig. 25 – Carta da cidade de 1937 – Zona das Antas 



70 
 

 
Corredores Verdes – Oportunidades e Estratégias de Integração no Município do Porto – FLUP – 2013 

João Serro 

Com o advento do século XX surgem vários planos e estudos urbanísticos para a cidade 

do Porto. Em 1932, Ezequiel de Campos no seu “ Prólogo ao Plano da Cidade do 

Porto”, e dada a vocação industrial da cidade aponta para uma urgente melhoria das 

vias e eixos de comunicação, preconizando as atividades económicas e administrativas 

apenas com leve expansão para Norte e futura expansão residencial para poente 

apoiando-se nas Avenidas da Boavista e de Marechal Gomes da Costa. Neste 

documento a Estação de S. Bento manteria a sua posição no núcleo central primário da 

cidade com a Avenida dos Aliados e as ruas na sua envolvente. Ezequiel de Campos 

traçou em esquiço um plano de ruas principais que deveriam facilitar a circulação das 

pessoas e bens, abarcando a área de influência da cidade num raio de 30 km.  

Em 1946 surge o Anteplano Regional do Porto, pela mão de Antão de Almeida Garrett, 

onde se consagrou o conceito da cidade-região procurando definir questões 

fundamentais como as comunicações, a organização da cidade, o seu equipamento, os 

espaços  livres e a regulamentação. Entre outros aspetos, podemos considerar este plano 

como um marco importante na conceção do planeamento na região do Grande Porto, na 

medida que estabelece uma estrutura verde, em diferentes escalas – local, regional e 

nacional, correspondendo no essencial ao atual conceito de Estrutura Ecológica. 

Em 28 de Maio de 1952, inaugurar-se-ia o Estádio numa cerimónia que contou com a 

presença do Presidente da República, General Craveiro Lopes. Registo agora outras 

datas relevantes no que concerne ao complexo desportivo. 

03/08/1958 - Inaugurado o campo de treinos. 

01/09/1962 - Inaugurada a iluminação do Estádio. 

18/08/1968 - Inauguradas as Piscinas 

14/07/1973 - Inaugurado o Pavilhão Gimnodesportivo. 

A partir da carta de 1948 torna-se difícil a estruturação da análise com o pressuposto da 

existência de 3 áreas distintas referidas no início deste capítulo, devido a complexidade 

do tecido urbano, dado que a fronteira entre a área central e área periférica de expansão 

vai perdendo expressão. 
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Refere-se que até ao final do séc. XIX, o crescimento parecia orientado para Poente, 

desde o início do Séc. XX ate 1948, provavelmente de forma espontânea, a mancha 

urbana cresce também para Nascente. 

Outra vez, com Antão de Almeida Garrett surge o “Plano Regulador da Cidade do 

Porto” aprovado em 1952, então o primeiro documento de raiz na ótica do planeamento 

urbano introduzindo um vetor inédito: os Zonamentos da Cidade, delimitação de áreas 

com funções específicas adaptadas a cada porção do território para que cada atividade 

possa obter o máximo de rendimento e eficiência. Garrett dividiu a cidade do Porto em 

quatro zonas específicas: residenciais, especiais, verdes e rurais.  

 

Fig. 26 –Carta Militar do Porto – 1948 - Arquivo Municipal C.M.P 

 

 

Fig. 27 - Plano Regulador da Cidade do Porto (zonas verdes) – 1952 - Arquivo Municipal C.M.P  
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Em 1962 e com Robert Auzelle no seu “Plano Director da Cidade” o zonamento da 

cidade preconizado em 1952 vai-se manter de forma mais visível. As perspetivas de 

modernização da cidade e construção assentar-se-ão num esquema funcional apoiado 

numa rede viária e de circulação que pretendia resolver as dificuldades de ligação norte-

sul e nascente-poente.  

No interior da cidade o Plano tem duas preocupações essenciais: a circulação e a 

terciarização do Centro, partindo de uma cidade, onde na Baixa se concentram edifícios 

administrativos, bancos, escritórios e consultórios das profissões liberais, 

estabelecimentos de ensino superior, jornais, associações culturais, teatros e cinemas, e 

os principais estabelecimentos comerciais. O Plano propõe a ampliação desse centro, 

criando um Centro Direccional, no cruzamento desses dois eixos fundamentais de 

circulação.  

O Plano Auzelle de 1962 ao considerar o Porto como uma capital regional teria a 

preocupação de planificara “cidade propriamente dita, em função do futuro aglomerado 

portuense total, assegurando o máximo de coordenação com os concelhos vizinhos no 

quadro do Plano Regional em estudo”. Para a zona central preconizava uma renovação 

arquitetónica que conduziria à demolição do interior de alguns quarteirões interiores 

para “salubrizar” os restantes. Novos edifícios ligados à cultura e turismo seriam 

criados, no entanto como já foi referido só parte deste plano seria executado.  

Fig. 28 – Plano Diretor Municipal – 1962  
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Este Plano só parcialmente será executado, quer por falta de financiamentos (início da 

guerra colonial e da emigração) quer por falta de iniciativa municipal. A libertação dos 

terrenos centrais, a consolidação dos Bairros Camarários na periferia da Cidade e a 

progressiva deslocação do Centro, terão como consequência o aumento especulativo dos 

terrenos da cidade, razão do aparecimento, nesta época dos "dormitórios" no exterior da 

cidade em particular Vila Nova de Gaia.  

A planta de 1962 é marcada pelo prolongamento da Av. Fernão de Magalhães ate a rua 

de Santa Justa e pela realização da Praça Velasques em estreita relação com a primeira, 

desenhado assim a malha de suporte desta parte da cidade. 

Nos anos 60 do Séc. passado é construída a Ponte da Arrábida e os seus acessos, o que 

beneficiou a acessibilidade a 

Boavista localizada num ponto 

estratégico relativamente ao 

grande eixo Norte/ Sul que, já 

então, estruturava a Conurbação 

Metropolitana do Porto. Esta 

acessibilidade provoca a 

emergência de uma nova 

centralidade que se afirma, 

especialmente nos finais dos anos 

80 e princípios de 90 com a 

instalação de atividades ligadas 

ao sector terciário, 

designadamente instituições 

financeiras, seguradoras, 

empresas de apoio a atividades 

económicas, comercio, hotelaria, 

etc. 

A planta de 1978 coloca em 

evidencia o peso que adquire a 

mancha edificada corresponde 

aos bairros sociais construídos pela Fig. 29 – Carta do Porto – 1978 – Zona das Antas – 
Síntese Tipológica e Funcional 
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CMP entre 1956 e 1966, correspondente a mais de 6000 fogos espalhados por 16 

bairros, muitos deles na zona oriental, muitas vezes em territórios vazios. 

 

Em 1992 apresenta-se uma nova realidade ao nível da mobilidade, radicalmente 

diferente.  

A VCI realizada até ao nó das antas confere a cidade uma dimensão regional, 

organizando ainda todo um conjunto de serviços de transportes e comercio 

internacionais. 

Nos anos 90 é construída a ponte do Freixo e respetivos acessos, que vêm permitir um 

novo atravessamento Norte / Sul, e que possibilitam dotar de melhor condições de 

acesso toda a área oriental da cidade que, na sua maior parte, estava isolada e com 

graves problemas sociais que a remetiam (e ainda remetem) para uma clara condição 

periférica, embora existissem já, nesta zona, dois núcleos promissores, que 

concentravam algumas atividades de caracter central. A estação de Campanhã que esta, 

presentemente, a assumir um novo protagonismo, afirmando o seu papel de interface e 

tentando fixar outras atividades terciarias, e a Praça Francisco Sá Carneiro que já 

constituía um núcleo local bem identificado. 

Esta acessibilidade proporcionou a ocorrência de uma nova centralidade que se inseriu 

na logica do processo histórico de formação do Porto em que a corelação entre 

mobilidade e centralidade é notória. 

É nestas circunstâncias que surge o PP das Antas que vem reforçar a emergência desta 

centralidade valorizando uma excelente acessibilidade, demonstrando uma clara 

intenção de intervir por parte do FCP e de outros proprietários, expressando vontades 

políticas e aproveitando, de forma oportuna, um evento de índole internacional. 

É esta atividade voluntarista e planeada de contribuir para a criação de uma nova 

centralidade que distingue este processo dos anteriormente descritos que ocorreram de 

uma forma espontânea, ou melhor, induzida por acessibilidades que originaram 

dinâmicas urbanas. 
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Fig. 30 – Carta Militar do Porto – 1997 - Arquivo Municipal C.M.P 

 

A Baixa é, ainda, a principal centralidade do Porto, que se afirma por constituir a 

principal concentração de emprego da cidade, pelo seu valor patrimonial e significado 

identitário. No entanto, atravessa uma crise provocada por diversos constrangimentos e, 

sobretudo pelas novas vivencias urbanas, o que implica a execução de programas de 

intervenção que requalifiquem o seu espaço e perfil funcional e que provem a sua 

atratividade face as novas procuras. 

Sucede-se um novo ciclo caracterizado pela instalação de novas atividades como a Casa 

da Música, hotelaria e, sobretudo, um interface de transportes ligado ao metro que 

reforça a sua grande acessibilidade. A proximidade e a ligação direta com a Zona 

Empresarial do Porto propostas pelo novo PDM e que se destinam a fixar atividades 

qualificadas como sedes de empresas, centros de produção e investigação tecnológica, 

espaços de congressos e exposições, potenciam um reforço da sua condição central. 

Segue-se o Plano de Pormenor das Antas que teve enorme influência, na ultima década 

na área de estudo 
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O Plano de Pormenor das Antas 

 

Da análise deste percurso histórico pode-se deduzir que as centralidades do Porto foram 

surgindo e se localizaram em função das acessibilidades e dinâmicas urbanas e que, 

presentemente, coexistem, se inter-relacionam e diferem na sua importância relativa e 

no papel que desempenham.  

O estatuto “monopolista” da Baixa, inquestionável à poucas décadas, alterou-se e foi-se 

fragmentando porque as novas formas de viver a cidade e as atuais lógicas locativas se 

alteraram e já não são compatíveis com as condições oferecidas pelo velho centro. 

A cidade disponibilizou espaços capazes de fixar novas centralidades, induzidas ou 

programadas, localizadas em sítios privilegiados pela sua capacidade de relacionamento 

com o sistema territorial que polariza e que tem apetências para fixar atividades e para 

potenciar oportunidades para a criação de novas imagens e vivências urbanas, numa 

perspetiva de modernidade.  

Estas centralidades são complementadas por nucleações secundarias e por áreas 

altamente especializadas, como os pólos universitários que, no seu conjunto, constituem 

um sistema poli nucleado onde as diversas componentes desempenham papeis 

específicos. Este sistema fornece funções urbanas de elevada hierarquia, capazes de 

responder as solicitações de uma região urbana com uma população de 3 milhões de 

habitantes cujo interposto internacional é formado pelo Porto e área adjacente, que 

constitui o núcleo duro deste vasto sistema. 

Nesta perspetiva, a centralidade das Antas não se pode circunscrever à área abrangida 

pelo PP, embora este constitua o principal indutor das dinâmicas urbanas necessárias ao 

desenvolvimento deste fenómeno. A centralidade redimensiona-se e assume o seu 

verdadeiro papel estruturador da cidade quando se relaciona com a sua envolvência. 

O plano preconiza ligações privilegiadas para Norte e Sul através da proposta de uma 

nova via, sensivelmente paralela a Av. Fernão de Magalhães, que a interliga com a 

futura área habitacional de Contumil / São João de Deus e com a estação de campanha, 

em profunda renovação e vizinha de uma área estruturada pela Rua Justino Teixeira 

que, espera-se, ser objeto de uma reestruturação radical. A linha de metro, parcialmente 
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construída, reforça esta ligação local e prolonga-se para a Baixa / Boavista / Matosinhos 

e para Contumil / Pio V / Gondomar, adquirindo um expressão metropolitana. 

Esta malha que se desenvolve na direção Norte / Sul articula-se com a Alameda de 

Cartes que segurará a ligação ao Parque Oriental da cidade, Valbom e Gondomar com a 

Av. 25 de Abril que serve a Corujeira e o Cerco do Porto possibilitando, ainda, uma 

relação mais forte com a baixa, através do Túnel de Gonçalo Cristóvão previsto no 

PDM. 

O Plano das Antas é um produto hibrido que, pelas suas características, se pode 

classificar como um projeto urbano. Ou seja, o plano é também um projeto. 

A sua conceção e processo de concretização contem uma atitude claramente projetual 

quando desenha um equipamento ou constrói, a curto prazo, as infraestruturas e o 

espaço público. Manifesta uma postura de planeamento quando implanta e regulamenta 

a edificação que surgirá mais tarde. 

Um projeto urbano deverá ser “ elaborado como um projeto de execução do espaço 

público (leia-se também equipamento coletivo) e como um conjunto de regras 

processuais ou formais para os elementos urbanos que podem ser implicados no 

empreendimento ou cuja transformação é induzida por ele” (Nuno Portas, 1998). 

O plano das antas resultou de uma atitude voluntarista compartilhada pelo sector 

privado e pela administração publica sendo um projeto/plano complexo e com 

implicações estratégicas que se refletem na sua envolvência, designadamente com a 

criação de uma nova centralidade, recorrendo a ritmos de execução em que o curto e o 

longo prazo de intercetam. 

O ponto de partida deste projeto urbano foi a construção de um estádio de futebol, um 

equipamento estruturante e pouco frequente, que normalmente não constitui pretensão 

para fazer cidade e muito menos centralidade. No entanto, o estádio, alem de ser, 

também, um interface de transportes ( metro, estacionamento), agrega habitação e 

atividades diversificadas como comercio, escritórios, equipamentos, hotelaria, etc, que 

conferem as Antas a urbanidade e complexidade que configuram uma área central. O 

Estádio do Dragão possui uma importante carga simbólica, que alem de contribuir para 

a identidade do local, projeta a afirmação do Porto como a principal centralidade 

regional, a que não é alheio o prestígio internacional do FCP. 
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O PP da Antas aposta claramente no caracter estruturador do seu espaço público, que 

tem como principal referência a nova Alameda das Antas, que, prolongando a Av. dos 

Combatentes da Grande Guerra, é rematada, a nascente por um conjunto de espaços e 

volumes dominados pelo Estádio do Dragão. 

O viaduto constitui uma subtil articulação entre a alameda e o estádio que, localizando-

se assimetricamente em relação ao grande eixo, dá origem a uma estimulante dinâmica 

espacial que é reforçada por um conjunto de escadarias bem inseridas no terreno e que 

permitem um acesso pedonal ao viaduto e a cidade existente. 

A enorme plataforma circular que envolve o estádio distribui os espectadores, 

redimensiona o espaço de entrada e assegura a articulação pedonal com os arruamentos 

de serviço e, sobretudo, com a VCI. 

Os quarteirões localizados a Norte da alameda permitem a utilização do seu interior 

como espaço coletivo. A Sul, os edifícios encostam-se ao declive, procurando uma 

relação com os existentes por forma a fechar o quarteirão e dar um sentido de 

urbanidade a encosta. O contacto com a Av. Fernão de Magalhães é feito de forma 

natural , respeitando as cérceas dominantes e propondo à superfície um vulgar 

cruzamento semaforizado. A entrada para o nó viário subterrâneo é feita através de 

faixas de rodagem paralelas ao eixo da via, que submergem sem colidir com o caracter 

urbano da via. 

O plano encerra um importante nó viário que articula a VCI com a cidade e com o 

estádio e respetivo interface. Este nó, que é constituído por um conjunto de vias á 

superfície, sobrelevadas e enterradas, foi entendido como um dos elementos 

estruturados da forma urbana e arquitetónica. A proposta resistiu à tentação habitual de 

considerar estas infraestruturas como uma mal necessário e exterior a narrativa urbana 

que se pretende concretizar. 

A infraestrutura confunde-se com a arquitetura e o estádio “ cavalga” a VCI e confunde-

se, promiscuamente, com ela, originando imagens de forte impacto. 

A resolução dos problemas decorrentes da rotura urbana provocada pela VCI e a 

necessidade de reformular a centralidade das antas é evidente quando o plano propõe 

formas de relacionamento com a outra margem através de ligações viárias e pedonais, 

da criação do parque da quinta do salgueiros, da proposta de equipamentos estruturantes 
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(pavilhão multiusos), o que se insere numa perspetiva de criar continuidades e de 

conferir um caracter mais urbano a autoestrada. 

A criação de acessos aos terrenos do antigo matadouro municipal e ao mercado 

abastecedor permite um maior relacionamento entre as duas margens da VCI e a 

expansão desta centralidade para áreas que possuem um elevado potencial de 

transformação. 

O projeto urbano das Antas, coordenado pelo Arq. Manuel Salgado, alem de se basear 

num processo de planeamento que, sendo protagonizado pelo FCP, reuniu entidades 

públicas e privadas em torno da concretização de uma ideia, possibilitou a construção de 

um equipamento estruturante que simboliza uma centralidade previsível e proporcionou 

uma nova e amplificada área de expansão de uma cidade cujas dinâmicas urbanas, estão 

reconhecidamente em crise. 

Com uma área de mais de 40ha, entre a Av. Fernão de Magalhães, eixo de entrada e 

saída da cidade e a Via de cintura interna (VCI), este espaço era anteriormente ocupado 

por indústrias abandonadas ou em laboração reduzida, quintas abandonadas, terrenos 

contaminados pela construção da VCI, armazéns e terrenos vagos e expectantes. Era 

também o local onde se localizava o complexo desportivo do Futebol clube do Porto ( 

FCP), que, com a construção do novo estádio e a relocalização de diversas atividades, 

veria significativamente reduzidas as suas necessidades de área. 

O Plano de Pormenor transformou esta zona numa nova área central onde o Estádio do 

Dragão surge como a âncora de toda a intervenção. 

A nova Alameda das Antas, que prolonga a Av. Dos Combatentes, ligando a igreja de 

St. António das Antas, no seu ponto mais alto, à grande Praça circular que abraça o 

estádio, no seu ponto mais baixo, tem dimensões idênticas às da Av. Dos Aliados. São 

mais de 450 metros de comprimento e 70 m de largura que surgem como um espaço 

público de excelência nesta nova parte da cidade, o que se manifesta nomeadamente por 

ser o local escolhido para os mais recentes festejos do FCP. 

A área do plano de pormenor (PP) será uma nova área central de usos e atividades 

mistas, na qual se destacam a habitação, o comércio de proximidade e os serviços, um 

parque urbano na quinta de salgueiros, uma grande unidade comercial e um hotel, para 

além da estação de metro e interface e das variadas atividades que o próprio estádio 

oferece. O estudo urbanístico que antecedeu o PP previa, ainda, do outro lado da VCI 
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nos terrenos do antigo matadouro, um novo pavilhão multiusos que constituirá um 

elemento de centralidade( que acabou por ser construído do mesmo lado do estádio).  

No plano estão previstas 256 mil metros quadrados de habitação, 2400 fogos, 95000 m2 

de comércio e serviços, 5000 novos postos de trabalho e 7000 lugares de 

estacionamento para um total de área de construção de 395000 m2. 

No processo de elaboração e execução do plano destaca-se a utilização dos mecanismos 

de perequação previstos no Dec Lei 380 / 99 de 22 de setembro e a negociação com os 

principais proprietários. Na zona de intervenção 3 proprietários detinham ¾ da área total 

sendo o FCP e CMP dois dos maiores. A aplicação do sistema de perequação para 

distribuição equitativa de custos e benefícios permitiu que cada um dos proprietários 

realiza-se os direitos de construção que o plano lhes atribuía dentro da área do plano e 

não obrigatoriamente no seu terreno. Este processo permitiu a localização do novo 

estádio em terrenos de outros proprietários, localização que resultou mais favorável, e a 

manutenção do estádio das antas enquanto se construía o novo estádio do dragão; 

permitiu também concentrar a responsabilidade de todas as infraestruturas numa única 

entidade, a CMP, sendo as mesmas suportadas proporcionalmente por todos os 

proprietários; permitiu, principalmente, através de protocolos, entre os principais 

proprietários, onde se assumiam os respetivos encargos e benefícios, que se iniciassem 

as grandes obras viárias e de construção do estádio antes da aprovação e da publicação 

do PP. Só assim seria possível concluir as obras a tempo do Euro 2004. 

Ao contrário do que é habitual nos PP, nos quais se define a implantação, a cota de 

soleira, e a cota de cobertura dos edifícios, no plano das antas foi-se mais longe. 

O Plano foi dividido em malhas (quarteirões) para cada uma das quais se desenharam 

plantas de todos os pisos, cortes e alçados, definindo a geometria dos volumes, as cotas 

dos pisos, as galerias de circulação e os acessos – habitação , comercio e serviços e 

estacionamentos – os pátios e a forma do ultimo piso ( piso recuado com uma pala, 

alinhando pela fachada ). Os desenhos das malhas foram ainda usados para calcular as 

áreas exatas de construção, para habitação, comercio e serviços e estacionamento, dados 

essenciais para as contas finais do plano e para concretizar o processo de perequação. 
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Fig. 31 PP das Antas ( Existente)    Fig. 32 – PP das Antas (Proposta) 

 

 

Direito a Informação e a participação popular 

No inicio da década de 90 é realizado o Plano estratégico do vale de Campanhã que 

resulta sumariamente da proposta de consolidação de uma centralidade na zona oriental 

da cidade , Antas / Campanhã , alternativa à Boavista / Campo Alegre e sustentada pela 

nova Ponte do Freixo, bem como na proposta de estruturação do território através da 

abertura de novos eixos viários e do amenizar da fratura provocada pelo feixe das linhas 

de caminho de ferro e da VCI. 

A intenção de mudança de localização do Estádio das Antas já constava do PP do Arq. 

Pedro Guimarães iniciado em fevereiro de 1996 e que não veio a tornar-se eficaz. 

Em 4 de Janeiro de 2000, a CMP deliberou com 3 abstenções, mandar elaborar o PP da 

Antas e abrir o inquérito preliminar de acordo com a lei. Este foi iniciado em 28 de 

Fevereiro de 2000 e dele constava a apresentação pública do estudo urbanístico da zona 

das Antas e da respetiva maqueta. 

De notar que o referido estudo já contemplava todas as transformações que agora 

constam do PP das antas, nomeadamente o desenho urbano e as volumetrias, os usos e a 
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previsão do número de fogos e o número de postos de trabalho. O inquérito público foi, 

assim, bastante alem do estrito complemento das regras de participação previstas na lei. 

Em termos qualitativos e quantitativos não há diferenças significativas entre o PP das 

antas e o estudo urbanístico. 

Acresce que o processo de relocalização do Estádio das Antas e da consequente 

construção da “cidade do desporto” foi amplamente divulgado pelos meios de 

comunicação social de âmbito nacional e local, devido a interesse de que se revestia 

quer para os habitantes do Porto, quer para o público em geral. 

Nesta fase não surgiu qualquer contestação ou contribuição ao projeto, fosse da parte de 

entidades coletivas, fosse dos munícipes individualmente. 

A elaboração do plano avançou com a intervenção e contribuições das entidades 

públicas competentes nas varias áreas de apreciação e coordenação dos estudos, bem 

como a concertação entre todos os proprietários, com vista a estabelecer as bases do 

processo de perequação (distribuição equitativa de custos e benefícios entre os 

proprietários), 

Concluído o PP, foi aberta a correspondente discussão publica que decorreu de 1 de 

Fevereiro a 2 de Abril de 2001, durante a qual o plano esteve exposto nos paços do 

concelho e na junta de freguesia de Campanhã. Durante estes períodos realizaram-se 

também varias sessões públicas de esclarecimento com a presença de técnicos da 

autarquia e da equipa do plano. 

Também no âmbito desta discussão, para além de observações de pormenor, 

maioritariamente da parte dos promotores interessados na operação, não houve 

contestação de fundo ao projeto que suscitasse questões relativas a densidades, 

volumetrias, transito, poluição, insegurança, deficiência de áreas verdes ou outras. 

Do PP das Antas, fez parte um estudo de integração da estrutura verde envolvente, 

incluindo um novo parque urbano junto da nova Alameda das Antas, porém, ainda hoje 

se espera pela sua concretização. Esta estratégia, ajudou certamente, o plano a avançar e 

a convencer o público em geral, pelo seu valor ambiental. 

O contexto tridimensional desta área, que revela uma serie de exigências topográficas, 

relacionadas com a diferença de cota entre os espaços, influenciou decisivamente a 

proposta do PP e o estudo prévio, que se vai apresentar. 
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Fig. 33 – Maquete da zona de estudo – elaboração própria 

 

Fig. 34 – Planta da estrutura verde do PP das antas 
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Nota-se a preocupação da equipa do PP, de ligar e propor novos espaços verdes na área 

de intervenção. Este objetivo esta relacionado com o planeamento de corredores verdes 

para o município do Porto e para a zona de estudo, que esta a ser regido por normas e 

regulamentos da sua estrutura ecológica.  

No seguimento desta análise apresento a proposta de estudo prévio. 

 

A Proposta de Estudo Prévio 

 

A proposta que a seguir se apresenta dentro do espaço escolhido para intervir, diz 

respeito a uma intervenção superficial em relação ao seu espaço exterior, isto é, não se 

vão propor grandes estruturas e empreendimentos, soluções de grande impacto sobre o 

existente. Este estudo prévio assenta num conjunto de ideias, que, desde o início teve 

como objetivo, a contenção de custos, e a utilização de materiais e soluções facilmente 

concebíveis. Como já se referiu, pretende-se melhorar as condições de passeio, recreio e 

a estadia dos utilizadores, sendo um espaço contínuo, funcional e confortável. 

A solução de arquitetura paisagista e urbanística adotada neste estudo é a criação de 

uma área integrante de estrutura ecológica urbana, apoiada por equipamentos que 

garantam a sua revitalização. 

Pretende-se que este seja um espaço de utilização coletiva, relevante na cidade, não só 

pela sua localização mas também pelos equipamentos de natureza lúdica, desportiva e 

social que se pretendem implementar. A imagem verde, florestal e ecológica será 

renovada e o pleno usufruto do espaço será uma realidade a médio prazo. 

O projeto global consiste no planeamento geral do espaço, nomeadamente ao nível do 

programa de ocupação, ao nível de equipamentos; estes equipamentos complementam 

os espaços verdes e tornam atrativo e dinâmico o funcionamento do espaço exterior. 

Os equipamentos complementares de apoio serão passadiços pedonais e ciclo viáveis, 

mobiliário de estadia e recreio resistentes e de fácil manutenção, coberturas ajardinadas, 

paredes verdes com um sentido e estratégia ecológico e sustentável. 

Em relação à vegetação arbórea, ela apresenta-se no geral, em boas condições 

fitossanitárias. Não existem árvores protegidas por lei nem árvores classificadas pela 

C.M do Porto. Em relação ao coberto arbustivo e herbáceo ele mostra-se pobre e mal 

mantido, pretende-se portanto, apostar numa requalificação desse coberto com vista a 
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um melhoria das condições ambientais e cénicas do espaço. 

A médio-longo prazo deve-se trabalhar para desenvolver o carácter didático e 

desportivo do jardim, com aulas práticas e atividades de educação física e ambiental, em 

diferentes pontos do percurso.  

 

Na sequência do que foi referido anteriormente, podem sintetizar-se os aspetos 

fundamentais que determinam a solução final: 

- Valorização dos espaços exteriores com vista a melhoria das condições de vivência no 

local 

- Formar uma unidade ao longo do percurso, que ajude a unir os dois lados da VCI 

- Equilibrar a conceção, gestão e utilização com os aspetos estéticos, funcionais e 

orçamentais; 

- Incorporar as várias atividades no espaço exterior – convívio, desporto, lazer, 

aprendizagem – consoante as idades, as necessidades, os interesses e as motivações dos 

seus utilizadores. 

- Assegurar o bem-estar e a segurança; 

-Oferecer um ambiente diversificado, estimulante e criativo que responsabilize a 

comunidade; 

- Adequar às necessidades sociais e educacionais da comunidade  

- Permitir a flexibilidade para futuras alterações e mudanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



legenda

Proposta

Dissertação de Mestrado - João cArlos Carvalho de Sousa Serro - FLUP - 2013

Dificil garantir continuidade entre a Alame-
da das Antas e a Av. dos Combatentes, 
solução  poderá passar por uma passadiço 
sobre-elevado que acompanhara o tunel das 
antas fazendo a  ligação pela Praça Velasqu-
ez, que necessita de requalificação dos pavi-
mentos e equipamentos, garantido mais efi
cazmente o enorme potencial como jardim 
de proximidade, devido a grande quantida-
de de edifícios de habitação coletiva nas re-
dondezas. . A passagem do percurso pela 

„cidade desportiva”, necessita 
de zonas de descanso( confor-
me montagem A), devido ao 
declive acentuado e desconfor-
tavel ( 5%,). Sendo o troço do 
percurso mais difícil de 
„vencer”

O percurso não pretende ser 
integrado dentro do Parque de 
S. Roque (devido ao dificil 
acesso para bicicletas), porém 
os utilizadores são convidados 
a visita-lo, numa estratégia de 
integração do Parque.

O considerável espaço verde 
da Av. 25 de Abril deverá ser 
interado no percurso, e con-
tornado por uma ciclovia, en-
costada ao lado direito das 
vias,   Poderão ser estudadas 
propostas para desenho do seu 
interior, devendo para isso ser 
instaladas guardas protetoras  
nos seus limites.

Não foram marcados os maçis-
sos arbóreos nos jardins e Pa-
rques âncora do projecto para 
se ter melhor a percepção dos 
percursos do corredor, porém 
estes mostram-se de importan-
cia extrema, principalmente, 
nas zonas sensiveis e protegidas 
pelo PDM, de S.Roque e Covelo

A ligação entre o jardim da 
estação do metro dos comba-
tentes e a Quinta do Covelo re-
vela-se o troço mais díficil de 
implementar, porém várias al-
ternativas podem ser estudadas, 
nomeadamente o aproveita
mento da entrada da escola pri-
mária de Costa Cabral ou até a 
envolvente da Esc. Sec. Antó-
nio Nobre.

A alameda pedonal e cicloviavel existen-
te (Alameda Eça de Queiroz) revela-se o 
troço existente com melhor qualidade, 
que se encaixa perfeitamente  no conceito 
do projecto e revela-se um excelente 
exemplo a preservar. Ela passa pelo 
agradavél Jardim do Conhecimento, 
espaçoespaço que é resultado duma parceria 
ente a CMP e o município de Ponte de 
Lima.

A solução encontrada para a Av. 
dos Combatentes, (montagem 
D), procura colmatar a falta de 
espaço para bicicletas e veículos 
não motorizados na via, que 
normalmente têm  trafego e es-
tacionamento intenso

1

2

3

4

5

6

7

9

1 - Quinta do Covelo - Centro de Ed.ambiental

2 - Jardim da Estação de Metro dos Combatentes

3 - Jardim do Conhecimento

4 - Praça Francisco Sá Carneiro / Velasquez

5 - Complexo de Ténis Monte Aventino

6 - Parque de S. Roque

7 - 7 - Estádio do Dragão

8 - Jardim da Av. 25 de Abril

9 - Praça da Corujeira

O mobiliário e equipamento desportivo apresentado, funcionacomo exemplo ilustrativo do tipo de soluções que podem ser implementadas no decorrer de percurso. Estes devem ser resistentes e de fácil manutenção.

Eixo a arborizar

Ciclovia - Proposta de Pavimento

Pavimento impermeável 

Pavimento permeável 

Eixo arborizado
8

A

A

b

b

c

d
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Conclusão 

 

Nos nossos dias, o planeamento urbano deve tomar em conta o papel dos agentes 

económicos privados, na transformação da cidade. Não se pode ignorar, que na ausência 

de instrumentos urbanísticos adequados, ao longo dos anos, a iniciativa privada, e os 

seus interesses muito diversificados, tomou conta do rumo da paisagem, nem sempre no 

melhor sentido. Assim precisaremos sempre desses mesmos agentes para fazer o 

caminho de volta. E que caminho então? Certamente o da promoção do bem estar 

coletivo, na qual se insere a proposta.  Apesar do crescimento algo irracional e 

espontâneo , a que assistimos nas últimas décadas, persiste ainda uma identidade, um 

orgulho portuense, que deve ser mobilizado para a qualificação das mudanças.  

Um corredor verde, exige preocupação ecológica, e esta não é compatível com a 

manutenção de restos de quintais ou instalações fabris abandonadas ou obsoletas, 

estruturas de construção clandestina, ou com a infinidade de atentados ao ambiente que 

se podem observar na área em causa. O traçado de uma linha “livre” desses aspetos, 

poderia ser catalisador para o futuro global do urbanismo da cidade do Porto. 

Pensa-se que a utilização de diferentes designações e conceitos no regulamento e na 

planta da EEM não serve os interesses da EEM, uma vez que torna mais complicada a 

sua leitura e interpretação. Porém podemos concluir que os corredor verde que foi 

proposto, pode ser perfeitamente uma proposta de Link ou percurso amigável na carta 

da EEM ou de Espaços Coletivos. 

Ao longo deste projeto dedicado aos corredores verdes foi ainda possível constatar que 

estas infraestruturas funcionam como um mecanismo de complementaridade, de 

desenvolvimento e de reestruturação não apenas da componente espacial de uma cidade 

mas também de toda a sua envolvente social, podendo ser encaradas como uma 

componente de políticas de regeneração urbana que poderão e deverão ser utilizadas na 

modernização e melhoria da qualidade de vida nas cidades modernas. 

Torna-se necessário identificar os agentes das más práticas, exigir-lhes cumprimento, 

apresentar-lhes objetivos e regulamentar de acordo com eles. De igual forma, reorientar 

as intervenções, ainda que resultantes da iniciativa individual, para o interesse comum, 

tendo em vista a criação e preservação deste tipo de percurso, parece uma opção 
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política, a todos os títulos inquestionável. Neste particular, não podemos deixar que a 

história se faça por si mesma, pois ela não se fará, mas antes tomar nas nossas mãos, a 

capacidade de a escrever.   
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