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Arquitetura temporária: requalificação urbana no Senhor de Matosinhos

O presente trabalho foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.
Todas as citações, presentes no corpo de texto, foram transcritas na língua em 
que se encontravam na fonte bibliográfica, de modo a providenciar um maior rigor 
na sua interpretação.
As imagens apresentadas foram tratadas, dimensionadas ou cortadas pelo autor, 
encontrando-se referenciadas no índice de imagens.
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As Romarias e o modo como o espaço público onde se instalam é afetado, quer pelas ocupações 
materiais quer pelo fenómeno de hipersocialização que aí ocorre, criam no observador-utilizador 
fortes imagens. Essas imagens estão, intrinsecamente, ligadas ao modo como fica retida na memó-
ria a perceção dos espaços de uma determinada cidade, evidenciando, também, oportunidades de 
experimentação e cenários possíveis de transformação. 

Partindo desta constatação, e tendo como exemplo concreto a realidade intrínseca à Festa do Se-
nhor de Matosinhos - uma das maiores romarias do Norte do país – que, durante quase um mês, 
altera o quotidiano de quem vive e trabalha na cidade, tal como o espaço que lhe está inerente, 
tem-se como objetivo compreender e potencializar esta cidade, através dos espaços que estão 
afetos à romaria. 

Assim, a presente dissertação procura contribuir para a compreensão do atual fenómeno de festi-
valização, fruto do marketing urbano, escolhendo como objecto de investigação a Festa do Senhor 
de Matosinhos e o modo como esta transforma cidade, mesmo que temporariamente. Uma trans-
formação que inclui uma enorme mobilização de pessoas que rumam, durante semanas, à cidade, 
quer para a visitar, quer para nela trabalhar. Esta «hiperocupação» e, também, «hipersocialização» 
associam problemas – falta de equipamentos adequados, descontrolo das espacialidades criadas, 
mudança da imagem – e sugerem oportunidades para a cidade – visibilidade, requalificação e re-
vivificação de espaços públicos –, contradições percebidas através da experiência empírica e dos 
questionários realizados aos utilizadores da zona envolvente. 

Partindo do contexto anteriormente referido e das circunstâncias descritas no estudo efetuado, o 
trabalho desenvolvido tenta, também, compreender a capacidade da arquitetura temporária, quer 
para requalificar, quer para revivificar espaços da cidade, recorrendo a exemplos práticos, não 
só para a materialização de ideias, mas também pela importância das estratégias implícitas e das 
políticas desenvolvidas. 

De modo a responder aos problemas apresentados, propõe-se, então, um projeto urbano para re-
qualificação e revivificação do espaço público afeto ao Senhor de Matosinhos e dos espaços envol-
ventes. O pressuposto da sua elaboração corresponde a uma estratégia de ocupação por recurso 
a microarquiteturas que, dispostas em vários percursos interligados, conduzem os romeiros ou os 
habitantes à fruição de espaços importantes da cidade ou a outros até aí invisíveis. Os diversos e 
distintos espaços daí resultantes apresentam-se, assim, como componentes de um sistema que 
articula espaços de passagem e espaços de estar. Para o concretizar desenvolveu-se um módulo 
base que, isoladamente ou agregado, pudesse garantir a diversidade programática necessária, 
procurando responder tanto às necessidades da romaria como às ambições da proposta urbana.

O resultado alcançado evidencia o interesse que este tipo de estratégia apresenta para casos 
análogos. As romarias podem, então, ser o mote para o questionamento dos sistemas de espaços 
públicos, quer por ocasião da receção de multidões, quer no quotidiano. Conjuntamente, procura-
-se demonstrar o potencial da arquitetura temporária ao conseguir responder a vários problemas, 
fazendo «mais com menos».

Do estudo desenvolvido resultou, ainda, a ideia que as obras de arquitetura temporária não deixam 
marcas físicas no território, mas antes na memória de quem delas usufruiu e do lugar onde momen-
taneamente se encontravam inseridas. Assim, através da estratégia criada, tenta-se, também, po-
tencializar a relação entre o utilizador e o espaço, de modo a que se criem possibilidades de novos 
usos e o recomeço de «uma outra vida» para espaços ‘invisíveis’.

Resumo
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Abstract
Popular festivals and how the public space where they are set up is affected by space occupancy 
and the hypersocialization occurring within creates strong impressions in the observer-user. These 
impressions are intrinsically connected to how perception of spaces in a city are recalled, and consti-
tute both opportunities for experimenting and possible scenarios of transformation.

Given this observation and using the specific example of Festa do Senhor de Matosinhos – one of the 
greatest popular festivals in the North of Portugal – which, for almost a month, changes the everyday 
life of those living and working in the city as well as its space. The main objective of this thesis is to 
understand and potentiate this city, through the spaces associated with the festival.

Thus, this thesis aims to understand the current phenomenon of hyperfestivalization, as a result of 
urban marketing, using the Festa do Senhor de Matosinhos and the way it transforms the city, even 
if temporarily, as a case study. This transformation encompasses a huge mobilization of people that, 
for weeks, travel to the city, to visit or work. This hyperoccupancy and, also, hypersocialization, cor-
relate with specific problems, namely the lack of adequate support structures, lack of control over 
the new spaces created, and change of image. It also opens up opportunities to the city – visibility, 
requalification and revitalization of public spaces - contradictions perceived through empirical ex-
perimentation and questionnaires to users of the space.

In this context, and based on the studied developed, this work aims to understand the capabilities 
of temporary architecture, both to requalify and revive urban spaces, resorting to examples for idea 
materialization and due to the importance of the implicit strategies and policies developed.

In order to tackle the problems presented, this work proposes an urban project of requalification and 
revitalization of the public space associated with Senhor de Matosinhos and the surrounding spac-
es. This is based on a strategy of space use by resorting to microarchitectures that, laid in several 
interconnected routes, lead festival-goers or inhabitants to discover important spaces of the city and 
other, thus far, invisible spaces. These distinct resulting spaces thus form components of a system 
that comprises both passages and leisure spaces. To achieve this, a base module was developed 
which, standing alone or with others, could guarantee the required programmatic diversity, aiming at 
fulfilling the requirements of the festival and the ambitions of the urban proposition.

Results show that this type of strategy can be applied to similar cases. Festivals can, thus, be a 
driving force to question the systems of public spaces, both during the occurrence of major events, 
and everyday life. Together, the potential of temporary architecture to solve different problems is 
demonstrated, a case in which less is more.

This study highlights the idea that temporary architecture does not leave physical marks on the 
space, yet it does in the memory of those who used it and of the place where it was fleetingly insert-
ed. Therefore, through this strategy, it is attempted to strengthen the relation between the user and 
the space, so that possibilities of new usages are created and the invisible places can restart a new 
life.       
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O espaço público é visto como um elemento primordial para a ocupação do Homem e para 
o desenvolvimento das relações humanas. A par disto, também tem a capacidade de guiar 
e orientar o desenvolvimento das atividades, possuindo, assim, um papel importante na vida 
quotidiana das cidades. Porém, o espaço público não possuiria «vida» nem «significado» 
sem o Homem, uma vez que é este que nele se manifesta como o protagonista do espaço, 
vivenciando-o, apropriando-se dele e/ou tornando-o num lugar significativo. Isto acontece 
desde as origens do Homem, desde que ele se movimenta por toda a parte, estabelecendo-
-se num local e fazendo dele o seu lugar.

Existem diversas formas de movimentação e de ocupação do espaço, sendo as romarias e 
os eventos um exemplo disso. Movimentam centenas de pessoas que ocupam e se apro-
priam da rua, do passeio, do parque, da praça, tornando qualquer local distinto do seu quoti-
diano, uma vez que “(...) as pessoas representam, moldam e transformam a realidade.(...)”2.

Assim, constata-se que o espaço público é animado por diversas formas de ocupação, se-
jam elas fixas ou fluídas. Alguns exemplos de ocupação fixa e/ou fluida e pontual do espaço 
público das cidades são fruto do fenómeno de festivalização, uma das formas de marketing 
urbano, onde a cidade tenta atrair multidões para os acontecimentos que aí vão decorrer. 
A forma como são realizadas as ocupações do espaço público, durante as romarias ou em 
eventos similares, transforma imenso a imagem desse espaço, uma vez que se criam novos 
cenários urbanos.

Juan Rivas diz que Lynch, em A Imagem da Cidade “(...) manifiesta un profundo interés por 
lo perceptivo, estableciendo las condiciones y elementos de la percepción urbana con la 
intención de conferir un valor interno al problema de la forma. (…)”3. Deste modo, a imagem 
que uma artéria da cidade revela aos seus usuários, durante uma romaria, apresenta-se, 
por vezes, de forma “espontânea” ao contrário do que, ocasionalmente, se pretende. Ou 
seja, apesar de, por vezes, existir uma certa ordem e coerência, no modo como as ocupa-
ções são realizadas, a diversidade de barracas e de equipamentos cria, ao seu observador, 
a imagem de um espaço desordenado.

Introdução
  “(...) la vida humana no puede desarrollarse en cualquier parte; presu-
pone un espacio que sea en realidad un pequeño cosmos, un sistema 
de lugares significativos, y es misión del arquitecto dar forma a esos 
lugares, para lo cual es necesario que capte su ‘genius’.(…)”1

1. RIVAS, Juan; El espacio como Lugar, sobre la naturaleza de la forma urbana; Universidad. Secretariado de 
Publicaciones; Valladolid; 1992; p.36.
2. MORGADO, Sofia; Arquitectura do tempo; in ARTITEXTOS03; disponível em: <https://www.repository.utl.pt/
handle/10400.5/1824> acesso em: 3 de Fevereiro 2014.
3. RIVAS, Juan; El espacio como Lugar, sobre la naturaleza de la forma urbana; Universidad. Secretariado de 
Publicaciones; Valladolid; 1992; p.87.
4. RIBEIRO, Hélder C.; cit. BARCELLOS, Alice; Os arquitectos (já) não desenham só edifícios; in P3; disponível 
em: <http://p3.publico.pt/cultura/arquitectura/10868/os-arquitectos-ja-nao-desenham-so-edificios> acesso em:18 
Fevereiro
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É neste contexto que se insere a arquitetura, “(...) como uma arte social que deve intervir 
nos vários níveis da sociedade.(...)”4 e o arquiteto, como o mediador entre a arquitetura 
e a sociedade. Assim, procura-se que os produtos da arquitetura temporária - como “(...) 
construcciones que configuran las prácticas derivadas de la constante movilidad (…)”5 - ve-
nham a responder aos problemas levantados pela romaria, requalificando e revivificando os 
espaços que lhe são inerentes. A par disso, pretende-se, também, que contribuam para a 
requalificação do espaço envolvente, no seu quotidiano, de acordo com as necessidades 
observadas. Então, a arquitetura temporária pode ser pensada ou vista como “(...) un fenó-
meno que testimonia la creciente consciencia de las arquitecturas contemporáneas acerca 
de la transformación estructural del espacio en la sociedad informacional.(…)”6.

De facto, é neste enquadramento que se insere este trabalho, o qual Jorge Figueira explicita 
bem na sua máxima: “(...) «estar em permanente discurso com a sociedade» faz com que os 
arquitetos consigam marcar a diferença.(...)“7. Assim, pretende-se fazer mais com menos, 
ou seja, fazer algo interessante com poucos meios. Com poucos recursos atende-se ao ob-
jetivo de responder a problemas existentes e motivar para a existência de outros programas 
que possam ser úteis aos utilizadores da cidade, não esquecendo que “ (...) a realidade se 
alterou mas os valores que moldam a construção de um futuro, mais adequado às atuais 
condições, se mantêm. (...)”8. Então, numa época de crise, pretende-se que o temporário, 
pelos seus reduzidos recursos, capacidade de resiliência e de versatilidade, possa resolver 
problemas identificados até que novas intervenções mais duradoras ou respondendo a dis-
tintos propósitos sejam realizadas. 

A finalidade deste estudo é refletir sobre a temporalidade da arquitetura e no que essa con-
dição representa atualmente, uma vez que “ (…) todas las arquitecturas son efímeras, pero 
algunas obras son más efímeras que otras (...)”9. Assim, nesta pesquisa “joga-se” com essa 
temporalidade respondendo, estrategicamente, a diversos tempos e funções, partindo do 
pressuposto que “A duração se desenrola e a sequência de presentes permite a impressão, 
nos objetos, dos acontecimentos próprios de cada tempo, o registo das suas metamorfoses 
e a evolução ou degradação. (...)”10. Dar resposta à questão: “De que maneira é que a arqui-
tetura temporária pode revitalizar o espaço inerente ao Senhor de Matosinhos?” é também 
objetivo deste estudo, uma vez que as romarias são uma prática corrente em Portugal e as 
questões que colocam apresentam-se genericamente de forma similar.

Então, procura-se, principalmente, perceber quais as necessidades e ocupações dos ha-

5.GAUSA, Manuel (edit.); “Flashes: Destellos” ; Quaderns nº224, Collegi de Arquitectos de Catalunya, Barcelona; 1997; p. 4.
6. MORGADO, Sofia; Arquitectura do tempo; in ARTITEXTOS03; disponível em: <https://www.repository.utl.pt/han-
dle/10400.5/1824> acesso em: 3 de Fevereiro 2014
7. FIGUEIRA, Jorge; cit. BARCELLOS, Alice; Os arquitectos (já) não desenham só edifícios; in P3; disponível em: <http://
p3.publico.pt/cultura/arquitectura/10868/os-arquitectos-ja-nao-desenham-so-edificios> acesso em:18 Fevereiro.
8. SANTOS, Cláudia; Ciclo de Conferências, Porto Poetic Talks; Panfleto promocional.
9. FERNAÁNDEZ-GALIANO, Luís; Espacios efímeros; in ArquitecturaViva; disponível em: <http://www.arquitecturaviva.
com/media/Documentos/espacios_efimeros.pdf> acesso em: 7 de Janeiro 2014
10. MORGADO, Sofia; Arquitectura do tempo; in ARTITEXTOS03; disponível em: <https://www.repository.utl.pt/han-
dle/10400.5/1824> acesso em: 3 de Fevereiro 2014. 2



bitantes e usuários da área compreendida pelo Parque Basílio Teles, por um trecho da 
Avenida Dom Afonso Henriques, Praça Guilhermina Suggia e Rua da Misericórdia, ou seja, 
pela zona inerente à Festa do Senhor de Matosinhos, e tenta-se fazer com que o desen-
volvimento e implantação de “microarquiteturas”, temporárias ou ‘perenes’, respondam às 
necessidades dos feirantes, dos romeiros e dos usuários do seu quotidiano. Estas “microar-
quitecturas” desenham/criam uma nova espacialidade, fazendo surgir um novo cenário para 
os eventos que aí possam ocorrer e para os problemas que tentam colmatar. Ou seja, pro-
cura-se que a “(...) arquitectura trate de reparar lo que no funciona. (...)”11.

A peça desenhada foi designada por “microarquitetura”, uma vez que se trata de uma 
peça pequena – micro – que projeta o ambiente habitado pelo Humano. A par disto, é uma 
arquitetura que organiza o espaço urbano para usufruto do mesmo. Ou seja, trata-se de 
uma obra arquitetónica, neste caso, temporária, que atua sob o espaço, mas a uma escala 
muito reduzida, enfatizando a escala humana. Decidiu-se também designar esta peça 
deste modo, uma vez que se trata de uma edificação com uma estrutura e acabamentos 
rígidos, evitando, assim, o termo barraca, mais associado a uma composição combinada 
por materiais flexíveis. É de ressalvar que esta peça poderia ter, talvez, mais que uma 
designação e que, a que acabaria por ser escolhida parte, sobretudo, de uma opção 
pessoal que quer transmitir o modo como a arquitetura, a uma escala micro, intervém no 
espaço urbano. 

Em todos os locais as romarias levantam problemas que exigem respostas adequadas às 
vivências do evento e ao dia-a-dia desse local. Desta forma, este é um estudo que pode 
ser útil a muitas cidades revelando como uma pequena “peça” é versátil, solucionando 
diversos problemas. 

11. LACATON, Anne; cit in ZABALBEASCOA, Anatxu;  El fin de la arquitectura debería ser siempre mezclar a la 
gente; El País; disponível em:  <http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/06/babelia/1407318173_751921.htm> 
acesso em: 04 de Setembro 2014.
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Desde criança que sou uma de entre os milhares de fruidores das festas da minha cidade: o 
Senhor de Matosinhos. Porém, o passar do tempo e o meu desenvolvimento crítico sobre a 
relação entre a arquitetura e a cidade tornou-me mais sensível, não só às potencialidades, 
como também às problemáticas que esta romaria apresenta.

O reconhecimento da cidade de Matosinhos pela conjugação dos seus valores, pelo Porto 
de Leixões – o segundo maior porto artificial de Portugal –, pelo extenso areal, pela indús-
tria de restauração, pela sua proximidade com o aeroporto Francisco Sá Carneiro, pelo seu 
património histórico e arquitetónico e pelas personalidades de renome nacional e interna-
cional, torna possível que esta cidade se apresente como um pólo aglutinador de multidões.

A Romaria do Senhor de Matosinhos, graças à sua tradição centenária, é a principal atração 
ao longo do ano. Com início no mês de maio e durante aproximadamente um mês, a cidade 
é “invadida” por feirantes e romeiros que procuram oportunidades de negócio e um espírito 
festivo. 

Tendo em conta a grande migração registada nesta altura do ano questiona-se se não é 
possível uma maior divulgação daquilo que a cidade tem de melhor e, ainda, dos lugares 
que não são usufruídos no quotidiano pelos seus habitantes. Trata-se de potencializar o 
existente, criando novas oportunidades para a cidade. 

A vivência da romaria justifica que se questione, também, sobre as privações dos que ali 
trabalham, diariamente, durante quase um mês, e sobre as carências sentidas no seu aloja-
mento devido ao nomadismo a que este tipo de comemorações obriga. Neste sentido, refle-
tir sobre o local onde as pessoas permanecem de noite, durante todos estes dias, ou onde 
podem encontrar resposta para as suas necessidades básicas é fundamental e procura 
responder a assuntos inquietantes. Para além disso, interroga-se, ainda, sobre as necessi-
dades a que os romeiros estão sujeitos, quando inseridos em cenários de hipersocialização 
– consequência da participação num evento de grande dimensão.

Então, ensaiar uma resposta arquitetónica que respondesse a estes problemas – intrínse-
cos a diversos eventos análogos em todo o país – é a motivação para uma investigação 
através da qual se pretende operacionalizar uma proposta concreta que se centra no tema 
da chamada “arquitetura temporária”. 

Problemática e justificação da pertinência do estudo de caso
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Refletiu-se, por isso, sobre a ideia de que a arquitetura – ou a obra arquitectónica enquanto 
sua materialização concreta – não é permanente, mas que apresenta, pelo contrário, vários 
tempos. Isto é, o projeto de arquitetura pressupõe como durabilidade no espaço-tempo o 
período que lhe for pré-determinado. Porém,  se o projeto procura responder ao pedido, al-
gumas obras arquitetónicas permanecem no espaço mais tempo do que outras, possuindo, 
assim, uma durabilidade diferente e nem sempre cumprindo estritamente os objetivos de 
duração que lhe deram origem.

No seguimento desta reflexão e no contexto da necessidade de encontrar uma resposta 
para os problemas apresentados, entende-se que o recurso a uma arquitetura que assume 
lidar com diferentes tempos poderia não responder apenas aos problemas que a romaria 
apresenta, mas também aos problemas inerentes ao contexto urbano onde a romaria está 
inserida. Deste modo, através da compreensão das questões implícitas na arquitetura tem-
porária pretendeu-se, não apenas criar obras transitórias subjacentes à valorização per-
formativa de um local com um objetivo temporal pré-definido, mas também contribuir para 
requalificar e revivificar as zonas envolventes, de acordo com as necessidades analisadas, 
durante o tempo pertinente para a sua utilização. 

Então, reconhecer que toda a arquitetura é temporária e que pode apresentar diferentes 
tempos consoante as suas necessidades e objetivos, produzindo diferentes espacialidades, 
constitui o mote deste projeto. 

O presente estudo incide sobre uma problemática que se verifica por todo o país: uma 
transformação temporária, no espaço público das cidades, que decorre da oportunidade 
decorrente de certas práticas tradicionais. Por esta razão, tenta-se, ainda, identificar estra-
tégias capazes de potencializar novos lugares da cidade, contribuindo para uma possível 
metamorfose a longo prazo, enquanto que, a curto prazo, se procura responder às necessi-
dades momentâneas, através do ensaio de um projeto urbano. 

Este estudo tem como base os diversos tempos e as diferentes oportunidades a que uma 
estrutura arquitetónica tem a capacidade de responder. Neste sentido, ao requalificar e re-
vivificar, cria ou torna legíveis novas espacialidades e imaginários, concebendo, também, 
novas experiências de uso do sistema de espaços coletivos onde se integra. 

Concluindo, a escolha deste tema prende-se com o reconhecimento da responsabilidade 
(enquanto habitante e profissional) de «agarrar» as várias oportunidades e promover proje-

Arquitetura temporária: requalificação urbana no Senhor de Matosinhos
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tos mais adequados e integradores através da contribuição para uma melhor compreensão 
dos fenómenos que estão associados a determinados eventos e aos seus contextos. Com 
efeito, esta investigação visa evidenciar uma resposta possível a vários problemas, tomando 
como exemplo concreto os acontecimentos e as necessidades específicas de uma cidade. 

Motivação

1. CAFFEY, Stephen; Make/Shift/Shelter:architecture and Failure of Global Systems; in Journal EAHN; disponível 
em < http://journal.eahn.org/article/view/ah.av/41> acesso em: 31 Outubro de 2013.
2. SOLÀ-MORALES, Ignasi;Territórios; Editorial Gustavo Gili; Barcelona; 2002: p.28.
3. NICOLIN, Pierluigi et al, Lotus International: Capability in Architecture. Milano: Editoriale Lotus, 152; 2013; p. 
129.

Acredita-se que o percurso pessoal de uma pessoa que seja habitante e futuro arquiteto o 
faça olhar para a realiade de um outro modo.

Numa época em que o país atravessa uma crise económica e social que, consequente-
mente, se reflete numa crise profissional, repensar o papel do arquiteto e da arquitetura 
apresentam-se como questões urgentes. Os desafios que se colocam aos arquitetos e à 
arquitetura, neste momento, devem ser o mote para que novos caminhos e novos olhares 
sobre a realidade surjam, criando um novo conjunto de opções disciplinares e de práticas 
que respondam a estas novas condições. 

Neste sentido, o arquiteto  “(…) must make concomitant adjustments in chronicling the new 
forces, materials, ideas, methods and contexts that drive architectural design in these trou-
bled and troubling times.(…)”1. Apesar de, atualmente, os arquitetos não serem as únicas 
pessoas implicadas diretamente no pensamento e na construção da cidade “(...) esperamos 
de algunos arquitetos que tengan alguna cosa que decir sobre la ciudad existente y, con 
mayor precision, que tengan algo que proponen en una situacion de desorientacion y de 
falta de objetivos consensuados.(…)” 2. De modo a consolidar este novo papel do arquiteto, 
Pierluigi defende que “The idea of what can be done with architecture – solving problems, 
stimulating completely new relations, giving form to settlements – currently goes hand in 
hand with the idea that the profession of the architect needs to be reinvented.(...)”3.  

O facto “de se ser” matosinhense e de se ter crescido a vivenciar a grande romaria do Se-
nhor de Matosinhos – que altera as rotinas da cidade e dos que nela habitam – em conjunto 
com o crescente interesse pelo setor específico da arquitetura temporária, são condições 
fundamentais que justificam a opção.

Então, procura-se que, considerando a tradição do Senhor de Matosinhos e tirando partido 
da temporalidade da arquitetura, seja possível intervir na cidade: requalificando espaços de 
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4 Idem; p. 32.
5 COSTA, Pedro C.; MOREIRA, Paulo, Noutra Costa da Caparica, Olhares Sobre um Bairro ‘Invisível’; disponível 
em <www.jornalarquitectos.pt/noutra-costa-da-caparica/ > acesso em: 13 de Novembro 2013.
6 Manuel Gousa citado em Rovenir Duarte; A Arquitectura Contemporânea e o uso pragmático do tempo; in 
Vitruvius- arquitextos; disponível em: < http://www.jornalarquitectos.pt/noutra-costa-da-caparica/ > acesso em: 31 
de Janeiro 2014.
7 Idem.
8 NICOLIN, Pierluigi  et al, Lotus International: Capability in Architecture. Milano: Editoriale Lotus152; 2013; p 39.
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uso público comum e permanente e dando uma nova vida a outros, experimentando diferen-
tes espacialidades, em prol da criação de novas oportunidades para a cidade. 

Assim, pretende-se demonstrar, através de um ensaio para um projeto urbanístico, que a ar-
quitetura, associada a determinados eventos, é capaz de requalificar e de encontrar novas 
respostas para vários espaços, tempos e sociabilidades. Neste sentido, selecionando como 
caso de estudo a cidade onde se vive, pretende-se, então, pensar e analisar as ocupações 
temporárias que são feitas durante a sua principal festa, assim como testar as questões 
sobre as quais se reflete. Pretende-se, então, desenvolver e apresentar um projeto urbano 
que questione a situação atual e responda às carências que parecem ser pertinentes e que 
se reconhecem, enquanto usuários destas festas e da cidade e futuros profissionais. A par 
disto, tenciona-se exemplificar como a arquitetura temporária tem a versatilidade de respon-
der a várias necessidades, “(...) creating spaces capable of encouraging new forms of use of 
the city and mechanisms of social inclusion.(...)” 4.  

Para a realização deste projeto, sentiu-se que era necessário perceber qual o posiciona-
mento que se deveria tomar para ir de encontro aos objetivos propostos. A motivação, essa 
prendeu-se com a linha de pensamento de um arquiteto que observa as reações humanas 
à vida em si. Neste sentido, concorda-se com Pedro Campos Costa quando afirma que 
“Olhar para o território, analisá-lo, interpretá-lo e propor soluções, faz parte da profissão do 
arquiteto.(...)” 5. No seguimento desta reflexão, também Manuel Gausa (editor da revista 
Quaderns) apela para uma otimização da realidade, isto é, “(...) aceitar a própria impureza 
substantiva do tempo atual, baseada na capacidade de combinar informações simultâneas, 
lidando com sinergias, interações e a reativação positiva do entorno.(...)” 6. Assim, Manuel 
Gousa defende que uma ‘pragmática’ visão simplificadora pode debilitar um entendimen-
to ‘Pragmático’ de uma realidade mutante em processo, a qual apelida de “things in the 
making” na edificação de significados 7.

Esta opinião ou aceitação de que as coisas estão em constante mudança – até o papel do 
arquiteto - vem fortificar a opção pela arquitetura temporária enquanto possível resposta 
para os problemas da cidade. Tal como estas personalidades, Pierluigi Nicolin é da opinião 
de que se deve “(...) understand how intellectuals, artists and architects can intervene to 
plan in a participatory manner supports that make possible the visualization of such discou-
rses and uses in a more horizontal form with the inhabitants of the city (...)” 8. Deste modo, 
pretende-se que tanto os habitantes como as autoridades sejam apoiados, não apenas na 
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conceção de ideias para as suas intervenções, mas também no processo de resolução 
dos problemas que a cidade apresenta.

Acima de tudo, a motivação deste projeto prende-se com a possibilidade de, através da 
arquitetura temporária, mostrar que é possível fazer-se mais e melhor, debatendo os dife-
rentes problemas inerentes às questões apresentadas, que são exemplo do que acontece 
neste país. Pretende-se evidenciar a importância da leitura produzida pelo arquiteto e a 
sua capacidade de articular as vontades entre os habitantes e as entidades responsáveis 
pela cidade. 

Assim sendo, o arquiteto estimula as pessoas a expressarem as suas inquietudes, pe-
rante os especialistas, sobre os assuntos que dizem respeito à cidade. Este processo de 
reconhecimento é primordial para que as populações se sintam úteis e para que usufruam 
desses novos cenários de convivência, de modo a saber como os transformar no futuro.  

Questões de partida

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo demonstrar – considerando os dis-
tintos tempos de uma obra de arquitetura – a capacidade que a arquitetura temporária 
pode apresentar para requalificar, integrar e revivificar os espaços públicos e criar novas 
espacialidades, respondendo a diferentes objetivos e carências.

Em síntese, partindo do pressuposto que a arquitetura possui diversos tempos, que a 
arquitetura temporária pode requalificar e revivificar um espaço e que a arquitetura tempo-
rária possa criar novas espacialidades, a questão de partida à qual se pretende responder 
é a seguinte:

Q1- De que modo é que a arquitetura temporária poderá requalificar e/ou revivificar o es-
paço em que se instala a Festa do Senhor de Matosinhos?
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Qualquer estudo ou projeto pressupõe sempre, como base primordial, a enunciação de 
objetivos, uma vez que eles são as linhas orientadoras para a concretização de uma inves-
tigação sobre uma problemática. Deste modo, apontam-se, inicialmente, os que estão liga-
dos ao processo de estudo e compreensão do contexto e, de seguida, os que se encontram 
ligados ao desenvolvimento da proposta:

Refletir sobre a cidade de Matosinhos e, principalmente, sobre a 
zona inerente às festas da cidade;

Reconhecer as necessidades de quem vive e trabalha nesta 
zona;

Observar as ocupações/apropriações que acontecem neste es-
paço público durante o seu quotidiano;

Identificar e analisar as ocupações festivas que ocorrem na ci-
dade, focando especialmente a do Sr. de Matosinhos; 

Reconhecer os principais espaços públicos da cidade, principal-
mente, os que se encontram associados aos edifícios emblemáti-
cos da cidade;

Identificar lugares ‘invisíveis’ do espaço urbano existente;

Perceber qual a melhor estratégia que conduz à revivificação e 
requalificação do espaço público;

Demonstrar a importância das paragens dos meios de transporte 
para a revivificação de algumas zonas; 

Dar a conhecer uma vertente da arquitetura que apresenta um 
grande potencial na resolução dos problemas atuais dos espaços 
de uso público;

Criar uma microarquitetura que se apresente plurifuncional quan-
do aplicada a outros eventos. 

Objetivos
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1. Jeremy Till;The Urban Miniature; in Collected Writing; disponível em: <https://jeremytill.s3.amazonaws.com/
uploads/post/attachment/44/1994_The_Urban_Minature.pdf> acesso em: 26 de Fevereiro 2014
2.Idem.

Metodologia

A metodologia envolve o conjunto de operações a levar a cabo para se atingir um determi-
nado fim. Escolheu-se, então, o método de recolha de dados que interessava implementar 
com base na informação fornecida pela bibliografia. Optou-se por combinar dois tipos de 
instrumentos: os inquéritos por questionário e a recolha de dados por observação. 

A opção de recolha de dados por questionário prendeu-se com a necessidade de obter in-
formações para a construção de um conhecimento mais completo, quer das necessidades 
de intervenção a levar a cabo, quer do modo mais eficaz de se intervir em duas realidades 
diferentes: a quotidiana e a festiva. 

Deseja-se que as várias plataformas de informação sejam fruto de uma análise pormeno-
rizada e inter-relacional, que conduza à formulação e à produção de uma reflexão pessoal 
coerente acerca do tema proposto.

Os procedimentos metodológicos ajudam a progredir em direção a um objetivo, adotan-
do uma determinada lógica. Nesse sentido, a recolha de dados bibliográficos – orientada, 
essencialmente, para o espaço público e para a arquitetura temporária – permitiu que se 
equacionasse, com clareza e dimensão adequada, a pertinência do problema que se aspira 
resolver e qual o método mais eficaz para atingir a realização plena dos objetivos propostos. 

Assim, este processo de trabalho visa dar resposta à relação entre diversas plataformas in-
formativas que vão desde a leitura de notícias que descrevem a Romaria até às descrições 
populares e à recolha de dados por inquéritos.

Para uma primeira abordagem sobre o problema, realizou-se uma análise do contexto físico 
da cidade, focando a importância do seu espaço público. A realização desta análise teve 
como base a observação direta do contexto real, a cartografia e as referências bibliográfi-
cas. 

Numa segunda abordagem foram efetuados inquéritos aos habitantes e trabalhadores da 
zona onde decorre a Festa do Sr. de Matosinhos, uma vez que, segundo Jeremy Till, «só 
nós», enquanto arquitetos, «podemos» aprender o que os ocupantes têm para ensinar 
porém, para aprender, «precisamos» de ouvir.1  “Os filósofos (arquitetos) e a filosofia (ar-
quitetura) já não podem ser isolados, disfarçados, escondidos. E é precisamente porque 
a vida quotidiana é o supremo tribunal, onde sabedorias, conhecimento e poder são leva-
dos a julgamento.(...)”2  que se contactou com uma diversidade de pessoas, habitantes e 
trabalhadores de diferentes áreas profissionais. Esta pluralidade de emissores tinha como 
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objetivo permitir que a resposta a dar ao problema considerasse todas as opiniões.

Assim, começou-se por aplicar o questionário aos habitantes e trabalhadores da Avenida 
D. Afonso Henriques e aos habitantes do Bairro dos Pescadores. Posteriormente, sentiu-se 
necessidade de entrar em contacto com as pessoas diretamente implicadas na romaria 
da cidade, como foi o caso do Vereador da Cultura e Turismo, Fernando Rocha; Vereador 
dos Recursos Humanos, Educação, Conservação do Espaço Público e Qualidade 100%, 
António Correia Pinto e, por fim, com o Arqueólogo, Historiador e divulgador da História e 
Património, Joel Cleto. 

A informação recolhida revelou-se de grande utilidade, não apenas para confirmar o que 
a experiência e a observação afirmavam mas também para ter conhecimento das várias 
visões e opiniões sobre a festa. A par disto, o instrumento utilizado na recolha de dados 
– o inquérito – revelou-se, ainda, eficaz para estabelecer uma relação entre habitantes e 
entidades reguladoras do espaço público, evidenciando ser um utensílio importante para a 
requalificação do lugar. 
Para a realização de um projeto urbano foram utilizados os argumentos obtidos nas análises 
e investigações anteriormente descritas de modo a suportar a concetualização da proposta. 

A comunicação da proposta urbana é efetuada através da exposição de uma memória descri-
tiva, sendo esta acompanhada por diversos elementos gráficos.
Todas as análises efetuadas, tendo como base plantas sobre a cidade, tiveram como suporte 
os levantamentos realizados pela Câmara Municipal de Matosinhos. 

Estrutura do Trabalho

O trabalho desenvolvido apresenta-se em duas partes, encontrando-se, na primeira, os 
argumentos que fundamentam a realização da proposta urbana para os espaços inerentes 
à romaria do Senhor de Matosinhos e, na segunda, a apresentação da proposta propria-
mente dita. 

No primeiro capítulo, apresenta-se uma contextualização sobre a cidade de Matosinhos, 
investigando e interpretando a sua estrutura morfológica, assim como o modo como foi 
concebida. A importância do espaço público, a sua análise estrutural, bem como a maneira 
como ocorre a fruição dos seus espaços, assuntos igualmente abordados e analisados. 

Arquitetura temporária: requalificação urbana no Senhor de Matosinhos
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Também aqui se realiza uma caraterização da romaria do Senhor de Matosinhos, sendo 
esta o mote deste trabalho.

No capítulo seguinte procura-se expor as problemáticas e as oportunidades associadas à 
festivalização da cidade, focando o estudo de caso. Faz-se uma análise sobre o marketing 
urbano do concelho, considerando, para esse efeito, apenas o fenómeno de festivalização, 
focando a cidade de Matosinhos. Neste sentido, abordam-se os assuntos da transformação 
temporária que decorrem destas práticas muito comuns, analisando a evolução ocupacional 
do Senhor de Matosinhos no espaço público existente.

Associado ao espaço público e às apropriações dos seus habitantes está, sempre, inerente o 
espaço social. Assim, este foi, também, um dos assuntos abordados, neste capítulo. Tendo 
sido elaborados e aplicados questionários à população, neste capítulo faz-se uma análise 
sumária dos mesmos.

A respeito da dimensão temporária da arquitetura, são abordados assuntos relativos à im-
portância do tempo na arquitetura e ao modo como tal se poderia refletir no estudo de caso, 
levando, assim, à análise de exemplos práticos que requalificam os espaços urbanos em 
que se inserem. A durabilidade das obras arquitetónicas foi um dos assuntos que também 
se aborda, dada a sua importância para o projeto prático. 

No capítulo que antecede a apresentação do projeto, faz-se uma síntese de argumentos 
que se pretende transportar para o mesmo. Isto é, apresenta-se um resumo dos aspetos 
que fundamentam a dimensão e o resultado projetual.

No último capítulo apresenta-se uma ideia, uma possibilidade, que procura tirar partido da 
arquitetura temporária com vista a requalificar e a revivificar o espaço inerente às festas. 
Para tal, procura refletir-se sobre uma estratégia urbana que leve à fruição desses espaços 
públicos. Isto é, tenta utilizar-se a arquitetura com o intuito de “(...) reinventar la ciudad.”1  
levando à criação de novos espaços onde “El fin de la arquitectura debería ser siempre mez-
clar a la gente.(...)” 2. Conjuntamente foi, concetualmente, elaborada uma microarquitetura 
que respondesse a esta temporalidade e às necessidades apresentadas.

1 LACATON, Anne; cit in ZABALBEASCOA, Anatxu;  El fin de la arquitectura debería ser siempre mezclar a la 
gente; El País; disponível em:  <http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/06/babelia/1407318173_751921.htm> 
acesso em: 04 de Setembro 2014.
2 Idem.
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O parque Basílio Teles



CAPITULO 1

 

1.A cidade de Matosinhos: a morfologia 
enquanto identidade da cidade

2.A conceção da cidade enquanto expe-
riência humana

3.O espaço público: as apropriações dos 
espaços públicos da cidade de Matosinhos

4.O espaço público: análise das ocupações 
no espaço do estudo de caso

5.A Romaria do Senhor de Matosinhos

A caraterização do contexto
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Fig.2 O concelho de Matosinhos 
na Área Metropolitana do Porto

Fig.2.1 A relação da cidade de 
Matosinhos com o concelho e 
com o Porto de Leixões
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O projeto urbano do caso de estudo – “A arquitetura temporária: requalificação urbana no 
Senhor de Matosinhos” – pretende apresentar-se como um veículo de organização do espa-
ço, do tempo e dos significados inerentes ao lugar onde se pretende intervir, apresentando 
uma estratégia e um programa de intervenção. Para a sua concretização, o conhecimento 
quer da morfologia quer da identidade da cidade torna-se fundamental, uma vez que a sua 
caraterização é essencial para o projeto a desenvolver.

A cidade de Matosinhos, situada nas duas margens do rio Leça, limitada a poente pelo 
oceano Atlântico e confinada pelos concelhos do Porto, Vila do Conde e Maia, corresponde 
a cerca de 8% do território da Área Metropolitana do Porto. A vasta expressão demográfica 
apresentada por esta cidade prende-se, não só com o forte dinamismo económico – onde 
a atividade industrial torna este concelho num dos mais industrializados do país e onde o 
Porto de Leixões, o Terminal TIR, a EXPONOR e a proximidade ao Aeroporto Dr. Francisco 
Sá Carneiro contribuem fortemente para o seu desenvolvimento –, como também com a 
qualidade de vida apresentada, graças aos valores das suas diversas caraterísticas urba-
nas.(figura 2, 2.1 e 6).

Neste concelho “(...) a história dos homens deixou marcas de um percurso civilizacional 
milenar, cuja memória, rica em tradições, culturas e civilizações, persiste num património 
valioso que alia o passado à renovação e modernidade.”1 Atraindo milhares de pessoas, 
pelo seu reconhecido interesse em vastas áreas, a gastronomia é também uma grande 
qualidade da cidade.  Ainda as praias, o mar, o património histórico, os diversos espaços de 
lazer e a arquitetura contemporânea, com nomes sonantes à escala mundial, seduzem os 
mais interessados e tornam Matosinhos num local a visitar.

A morfologia da cidade de Matosinhos traça a sua identidade. Assim, caraterizada pelo re-
corte efetuado para a inserção do Porto de Leixões, é marcada por algumas avenidas que 
definem o território e acabam por fazer uma distinção entre o traçado existente. Isto é, a 
poente da Avenida D. Afonso Henriques, o traçado de Matosinhos é caraterizado por uma 
malha reticular que vai variando. A Norte, esse traçado é um pouco irregular, contrastando 
com a malha a Sul, visto que esta é predominantemente regular. Neste caso, o traçado mar-
ca a existência de quarteirões miméticos e ritmados. A análise efetuada evidencia também 
que, a poente da Avenida, a densidade provocada pela ocupação edificada e pelo desenho 
dos quarteirões é notória. Verifica-se, ainda, que a Avenida D. Afonso Henriques marca o 
limite para a dissolução desta malha regular, a nascente. Em consequência disso, a malha 

1.A cidade de Matosinhos: a morfologia enquanto identidade da cidade

1 Câmara Municipal de Matosinhos; Património Histórico; Disponível em: <http://www.cm-matosinhos.pt/pag-
es/495> acedido em: 2 de Agosto 2014.

Capitulo 1
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Fig.3 Os traçados existentes 
na cidade

Fig.4 A localização dos equi-
pamentos de cariz público, na 
cidade

Fig.5 Os espaços que conferem 
hegemonia à Avenida D. Afon-
so Henriques
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torna-se mais larga, os quarteirões tornam-se maiores, menos densos e, em alguns casos, 
constata-se uma forma de ocupação mais espontânea. (figura 3). 

A malha mista regular de Matosinhos Sul é uma marca da passagem do tempo e da evolu-
ção das intervenções urbanísticas que ocorreram nesta cidade. Esta intervenção, da autoria 
do engenheiro Licínio Guimarães, surgiu, assim, do primeiro plano de urbanização da Vila 
de Matosinhos, no séc. XIX, onde foi construída uma malha ortogonal regular, composta 
por quarteirões retangulares, ocupando o areal do Prado. Este plano tinha como objetivo a 
instalação de diversas unidades industriais, permanecendo algumas delas até aos dias de 
hoje.  

Caraterística bem marcante desta cidade é o seu desenvolvimento horizontal, uma vez 
que o seu território é constituído por uma superfície com poucas diferenças de nível. Esta 
caraterística está estreitamente ligada às constantes expansões territoriais, que ocorreram 
ao longo dos séculos, no enorme areal que ali existia, uma vez que a cidade nasceu em 
Bouças, um vale um pouco distanciado do que é hoje o centro mais reconhecido da cidade. 
Esta caraterística, bastante identitária da cidade de Matosinhos, leva a que exista uma mo-
bilidade facilitada de pessoas, levando a uma acessível apropriação dos espaços de lazer 
existentes na cidade. 

Uma das principais avenidas desta cidade, a Avenida D.Afonso Henriques, detém uma po-
sição de relevo na cidade. Funciona como charneira fazendo, na sua generalidade, uma 
divisão entre um espaço de cariz privado e um espaço de cariz público. A excessiva simpli-
ficação da distinção anterior decorre da leitura das funções mais perceptíveis, uma vez que, 
maioritariamente, os edifícios de cariz público se situam a nascente da Avenida D.Afonso 
Henriques. (figura 4) É, também, aqui, que se situam, com exceção do areal e da marginal 
que o acompanha, os únicos “espaços de estar” que se relacionam com o conceito de praça 
– Parque Basílio Teles, Parque 25 de Abril e Praça Guilhermina Suggia – assim como alguns 
dos edifícios de interesse público – os Paços do Concelho, conjugados com a Biblioteca 
Florbela Espanca e a Igreja do Bom Jesus de Matosinhos. (figura 5) 

A Avenida Dom Afonso Henriques trata-se de uma avenida que, dada a sua dimensão, 
funciona como um eixo de entrada na cidade, estando conectada com a N12 (estrada da 
circunvalação), a sul, a A4, a nascente, e, a norte, com a A28 (figura 6). Assim, apresenta-se 
como uma via muito importante, uma vez que estrutura a cidade e reúne significados que 
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Arquitetura temporária: requalificação urbana no Senhor de Matosinhos

Fig.6 A localização dos focos 
de desenvolvimento da cidade 
importantes
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a diferenciam dos restantes eixos urbanos, construindo, deste modo, um ambiente distin-
to. Isto é, ao corresponder à charneira do ‘público’ para o ‘privado’ e situando-se nas suas 
imediações, os parques da cidade, alguns dos edifícios públicos – a Câmara, a igreja, entre 
outros – e, a nascente desta, outros edifícios com o mesmo caráter, a Avenida apresenta um 
movimento e uma vida bastante diferente das restantes «artérias» desta cidade. 

A análise efetuada permite evidenciar, de forma simplificada, a afirmação que apresentámos 
anteriormente e que reconhece que a cidade de Matosinhos apresenta caraterísticas para 
ter uma ótima qualidade de vida e todas as capacidades para ser um pólo dinamizador de 
desenvolvimento. 
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O estudo em questão levou, inicialmente, a que se aprofundasse o conhecimento da cidade 
para, posteriormente, intervir sobre ela. Ao analisá-la e representá-la e, partindo da ideia de 
que “Representar el território ya es apropiárselo.”2,  questionou-se sobre o seu  processo de 
construção. Neste sentido, a bibliografia consultada contribui para a perceção dos fenóme-
nos inerentes ao desenvolvimento da cidade, levando a que o modo de analisar e intervir 
sobre ela seja o mais adequado.

A cidade encontra-se em permanente mudança, uma vez que, estando firmemente depen-
dente das múltiplas faces que caracterizam a sua sociedade, se apresenta sempre como 
o reflexo dos diversos modos de ver e compreender o seu território e, consequentemente, 
de o apropriar. Efetivamente, a cidade deve ser entendida como o produto do permanente 
fenómeno de apropriações e acumulações, levando a constatar, como é normal, as suas 
diversas transformações.

As construções que se concretizam no território são, muitas vezes, materializadas sobre 
algo passado, correspondendo, por um lado, a uma reescritura do espaço. Isto é, podem 
ter sido anuladas pela obsolescência do uso e pela necessidade que determinada zona 
apresentava, ou podem ter sido ‘apagadas’ pelo processo de degradação dos edifícios ou, 
ainda, pela intenção dos governantes de deixarem a sua marca no espaço, levando, assim, 
a que sejam realizadas novas intervenções. Por outro lado, há marcas que podem ser sus-
cetíveis de reconhecimento, quer porque são recentes quer porque as intervenções efetua-
das não puseram em causa os seus valores intrínsecos, garantindo a sua permanência. Um 
exemplo disso são as ruas que, mesmo que se alarguem ou endireitem, mantêm o traçado 
de muitos séculos passados.

Este processo de escritura e/ou reescritura do espaço verifica-se, também, em Matosinhos, 
uma vez que foi fruto de políticas que levaram à planificação de uma nova parte – Matosinhos 
Sul – e de intervenções urbanísticas que apagaram séculos de existência. A construção 
do Porto de Leixões, que demonstrou ser bastante importante para o desenvolvimento da 
cidade e do Norte do país, levou a que bastantes quarteirões tivessem que ser destruídos 
para a sua inserção. Porém, esta «reescritura», neste espaço, foi bastante importante para 
a cidade, levando a que a anulação deste passado fosse uma necessidade, em detrimento 
de um futuro melhor. Por outro lado, são em maior quantidade as marcas do passado que 
são passíveis de serem reconhecidas, podendo constatar-se que grande parte do traçado e 
dos lugares desta cidade se mantém ao longo de décadas. 

2.A conceção da cidade enquanto experiência humana

2 CORBOZ, André, “El Territorio como Palimpsesto” in MARTÍN RAMOS, Ángel (ed.); Lo urbano en 20 Autores 
Contemporâneos; Barcelona: Ediciones UPC; Barcelona; 2004; p. 31.
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Reconhecidas as características físicas dominantes é essencial para os urbanistas 
e arquitetos perceberem o modo de apropriação do espaço público, por parte dos seus 
habitantes. Identificar as necessidades que os seus possíveis utilizadores sentem, os 
fenómenos relativos à apropriação do espaço público, entre outros, de modo a fundamentar 
os pressupostos das suas intervenções são condições fundamentais do processo de análise 
e, particularmente, de concepção. Dado que a sociedade está em constante mudança, 
as suas necessidades também se vão alterando, verificando-se, assim, que a sucessiva 
reescritura de que o espaço é alvo, estas sucessivas intervenções, vão de encontro  ao “(...) 
viejo texto que los hombres han escrito sobre el irremplazable material de los suelos, a fin 
de depositar un nuevo que responda a las necesidades de hoy (...)”3. 

Partindo da premissa que “(...) a responsabilidade das decisões de projeto não é, em pri-
meiro lugar, face à integridade da obra, é face a todos os atores do processo urbano, atuais 
e futuros, que fazem o seu contexto.(...)”4, o modo de intervir deve ter sempre como base 
esta realidade. Ou seja, as intervenções devem responder objetivamente às necessidades 
atuais - observadas através dos comportamentos – dos utilizadores desses espaços. A per-
ceção das possíveis realidades existentes e a sua compreensão conduz “(...) la oportunidad 
de una intervención más inteligente.(...)”5 , ou  seja, mais adequada. 

Este aspeto também se confirma em Matosinhos, uma vez que as entidades responsáveis 
pela cidade e as suas equipas estão atentas aos modos de utilização dos espaços públicos. 
Sabe-se, por exemplo, que o modo como os jovens skaters utilizam uma das partes do Par-
que Basílio Teles vai ser o mote para uma intervenção que se realizará num dos espaços da 
cidade. Esta futura intervenção é o exemplo da atenção que se dá aos modos de utilização 
dos espaços, por parte das entidades administrativas desta cidade, e revela, ainda, como 
essas utilizações podem ser mote para outras intervenções na cidade.

Assim, na cidade, construída pelos múltiplos desígnios do tempo e das vontades e nem 
sempre controlada pelas suas entidades reguladoras, são os seus cidadãos que impõe a 
sua vontade. Ou seja, são os seus cidadãos, enquanto utilizadores destes espaços e luga-
res, que determinam, através dos fenómenos urbanos resultantes dos seus comportamen-
tos, o modo de intervir na cidade. Portanto, a cidade é, igualmente, o resultado das perma-
nências do território e da produção do Homem que constrói ruas, pontes, etc, melhorando 
a sua qualidade de vida. As constantes «(re)construções» do espaço físico levam, também, 
à construção das diversas ambiências que aí se criam e que, consequentemente, podem 

3 Idem; 34.
4 BRANDÃO,Pedro; REMESAR,Antoni; Design do espaço público: deslocação e proximidade;Centro Português 
de Design; Lisboa; 2003; p. 5.
5 CORBOZ, André, “El Territorio como Palimpsesto” in MARTÍN RAMOS, Ángel (ed.); Lo urbano en 20 Autores 
Contemporâneos; Barcelona: Ediciones UPC; Barcelona; 2004; p. 34.
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6 BRANDÃO, Pedro; O sentido da cidade:ensaios sobre o mito da imagem como arquitetura; Livros Horizonte; 
Lisboa; 2011; p. 5
7 SOLÀ-MORALES, Ignasi; Territórios ; Editorial Gistavo Gili; Barcelona; 2002; p. 79.

estar, sucessivamente, em alteração.  Deste modo, constata-se que “A cidade é geradora 
de uma organização simbólica no espaço público: trama de representação que pode ter o 
papel de «traço» (testemunho), de «mensagem» (sentido moral ou cívico da evocação) ou 
de «forma» (sentido estético), integrando as obras de arte num complexo de símbolos em 
que o cidadão e a comunidade se revêem.(...)”6.

A cidade, desenhada através das diferentes formas de apropriação dos seus habitantes, é, 
também, um reflexo da  transformação e do desenvolvimento dos hábitos e dos comporta-
mentos dos que nela habitam. Tendo em conta que os seus lugares produzem diferentes 
ambiências e que, consequentemente, provocam diferentes emoções nos seus utilizadores, 
pode-se dizer que a cidade é uma permanente fábrica de significados que são adicionados 
sucessivamente. De facto, “(...) hoy más que nunca comprobamos que la ciudad es muchas 
más cosas, que sus edificios y sus arquitecturas.(…)”7, sendo também as ambiências que 
se criam através dos valores coletivos da convivência que tornam a identidade de cada 
cidade tão singular. Desta maneira, pretende-se que os espaços, enquanto conceção da 
experiência humana, continuem a ser o elo de uma relação entre a civilização e o urbano. 

De facto, tal como exposto anteriormente, os fenómenos resultantes da concretização e 
materialização dos comportamentos dos cidadãos levam a que determinadas estratégias 
urbanas ora avancem ora recuem. Em Matosinhos, durante muitos anos, a «baixa da cida-
de» foi muito frequentada. Por essa razão, uma das ruas mais movimentadas sofreu uma 
intervenção urbanística que passou por encerrá-la ao trânsito automóvel, impondo o metro 
como meio de transporte exclusivo para essa zona. A intervenção realizada – que levou a 
um consequente desenho do espaço público e à alteração das ambiências que aí se en-
contravam – foi, talvez, uma das causas que explica a diminuição muito significativa que se 
verificou na fruição daquele espaço, nos anos seguintes. Atualmente, a Rua Brito Capelo, 
ao contrário do que se constata em várias cidades – em que está em voga a socialização e 
utilização da baixa – já não detém a hegemonia das interações humanas de outrora. Esta 
alteração leva a que os governantes pensem, agora, em novas estratégias que possam 
devolver a vida que essa rua perdeu. 

Assim, é nesta singularidade e nesta intimidade entre a cidade e os seus habitantes que se 
revê a cidade de Matosinhos, onde a coexistência entre o passado e o presente estão à vis-
ta e participam no quotidiano dos seus habitantes, levando a uma exaltação ainda maior das 
suas tradições. É nos espaços públicos da cidade, com maior foco nos espaços de lazer, 
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8 INNERARITY, Daniel; O Novo Espaço Público; Editorial Teorema; Lisboa; 2010; p. 122.

que se produzem as experiências humanas que conduzem a uma intrínseca relação entre 
o Homem e o urbano, concretizando os espaços da civilização. Assim, entende-se que “A 
cidade tem de ser pátria e máquina, lugar de anonimato e de identificação; deve proteger e 
dar possibilidades, deve ser espaço de indiferença e de reconhecimento. (...)”8. 
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Fig.7 A ocupação do espaço 
público resultante de uma 
atividade da romaria
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A síntese apresentada relativamente à cidade de Matosinhos e as referências relativas ao 
processo de construção e desenvolvimento das cidades, através do papel ativo dos seus 
cidadãos, abordados no tópico anterior, assim como o sistema de lugares que fazem parte 
do estudo de caso da presente investigação, evidenciaram a necessidade de atender à con-
formação do espaço público e ao modo de apropriação deste pelos matosinhenses. 

Atendendo aos objetivos da presente dissertação – requalificar e revivificar um espaço de 
Matosinhos – achou-se pertinente perceber quais os espaços públicos da cidade que são 
atualmente apropriados pelos seus cidadãos, mas também verificar os que já foram mais 
utilizados e os que têm potencial para o ser, priorizando sempre a área inerente ao estudo 
de caso. 

O espaço público está associado a muitos fenómenos que se manifestam, atualmente, nas 
cidades. Talvez, por isso, a sua importância apareça cada vez mais referida nos discursos 
sobre a cidade contemporânea. A sua génese está associada à realidade da cidade, ou 
seja, ao seu espaço físico, aos valores dos seus cidadãos e às políticas que estes deter-
minam e que lhe estão associadas. O fenómeno de festivalização, sobre o qual incide este 
estudo de caso, e a sua forma de materialização – como é o caso da Festa do Senhor de 
Matosinhos – corresponde a um dos exemplos de ocupação do espaço público. (figura 7) O 
fenómeno de festivalização está relacionado com as políticas de potencialização da cidade 
assentes no planeamento de eventos com potencial de atração que recorrem muitas vezes 
aos monumentos, aos edifícios e às histórias mais importantes da cidade. Assim, tenta-se 
devolver antigas ambiências ou potencializar muitas outras tentando atrair visitantes dos 
mais variados locais. Neste sentido, pode dizer-se que “A sociedade é tanto constituída 
como representada pelas construções e pelos espaços que cria.(...)”9, tal como pelos fenó-
menos que propicia.  Deste modo, pode dizer-se que o espaço público é o espelho dos dife-
rentes modos de vivenciar a cidade e de concretizar as práticas de cidadania, estabelecen-
do as oportunidades e intensificando a relação entre o Homem e os espaços da civilização.

Uma possível descrição para o conceito de espaço público pressupõe a junção dos percur-
sos caraterizados pela livre circulação de pessoas e de produtos – a rua – e pelos espaços 
de estar – a praça –, garantindo ambos a materialização de um sistema onde os diversos 
«lugares» se concretizam e, particularmente, onde os diversos tempos sociais ocorrem. Ou 
seja, “(...) A ideia de espaço público está estreitamente ligada à realidade da cidade, aos va-
lores da cidadania e ao horizonte da civilização.(...)”10. Assim, é esta pluralidade de espaços 

3. O espaço público: as apropriações dos espaços públicos da cidade de Matosinhos

9 INNERARITY,Daniel; O Novo Espaço Público; Editorial Teorema; Lisboa; 2010; p. 108.
10 Idem;107.
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Fig.8 Os diferentes acessos 
ao Parque 25 de Abril

Fig.8.1 O modo como ocorre a 
transição entre as ruas que cir-
cundam o Parque Basílio Teles
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públicos e o sistema que concretizam que singulariza uma cidade, uma vez que é o modo 
de ligação, de articulação e de integração destes espaços de uso público que a caraterizam 
e distinguem. Neste sentido, a área selecionada como estudo de caso da presente disserta-
ção vai de encontro a esta ideia de imagem que contribui para a singularização da cidade, 
mas também de identidade que se confere ao lugar em questão, através do encadeamento 
de espaços que conduzem à produção de representações e de sentimentos decorrentes do 
seu uso público em concreto. Esta noção de identidade da cidade, já anteriormente referida, 
encontra-se reforçada na zona que corresponde ao caso de estudo. Isto é, o modo de utili-
zação de um sector da Avenida D. Afonso Henriques e dos dois parques que aí se encon-
tram – o Parque Basílio Teles e o Parque 25 de Abril – determina a construção de realidades 
e de imagens marcantes para os seus utilizadores e observadores.

Para essa dimensão identitária contribuem, naturalmente, as áreas verdes como o Parque 
Basílio Teles, que possui uma área de ocupação superior ao Parque 25 de Abril, situa-se 
numa das zonas mais movimentadas da cidade. Porém, o desenho do parque em articula-
ção com a rua é feito de um modo gradual. Isto é, existe uma zona de transição entre a Rua 
de Ló Ferreira/ Rua de Conde Alto Meirim/ Av. Dom Afonso Henriques e o Parque Basílio 
Teles, levando a que a movimentação ocorra de um modo mais controlado. (figura 8.1). O Par-
que 25 de Abril, que se situa no interior de um quarteirão, constitui uma outra realidade. Os 
seus acessos são bastante diversificados, podendo-se aceder  de um modo mais intuitivo 
pela Avenida Dom Afonso Henriques e pelo parque de estacionamento que aí se encontra. 
Pensando na perspetiva do habitante e conhecedor da zona, o acesso também pode ser 
feito por uma rua estreita, a partir da Rua de Alfredo Cunha, ou pelo interior de um centro 
comercial que se situa na mesma rua e que dá acesso ao interior do quarteirão. (figura 8) 
Neste sentido, a articulação entre estes espaços de estar – levando a uma pluralidade de 
espaços – cria um sistema de diferentes espacialidades que tornam esta zona bastante sin-
gular, contribuindo para a identificação da cidade. Assim, tendo sempre presente a premissa 
de que o espaço público surge de uma construção social e política, os «usos» confinados 
àqueles espaços, a «acessibilidade», o «sentido» e o «reconhecimento/reencontro» por 
parte dos vários grupos sociais11 são os fatores que caraterizam esta área. 

O ponto de partida deste estudo incidiu sobre o entendimento de que é no ‘negativo’ – das 
ruas e das praças – em oposição ao ‘positivo’ – da construção que define os quarteirões 
– que ocorre toda a dinâmica de um espaço em constante transformação. Ou seja, é no es-

11BRANDÃO, Pedro; REMESAR, Antoni; Design Urbano Inclusivo, Uma experiência de projecto em Marvila, 
“Fragmentos e Nexos”; Centro Português de  Design; Lisboa; p.117.
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Fig.9 O “vazio” e o “cheio” da 
cidade de Matosinhos
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paço público que decorre uma diversidade de acontecimentos humanos – ação e fluxos de 
pessoas, de produtos e de informações – e é sobre este que a ação da sociedade se verifica 
de forma mais rápida e mais evidente, criando distintas ambiências. (figura 9)

Uma vez que são as pessoas que definem os seus próprios atos, é através das diferentes 
utilizações, concretizadas no tempo e no espaço, que a realidade se torna percetível. Assim, 
e de acordo com a análise efetuada a propósito dos modos de utilização dos habitantes no 
seu quotidiano, percebe-se que Matosinhos possui três espaços de estar. Isto é, além do 
extenso areal e da marginal que o acompanha, esta cidade tem dois efetivos “espaços de 
estar”, ou seja, dois espaços onde as pessoas podem socializar. 

Tendo presente a importância da Ágora, na Grécia antiga – praça que era a expressão máxi-
ma do espaço público ou local onde decorria a prática da cidadania – ou a Praça na Europa 
do século XIX – espaço público de “estar”, que propicia a convivência dos seus utilizadores 
– verifica-se que, em Matosinhos, os espaços mais próximos, ainda que claramente dis-
tintos, destes dois conceitos são os Parques existentes. Estes encontram-se intimamente 
ligados no «centro» da cidade, levando a que as oportunidades de uma maior socialização 
estejam centradas naquela zona, visto que, apesar do espaço amplo que a marginal apre-
senta, não existe um espaço a poente mais acolhedor do que aquele para o qual possa 
considerar-se o conceito de praça. 

Continuando a linha de pensamento anterior sobre a importância da conceção do espaço 
público ou da intervenção no mesmo, segundo a análise realizada percebeu-se que uma 
das artérias mais importantes e conhecidas da cidade perdeu a sua hegemonia, devido a 
uma recente intervenção. A Rua de Brito Capelo, local de comércio, serviços e habitação, 
atraía pessoas de vários pontos da cidade e arredores. Assim, funcionava como uma artéria 
onde a enorme concentração de pessoas, que aí se fazia sentir, promovia e potenciava o 
ato de socializar, fazendo com que se tornasse numa das ruas mais “vivas” da cidade. Des-
de a construção do metro – que tinha como objetivo a atração de um ainda maior número de 
pessoas –verificou-se o fenómeno contrário ao que se registava até aí. Atualmente a parte 
afeta ao metro, na Rua de Brito Capelo, evidencia, claramente, os sinais de uma rua que 
viveu um fenómeno de desocupação e de desintegração. Ou seja, os laços criados entre as 
pessoas e o local, em consequência dessa desapropriação do espaço disponível anterior-
mente existente, foram quebrados. 
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Fig.14 e 15 Bairro dos Pescadores

Fig.12 e 13 Avenida D. Afonso Henriques

Fig.10 e 11 Parque Basílio Teles
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A diversificação visual está patente em Matosinhos e, particularmente, nesta área de estudo. 
São as diferentes malhas (a poente e a nascente) assim como os elementos constituintes do 
aglomerado populacional – as pessoas, os edifícios, as atividades, entre outros – que contri-
buem para a criação de uma imagem diversificada, e não mimética, ao seu observador. As-
sim, verifica-se que, nesta zona, convivem diferentes realidades: a do Parque Basílio Teles, 
a da Avenida D. Afonso Henriques, a da Praça Guilhermina Suggia e a do Bairro dos Pesca-
dores. (figura 10 e 11) Devido aos fluxos – de automóveis e de pessoas – concentrados à volta 
do Parque Basílio Teles pode dizer-se que existe uma diminuição gradual de automóveis e 
de pessoas, à medida que se opera o distanciamento deste local e que se dá a aproximação 
da Praça Guilhermina Suggia, que não apresenta qualquer tipo de utilização. O movimento 
de pessoas adiciona informação ao local, levando ao acrescento de dados sobre a imagem 
já retida sobre o lugar. Assim, estes fluxos, as atividades, bem como as caraterísticas físicas 
deste parque geram uma imagem específica no observador. 

A transição deste parque para a zona habitacional é marcada pela intensa arborização que se 
faz sentir ao longo desse trecho da Avenida, constituindo, assim, uma imagem que reconhece 
esse troço como o prolongamento do espaço verde que é o parque. As zonas habitacionais 
são muito diferentes entre si e bastante singulares, contribuindo para as diferentes ambiên-
cias do espaço público e, consequentemente, para a imagem (ou imagens) do lugar. Isto é, 
toda a Avenida é caraterizada pela construção em altura, porém, a partir do Parque Basílio 
Teles, verifica-se uma transição da construção em altura (que ainda existe no início deste tre-
cho) para uma edificação de dois andares (integrando algumas casas já existentes na década 
de 30) que ocupa a área restante adjacente a essa mesma avenida. (figura 12 e 13)

A transição entre os dois espaços habitacionais é feita por um dos grandes ícones da cida-
de, a Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, que ocupa uma posição marcante na Avenida D. 
Afonso Henriques, não só pela sua imponência, mas também pelo espaço público que gera 
na sua envolvente.

O Bairro dos Pescadores, pela tipologia do seu casario, habitação familiar de dois pisos, onde 
a repetição mimética dos edifícios forma um aglomerado habitacional que se distingue mor-
fologicamente da sua envolvente – conjugado com os espaços públicos que contribuem para 
a definição da sua área específica –, acrescenta à zona em estudo uma identidade própria. 
(figura 14 e 15) 

Estas diferentes morfologias caraterizam esta área, produzindo um cenário visual singular 
aos seus utilizadores.
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Fig.19, 20 e 21 Parque Basilio Teles. Apropriações

Fig.16, 17 e 18 Parque 25 de Abril. Apropriações
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Tal como anteriormente referido, as atividades desenvolvidas ou as formas de apropriação 
do espaço público são componentes visuais bastante marcantes da percepção de um ob-
servador. Uma vez que é nesta microescala que o quotidiano tem lugar e que é aqui que 
as pessoas são vistas na sua dimensão política e as suas movimentações são analisadas 
e “(...) the body is seen not as a diagrammatic object but as the subject of conflicting forces. 
(...)”12, esta análise demonstra-se muito importante para o projeto a desenvolver.

Foi através das diversas apropriações analisadas que se presenciaram as capacidades 
extraordinárias que um lugar proporciona e, mais concretamente, que os dois parques cir-
cunscritos na zona correspondente ao estudo de caso proporcionam a quem os desfruta. 
Uma vez que o bairro dos pescadores também se situa na mesma zona, o modo como as 
pessoas se apropriam dos espaços públicos à sua volta também foi tido em consideração. 
Desta maneira, tenta-se ir de encontro à linha de pensamento de Jeremy Till que defende 
que “What the occupiers teach us, through their spaces, their behaviour and their critique, is 
that other forms of social organisation are not only necessary but possible.(...)”13. 

Neste sentido realizou-se um levantamento de informação, em quatro tardes solarengas 
de diferentes meses (quintas-feiras dos meses de março, maio, junho e julho), coincidindo 
sempre o dia semanal, de modo a perceber o que acontecia nesse “(...) cenário de uma 
complexa e apaixonante vida social, onde as cidades encontravam o elemento fundamental 
que fazia delas palco para as formas mais férteis e criativas da convivência humana, formas 
singulares de sociabilidade protagonizadas por transeuntes e residentes, levando a cabo 
atividades mais ou menos habituais na largura e no comprimento do passeio de uma rua, 
distribuindo-se numa praça ou ocupando aquilo que é o seu lugar num parque público, o que 
por si só constituía uma coleção fascinante de atos e ações ordenados de maneira quase 
coreográfica.(...)”14.

De acordo com o estudo efetuado, foi possível verificar que a existência e a disposição do 
mobiliário urbano é o mote para a ocupação desses espaços. Isto é, percebe-se que o facto 
de existir um dado número de mesas e bancos leva a que, em todas as observações efe-
tuadas no Parque Basílio Teles, a apropriação deste espaço público por um grupo de idosos 
seja a mesma, variando apenas na quantidade.(figura 16,17,18,19,20 e 21) O próprio Parque 
Basílio Teles acaba por apresentar, na sua generalidade, as formas de apropriação para as 
quais foi criado. Assim, o parque de crianças é apenas explorado por elas; os ban-

4. O espaço público: análise das ocupações no espaço do estudo de caso

12 Jeremy Till;The Urban Miniature; in Collected Writing; disponível em: <https://jeremytill.s3.amazonaws.com/
uploads/post/attachment/44/1994_The_Urban_Minature.pdf> acesso em: 26 de Fevereiro 2014
13 Idem.
14 DELGADO, Manuel (2013); Espaço público como Representação; in BISMARCK, Pedro, PITEIRA, Luís (edit.); 
Jornal Punkto; disponível em: <http://www.revistapunkto.com/2014/01/o-espaco-publico-como-representa-
cao_9694.html> acedido em: 13 de Janeiro 2014.
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15 ARENDT, Hanna; A Condição Humana; Forense Universitárias; Rio de Janeiro; 2007; p. 186.
16 CULLEN, Gordon; Paisagem Urbana; Edições 70; Lisboa; 2006; p. 25.

cos debaixo da vasta vegetação servem de abrigo, nestes dias de sol, e as mesas são uti-
lizadas sempre para o mesmo grupo de idosos jogar às cartas. No último registo produzido 
observou-se que o grupo apresenta uma enorme dimensão. Verificou-se que as mesas ali 
disponíveis já não eram suficientes, conduzindo à colocação de mesas transportáveis na-
quele espaço. (figura 22) 

Os únicos elementos que apresentam uma forma de fruição diferente daquela para a qual 
foram criados e que, por essa razão, acabam por apresentar uma diversidade de apropria-
ções são as fontes colocadas em frente ao edifício dos Paços do Concelho. A sua configu-
ração e altura permitem que as pessoas se sentem nos muretes laterais mas também que 
façam acrobacias de bicicleta ou de skate, o que leva a perceber, neste último caso, que 
nem sempre as formas de apropriação previstas do que é projetado conduzem a um único 
modo de fruição. Apenas este elemento demonstra uma variação nos diferentes modos de 
ocupação deste parque, sendo que todas as outras formas de apropriação se mantêm, mu-
dando apenas a quantidade dos seus usuários.

Este exemplo relativo à imprevisibilidade do uso efetivo ilustra o pensamento de Hannah 
Arendt, quando afirma que “(...) nem mesmo os objetos de uso são julgados somente se-
gundo as necessidades objetivas do homem, mas segundo critérios objetivos do mundo 
onde encontrarão o seu lugar, para durar e para serem vistos e usados.(...)”15. 

De acordo com Gordon Cullen “A ocupação estática, porém, é apenas uma das formas de 
apropriação do espaço exterior. Uma outra consiste na apropriação pelo movimento. (...)”16. 
Assim sendo, achou-se também pertinente analisar as movimentações que ocorrem nestes 
parques. Neste caso, uma vez que o Parque Basílio Teles está situado no centro da cidade 
e numa zona de grande movimentação, talvez devido às diagonais que o parque apresenta, 
verifica-se que este espaço é bastante utilizado para ligar pedonalmente as várias ruas que 
o circundam, variando a sua ocupação com as horas do dia e com a época sazonal. Os 
sinais desta ocupação «permanente» – quer seja por apropriação estática ou móvel – con-
ferem à cidade um caráter mais humano e diverso.

O outro parque analisado, o Parque 25 de Abril, apresentou resultados bastante diferentes 
destes. Localizado no interior de um quarteirão, é circundado por um conjunto habitacional, 
por um parque de estacionamento e pela Casa da Juventude. Apesar das caraterísticas 
do seu programa – dois pequenos parques para as crianças, um anfiteatro, um espelho de 
água, bancos e muita vegetação –, este parque, talvez pelo seu posicionamento, apresenta 
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uma baixa ocupação, comparativamente com o outro. Porém, a sua proximidade com a casa 
da Juventude leva a que, além das ocupações sugeridas pelo mobiliário urbano aí utilizado, 
existam outras, como por exemplo a apropriação por crianças que jogam futebol ou saltam 
à corda. No entanto, este tipo diferenciado de ocupação apenas foi registada num mês em 
que os estudantes estão de férias, podendo, assim, variar de acordo com a época sazonal. 

Estas análises levaram a perceber que os dois parques são ocupados, na sua generalidade, 
por públicos diferentes e que, talvez pelas diferentes posições que ocupam na cidade, isso 
os leve a direcionarem-se para distintos públicos. Isto é, o Parque 25 de Abril acaba por ser 
mais direcionado para o habitante da zona, o conhecedor da sua existência, enquanto que 
o Parque Basílio Teles acaba por ser um lugar “aberto” a todos os matosinhenses. 

Esta análise permite compreender não só as diferentes ocupações a que um espaço está 
sujeito, mas também a existência de uma hierarquia de lugares. Ou seja, percebe-se que o 
Parque Basílio Teles, talvez pela sua localização centralizada, apresenta uma importância 
superior, reconhecida na sua capacidade de atração, ao Parque 25 de Abril. O facto de estar 
posicionado nesta zona da cidade, assim como de oferecer várias possibilidades de utiliza-
ção aos seus habitantes, leva a que se verifique uma ocupação superior e uma consequente 
importância, comparativamente com o outro. 

A análise efetuada ao bairro dos pescadores foi realizada de maneira distinta da dos par-
ques, uma vez que interessava apreender o modo como as pessoas se apropriavam dos 
espaços no seu quotidiano. As várias visitas foram efetuadas de modo aleatório, ou seja, 
foram levadas a cabo em dias solarengos e em diferentes dias da semana, na tentativa de 
compreender o quotidiano de quem ali vive. 

Nesta análise verifica-se que as ocupações variam de acordo com o dia da semana e a hora 
escolhida e, ainda, devido às atividades e respetivos equipamentos existentes. Isto é, na 
zona do campo de futebol, durante o dia, não existem utilizadores, uma vez que os treinos 
se dão ao final da tarde e os jogos ao fim de semana. Também, só a meio da tarde é que 
se começa a verificar mais movimento naquela zona, uma vez que é a essa hora que as 
pessoas profissionalmente ativas começam a chegar às suas casas. Assim, e de acordo 
com as utilizações realizadas pelos moradores do bairro, percebeu-se que o único espaço 
desenhado para as pessoas conviverem, isto é, o único espaço de estar, reflete o que o 
mobiliário – algumas mesas e bancos – lhes propõe. Ou seja, este espaço é ocupado, du-
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Fig.27 e 28 Os equipamentos. Bairro dos Pescadores

Fig.25 e 26 As apropriações. Bairro dos Pescadores

Fig.23 e 24 O espaço público. Bairro dos Pescadores
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rante a semana, por um grupo de idosos que joga às cartas. Tendo em conta que não existe 
mais nenhum espaço planeado para os habitantes deste bairro, acaba por se verificar uma 
apropriação dos terrenos sem programa ou disfuncionais – com introdução de mobiliário 
pessoal - ou da rua (particularmente pelas crianças), criando condições não previstas para 
o convívio. (figura 23 e 24)

Um outro aspeto interessante que se evidenciou no processo de análise foi a enorme ocu-
pação do espaço público disponível para colocação de roupa a secar. (figura 25 e 26) Este 
facto demonstra, não só a necessidade de espaços projetados para este fim, mas também a 
íntima relação entre as pessoas e o lugar, tal como a familiaridade entre os seus habitantes. 
Estas formas de ocupação informais permitem depreender que o espaço público existente 
funciona como um prolongamento do interior das suas casas. 

Numa das visitas realizadas ao local percebeu-se, também, que o campo de futebol exis-
tente está ativo e que é utilizado pelas camadas jovens do Leixões Sport Club. Dada a 
faixa etária dos seus jogadores, a ocupação da área envolvente pelos pais das crianças é 
muito significativa. Trata-se de um local definido pelo campo, pelos balneários – que partem 
da justaposição de dois módulos pré-fabricados – e por um café, também este composto 
por módulos pré-fabricados. (figura 27 e 28) Assim, verifica-se que este local é pautado pela 
utilização de um tipo de equipamento inadequado às funções que recebe e pela escassa 
existência de mobiliário urbano adequado para as muitas formas de ocupação que ali se 
fazem sentir. 

A análise efetuada demonstrou que a carência de mobiliário urbano nesta zona leva a que 
muitas das pessoas se desloquem para os parques da cidade e que os habitantes sintam, 
de facto, a escassez desses elementos, motivando, consequentemente, todo o tipo de ocu-
pações de carácter «arbitrário». Esta realidade leva a que se sinta que a dimensão mais 
simbólica, a identidade social e a identidade do lugar, resultantes do reconhecimento de 
uma realidade colectiva, acabem, um pouco, por se perder.

Esta análise sobre os diferentes espaços que constituem a área em estudo – o sector norte 
da Avenida, os Parques e o Bairro dos Pescadores – mostrou-se muito útil, pois permitiu 
uma reflexão sobre diferentes configurações e instalações associadas aos espaços públi-
cos da cidade, traduzindo diferentes oportunidades de apropriação e distintas realidades de 
fruição. 
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Fig.30 Os fluxos automóveis 
na área do estudo de caso

Fig.29 A vista para a Rua Ló 
Ferreira 
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A ideia defendida por Cullen – que diz que a apropriação de um espaço também é feita 
através do movimento – levou, ainda, à análise dos fluxos que se verificam na área de es-
tudo. Percebeu-se, então, que a Avenida Dom Afonso Henriques apresenta genericamente 
um grande movimento, mas este desvanece-se, a norte, depois do Parque Basílio Teles. 
A circulação neste trecho é marcada pela existência da entrada para um parque de esta-
cionamento, sendo esse um dos grandes motivos que atrai as pessoas para essa parte da 
avenida. A par disso constata-se que a Rua de Alfredo Cunha e a Rua de Ló Ferreira são 
duas ruas bastante movimentadas e que o trecho da Avenida inerente à Festa do Senhor de 
Matosinhos é uma zona menos movimentada no dia-a-dia da cidade, quando comparada 
com as outras. (figura 29 e 30)

A análise efetuada revelou-se de grande utilidade, uma vez que permitiu reconhecer, de 
acordo com Cullen, que são, efetivamente, os peões que, através das suas apropriações 
estáticas ou movimentadas, concedem à cidade uma dimensão humana, revelando, assim, 
as questões fundamentais que deverão contribuir para a definição das linhas orientadoras 
de uma estratégia de intervenção e, consequentemente, para a produção de um projeto 
urbano. Ou seja, é através dos atos e dos gestos dos seus utilizadores que se pode colocar 
em questão os cenários atuais ou a reformulação dos mesmos.

Em suma, verificou-se que a Avenida propicia todos os elementos para uma apropriada 
utilização por parte dos seus habitantes. Porém, tal não acontece no Bairro dos Pescado-
res, uma vez que se percebe a falta de «espaços de estar» adequados a quem ali mora, a 
escassez de mobiliário urbano e o uso de equipamentos inadequados às funções, mas que, 
por falta de alternativas, permanecem no espaço-tempo.
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5. A Romaria do Senhor de Matosinhos

17 CLETO,Joel; Senhor de Matosinhos: Lenda, História,Património; 2ªa Edição; Câmara Municipal de Matosinhos; 
Matosinhos; 2007; p 91.
18 SILVA, Liliana; A Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, As lendas, a tradição e a realidade; editorial Quidnovi; 
Vila do Conde; 2013; p. 196.
19 PACHECO, Hélder Pacheco; Senhor de Matosinhos Cartazes da Festa; Comissão de estas do Senhor de 
Matosinhos; Matosinhos; 1995; p.1.
20 Idem.
21 CLETO,Joel; Senhor de Matosinhos: Lenda, História,Património; 2ªa Edição; Câmara Municipal de Matosin-
hos; Matosinhos; 2007; p. 92.

O projeto de intervenção que se propõe levar a cabo tem como mote as formas de ocupação 
e as espacialidades resultantes que transformam o espaço público no período correspon-
dente à Festa do Senhor de Matosinhos. Assim, para uma adequada intervenção, enten-
deu-se ser pertinente conhecer a história deste grande acontecimento, verificando qual o 
impacto que ele apresenta nos seus cidadãos e, consequentemente, na sua cidade, uma 
vez que o Senhor de Matosinhos é das maiores e mais antigas romarias nortenhas.

Os Matosinhenses são conhecidos pela sua devoção religiosa. Assim, para eles, as lendas 
e os cultos dos santos que os protegem nos seus momentos difíceis, principalmente o do 
Bom Jesus, são expressos de modo fervoroso e alegre na sua principal romaria. É esta 
manifestação – “(...) uma das maiores e mais perenes demonstrações da cultura popular do 
país (...)”17 -  que faz parte da identidade e da cultura matosinhense, tendo a fé sido expres-
sa na edificação da igreja paroquial de Matosinhos, que contou, na sua última intervenção, 
com a mestria do arquiteto Nicolau Nasoni -  tornando-a num “(...) espaço profundamente 
simbólico e cujo valor patrimonial e cultural é inegável.(...)”18.

 O Senhor de Matosinhos é o apogeu das romarias desta cidade e concelho, “(...) ainda hoje 
uma das mais concorridas de todo o Entre Douro e Minho.(...)”19 e corresponde ao momento 
em que milhares de pessoas visitam a cidade, para participarem nas festividades religiosas 
e nas atividades lúdicas, culturais e desportivas que se prolongam durante quase um mês. 
A atração principal das festas, em honra do Bom Jesus de Matosinhos, é a igreja - que se 
transforma todos os anos para esta celebração, localizada num dos extremos da Avenida 
Dom Afonso Henriques, onde ocorre a ocupação do espaço público para o festejo da roma-
ria.  

A alegria, o divertimento, o convívio e a comunicação que se sente, tal como a quantidade 
de pessoas que rumam a esta cidade, para este evento, verifica-se desde há longa data. 
Já na segunda metade do séc. XIX, com o incremento dos transportes, esta romaria veio 
marcar uma posição enquanto um dos maiores acontecimentos do género e “(...) como um 
cada vez mais poderoso acontecimento social (...)”20.  

A enorme sociabilização dos romeiros que partilhavam não apenas o espírito religioso, mas 
também o de companheirismo e o da alegria conduziu a que “(...) o espaço/tempo da romaria 
fosse também um local/momento em que o sagrado e o profano, a devoção e a diversão, se 
relacionassem de uma forma muito estreita.(...)”21. Neste sentido, desde a primeira metade 
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do século XX, que a responsabilidade da organização da romaria deixou de ser da Confra-
ria passando a ser quase exclusivamente da autarquia, uma vez que ganhou uma grande 
dimensão, com crescentes implicações urbanísticas, higiénicas, fiscalizadoras e de segu-
rança. Assim, a Romaria do Senhor de Matosinhos é, atualmente, a Festa da Cidade e do 
Concelho, cabendo à autarquia organizar o evento que se manifesta, durante algum tempo 
no ano, como um polo dinamizador de oportunidades da cidade.

Trata-se de uma festa grandiosa, envolvente e popular, não existindo uma maior manifes-
tação da relação do sagrado com o profano na região à volta do Porto, e sendo uma das 
mais concorridas de todo o Entre Douro e Minho. Assim, durante um determinado espaço 
de tempo, Matosinhos transforma-se, quer com os milhares de lâmpadas que iluminam o 
espaço da festa onde se instala um número muito significativo de barracas carregadas das 
mais diversas solicitações, quer com a oferta de inúmeros locais de comércio, que vão des-
de aqueles onde podem ser comidas as particulares sardinhas, até aos pontos de venda 
da louça tradicional, não perdendo da memória as diversas maquinarias que convidam ao 
convívio e à diversão, estimando-se atrair muito mais de meio milhão de pessoas durante 
a sua duração.

Porém, a manifestação viva e dinâmica do Senhor do Bom Jesus nem sempre foi como se 
conhece atualmente. Fora a religiosidade que se manteve, a romaria evoluiu, não apenas 
em consonância com a evolução e mudança da sociedade, mas também de acordo com 
as mudanças provocadas na cidade. Isto é, sendo uma romaria bastante antiga “(…) evo-
luiu conforme as transformações ocorridas no ambiente em redor, que mudava, nuns sítios 
devagar, noutros rapidamente, da ruralidade para a industrialização e crescimento urbano 
intensivo (...)”22. 

De acordo com a bibliografia lida, a Romaria é efetivamente um fenómeno potenciador 
de transformação. As suas modificações não decorrem, apenas, dos fatores que advêm 
das transformações intrínsecas à evolução da sociedade – os objetos comercializados, os 
modos de ocupação dos vendedores, a dinamização que se pretende dar ao evento, entre 
outros –, mas também das mudanças que ocorrem na cidade.

22 PACHECO,Hélder; Matosinhos: Memória e coração da feira da louça; Comissão das Festas do Senhor de 
Matosinhos e Câmara Municipal de Matosinhos; Matosinhos; 1994; p. 22.
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O Senhor de Matosinhos sempre se apresentou como um caso de estudo bastante perti-
nente, não apenas pela possível relevância do estudo para a cidade, mas pela possibilida-
de de aplicar os resultados a muitas outras cidades, resolvendo problemas e potenciando 
oportunidades. O fenómeno de festivalização, muito presente no país e no «quotidiano» dos 
matosinhenses, e a consequente ocupação temporária de espaços para estes fins levaram 
a que se percebesse a importância deste fenómeno. 

Atualmente, ainda mais marcadas pela crise económica (com reflexos no plano cultural), as 
cidades “sentem” necessidade de se potencializarem, através das suas tradições, da sua 
história ou, até, através da criação de eventos. Neste sentido, «está na moda» a aplicação 
de políticas de promoção urbana e de espaço público que vão de encontro à criação de 
um determinado «ambiente humano», ao fomentar, mesmo que durante um curto espaço 
de tempo, a ocupação do espaço público, através de eventos temporários. Ou seja, hoje 
em dia existe um marketing urbano, verificado nos fenómenos de capitalização dos valores 
promovidos pelas diferentes cidades, uma vez que esta fórmula de auto-financiamento das 
cidades ganhou uma importância fundamental. 

A cidade contemporânea apoia-se, então, num planeamento urbano que tem como base 
uma gestão estratégica que prioriza as novas expectativas de vida, as novas práticas so-
ciais, as novas questões urbanas e a, cada vez mais significativa, diversificação de inte-
resses1. Assim, as cidades sofreram um fenómeno de «festivalização» isto é, através do 
increment Assim, as cidades sofreram um fenómeno de «festivalização» isto é, através do 
incremento das festividades que já ocorriam ou através da criação de muitas outras, tenta-
se instituir estruturas e garantir fenómenos que atinjam o objetivo de criar oportunidades 
para revivificar as cidades e reanimar o seu espaço público. 

Este tipo de políticas – baseadas numa sociedade capitalista e festivaleira – está muito em 
voga no nosso país, levando a que, mesmo que temporariamente, as cidades sofram alte-
rações. Dois exemplos importantes da concretização destas políticas são Óbidos – que usa 
a sua história para atrair milhares de pessoas, temporariamente e em diferentes momentos 
do ano, a uma viagem pela história da cidade ou em torno de um tema, transformando-se 
num «parque histórico», ou, numa perspetiva mais realista, num «parque temático» – e San-
ta Maria da Feira que, ao apropriar-se da sua história, leva toda uma cidade a «vestir-se» 
para uma “viagem medieval”, em prol de um evento que constitui uma verdadeira atração 
turística da cidade. 

1. O fenómeno global de festivalização das cidades: o caso de Matosinhos

1 MEALHA, Rui; Termos de enquadramento estratégico e operativo, esboço de intenções de intervenção na 
cidade existente.
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O desenvolvimento à macroescala, como o que se fez sentir em Portugal nas últimas dé-
cadas do século XX, com a construção de autoestradas, de infraestruturas ferroviárias e 
aéreas, entre outras, conduziram a um fácil acesso entre cidades, motivando o aumento dos 
fluxos de pessoas e a presença das mesmas em eventos do género. A procura de novas 
experiências, novas sensações, a busca da cultura ou da animação motiva as pessoas a 
percorrem vários quilómetros para usufruírem deste tipo de festividades.

Matosinhos protagoniza atualmente um desenvolvimento económico e urbano dos mais 
acentuados do país2 e é aqui que acontece aquela que “(...) é uma das maiores manifesta-
ções portuguesas nas quais o sagrado e o profano se confundem (...)”3. 

Para o arqueólogo Joel Cleto “Não há uma efetiva qualidade de vida para as populações, se 
estas se sentirem num espaço anónimo, despido de informação e História (...)”4 e é neste 
sentido que se verificam políticas que levam ao fomento do reconhecimento do património 
histórico do concelho, valorizando a memória das tradições do Senhor de Matosinhos e do 
património que lhe está associado. Porém, esta romaria não é o único evento realizado na 
cidade. 

De acordo com a análise realizada aos diversos eventos que aqui ocorrem, percebe-se que, 
excluindo o Senhor de Matosinhos, que possui uma enorme tradição, muitos outros eventos 
foram criados para proveito da cidade. Com a exceção da Feira do Chocolate e do FAMA, 
a Lenda de Cayo Carpo, em Matosinhos, os Piratas, em Leça da Palmeira, e os Hospitalá-
rios nos Caminhos de Santiago, em Leça do Balio, são eventos assentes em recriações do 
passado, percebendo-se, assim, o aproveitamento histórico utilizado para a criação deste 
sistema festivo. Isto é, a estratégia utilizada baseia-se nos pontos fortes – a história e a tra-
dição – para maximizar as oportunidades. Assim, estes sistemas de eventos baseiam-se em 
políticas que potencializam a visibilidade da cidade ou do concelho na zona metropolitana, a 
promoção através do reconhecimento social e artístico e da economia e, por fim, a atração 
para o território envolvente, tentando, simultaneamente, expandir o seu potencial turístico. 
Ou seja, através da possibilidade de emprego de alguns meios e da organização dos mes-
mos, procura-se obter melhores resultados num empreendimento em que convergem as 
dimensões económica, social, cultural e política..(figura 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38)

Do mesmo modo que, durante séculos, o Senhor de Matosinhos foi a identidade desta vila e 
o polo focalizador das atenções que recaíam sobre ela, na opinião de Joel Cleto, esta gran-

2 CLETO,Joel; Senhor de Matosinhos: Lenda, História,Património; 2ªa Edição; Câmara Municipal de Matosinhos; 
Matosinhos; 2007; p.143.
3 Idem.
4 Ibidem.
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de festa “(...) pode – e deve - continuar a assumir-se como instrumento de desenvolvimento 
da região.(...)”5. 

Neste sentido, percebe-se que a criação de eventos promotores de grandes dinâmicas e 
assentes na tradição histórica, como é a Festa do Senhor de Matosinhos, tornam-se polos 
potenciadores de oportunidades para as cidades e, de novos modos de vivenciar o espaço, 
aliciando “(...) visitantes, consumidores, turistas, para atrair fluxos de negócios, fixar empre-
sas e quadros (...)”6. 

5 Ibidem.
6 BRANDÃO, Pedro; REMESAR, Antoni; Design Urbano Inclusivo, Uma experiência de projeto em Marvila, 
“Fragmentos e Nexos”; Centro Português de Design; Lisboa; 2004; p. 17.
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Um dos temas que constitui a base deste trabalho prende-se com as transformações tem-
porárias, que um determinado espaço pode apresentar, decorrentes das ocupações festivas 
existentes. Então, tem-se como objetivo abordar os temas pertinentes que se encontram 
presentes nos diferentes espaços que tornam possível a realização destes eventos, dando 
ênfase, essencialmente, ao tipo de ocupação do estudo de caso selecionado: a Festa do 
Senhor de Matosinhos. A par disto, dar-se-á relevo às práticas que podem ser contempla-
das como dinamizadoras de oportunidades para a cidade. 

A prática comum de determinados eventos prende-se com a utilização de espaços centrais, 
de espaços históricos da cidade ou até de espaços com grandes dimensões para alberga-
rem o temporário. Esta prática de concretização de eventos pontuais ou de romarias está 
sempre associada às ocupações efetuadas pelos feirantes que transformam, genericamen-
te, o quotidiano da cidade. Porém, constata-se que nem todos os eventos realizados acon-
tecem nos centros históricos. Muitas cidades possuem espaços que foram edificados para 
poderem albergar diversos eventos, com caraterísticas distintas, como é disso exemplo o 
Queimódromo, na cidade do Porto. Ou seja, tratam-se de espaços que apresentam outras 
características, podendo levar a uma reutilização infinita e, assim, incitam à efemeridade da 
ocupação do local. Neste sentido, pode-se afirmar que tratam-se de espaços que podemos 
traduzir como “(…) mutantes formalmente e abertos ideologicamente.(...)”7.  Em algumas 
cidades verifica-se que, apesar da temporalidade com que ocorrem determinados eventos, 
existe uma construção de espaços permanentes para acolherem eventos temporários. Um 
exemplo pertinente desta realidade é, novamente, o Queimódromo.

Porém, e inversamente a esta ideia, o mote deste trabalho, centrando-se na transformação 
e oportunidade de requalificação urbana associada ao Senhor de Matosinhos, relaciona-se 
intimamente com a utilização dos espaços históricos ou centrais para a realização de roma-
rias, sendo assim, um exemplo do tema fundamental aqui exposto.

“As atividades e as celebrações associadas a um local apoiam a sua perceção (...)”8  sobre 
esse espaço público, tal como a criação de novas imagens no observador, desde que essas 
atividades sejam percecionadas e vividas. Uma vez que um espaço se encontre interven-
cionado, resultando num aspeto diferente do seu quotidiano, essa transformação leva à 
construção de novas imagens por parte do observador. Então, essas ocupações podem 
levar à criação de novas imagens de acordo com o modo de ocupação e extensão utilizada 
desse local. 

2. As práticas tradicionais: a transformação temporária do espaço

7 Idem; p. 59.
8 LYNCH, Kevin; A Boa Forma da cidade; Edições 70; Lisboa; 1999; p. 127.
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Em consequência disso, são criadas diversas imagens provenientes de uma apropriação 
que não tem que ser o resultado de uma apropriação rítmica. Ou seja, “Os acontecimentos 
e características ao longo de um caminho – elementos marcantes, mudanças de espaço, 
sensações dinâmicas (...)”9  levam à criação de um conjunto de imagens dinâmicas. Assim, 
esta forma de apropriação não criaria um conjunto de imagens que poderiam ser monóto-
nas para o observador. Porém, com o decorrer deste tipo de atividades e de acordo com o 
cariz temporário caraterístico destas ocupações, podem resultar, com o decorrer do tempo, 
diferentes imagens das experiências realizadas nos espaços metamorfoseados. 

O cariz temporário destas ocupações torna possível que novas espacialidades e imaginá-
rios sejam criados. Ou seja, o facto da ocupação permanecer segundo uma durabilidade 
pré-determinada leva a que possam ser efetuadas determinadas experiências. Esses novos 
modos de apropriação levam a que novos cenários sejam criados no espaço público, produ-
zindo reações diferentes nos seus utilizadores. Assim, é possível percecionar qual a opinião 
dos habitantes ou fruidores desses eventos sobre o efeito dessas ocupações. 

O estudo de caso que integra o presente trabalho é um exemplo pertinente das possíveis 
experiências que se podem realizar. Como será posteriormente exposto, neste tipo de práti-
cas, podem ensaiar-se soluções e perceber que, se uma determinada intervenção, proposta 
para a fruição desse ou desses espaços, não teve resultados positivos, tem-se a possibili-
dade de retroceder. Isto é, a dimensão temporária da intervenção é, na verdade, uma mais 
valia para a experimentação de vários modos de intervir no espaço urbano, sendo possível 
percepcionar, através dos comportamentos das pessoas, se a intervenção foi bem ou mal 
sucedida.

Há, efetivamente, a oportunidade de utilizar esta potencialidade intrínseca a este tipo de 
ocupações, para testar hipóteses e, posteriormente, transformar, de facto, os espaços pú-
blicos. Isto é, através do modo de ocupar um dado espaço, pode-se potencializar diver-
samente esse lugar. Assim, a intervenção em determinados espaços públicos, através da 
ocupação dos mesmos, por «arquiteturas temporárias», pode possibilitar a criação de novas 
oportunidades de fruição desse espaço, quer para os feirantes quer para os romeiros.

A par disto, este modo de ocupação pode integrar os instrumentos que permitam propiciar 
ao romeiro o conhecimento de vários espaços icónicos da cidade, tal como de outros lu-
gares que não são de uso quotidiano para grande parte dos habitantes da cidade. Neste 

9 LYNCH, Kevin; A Imagem da Cidade; Edições 70; Lisboa; 2011 p. 103.
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sentido, permite-se, também, que lugares e ambiências esquecidos no espaço urbano exis-
tente sejam utilizados de modo a que, pelo menos temporariamente, admitam considerar as 
soluções que conduzam a um grande fenómeno de reutilização. Conjuntamente, ter-se-ia 
a possibilidade de gerar espaços que se transformassem em «espaços de estar» ou de 
lazer. Isto é, criar-se-iam novos espaços, a partir de espaços normalmente movimentados. 
Assim, através da ocupação do espaço, por arquiteturas temporárias, verificar-se-iam as 
possibilidades criadas para transformar «a rua» em «praça», desenhando novos espaços 
de socialização.

Em suma, constatamos que, através da intervenção temporária no espaço, decorrente das 
ocupações associadas a eventos tradicionais, é possível criar e testar novos significados 
e funções para o espaço público, tentando sempre responder a problemas existentes, tais 
como a requalificação e a revivificação. Através do decorrer destas experiências é igual-
mente possível criar novos acontecimentos que potencializem a cidade. 
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As ocupações tradicionais do Senhor de Matosinhos são de grande importância, uma vez 
que marcam e personalizam este evento. Assim, e tendo em conta a perceção da sua evo-
lução ao longo dos anos, entendeu-se que seria importante para este estudo a realização 
de uma análise sobre as mudanças nas ocupações do espaço público que ocorreram ao 
longo dos tempos. Para tal, solicitaram-se as plantas à Câmara Municipal de Matosinhos, 
dado que se pretendia fazer uma observação rigorosa sobre os diferentes locais onde a 
festa tem decorrido.

A análise a realizar parece relevante, posto que “Os acontecimentos também podem ter 
identidade e este é o «sentido de ocasião»(...)”10 c criado nesta altura na cidade. Este sen-
tido é amplamente desenvolvido neste tipo de celebrações espaciais e rituais grandiosos 
como é o Senhor de Matosinhos. Nestas circunstâncias, a ocasião e o local reforçam-se 
mutuamente para a criação de um lugar que vai ser profundamente vivido. As experimen-
tações que ocorrem no modo de apropriação do espaço devem ter em conta que estas se 
refletem nas ambiências que produzem. Assim, toda a realidade referente a este tipo de 
acontecimentos leva a que “O resultado seja um envolvimento ativo no mundo imediato e 
material e um enriquecimento da personalidade (...)”11 do observador.  

O modo de apropriação do espaço público, durante o período em que se concretiza a roma-
ria, leva a que os conceitos de utilização bem definidos da sociedade atual – em que as ruas 
se destinam, em primeiro lugar, ao trânsito de pessoas e coisas e os edifícios, para além de 
constituírem um abrigo, acolhem, maioritariamente, as relações sociais e de trabalho – se-
jam, temporariamente, alterados, intensificando a socialização e ampliando a possibilidade 
comercial das primeiras.

Tendo em vista a representação dessa realidade ao longo do tempo obtiveram-se cartas de 
1965 e plantas de 2004 até 2013 onde se encontra marcada a localização exata de cada 
ocupação. Assim, e de acordo com a bibliografia lida, conseguiu-se desenhar, sobre as car-
tas de 1965, a ocupação que ocorria nessa época. Deparou-se, então, com duas tipologias 
de plantas e com a informação de dois séculos distintos, os séculos XX e XXI.

A transformação da zona onde ocorrem as ocupações, que sucedem entre estes dois sécu-
los, prende-se, no século XXI, com a desocupação da Rua do Godinho, do Parque Basílio 
Teles e de um trecho da Avenida D. Afonso Henriques. Segundo Eduardo Pinhal “(...) as 
Festas de Matosinhos, à volta dos anos 60, que eu posso recordar, antes de serem no lugar 

3. A ocupação do espaço público: a evolução do Senhor de Matosinhos

10 LYNCH, Kevin; A Boa Forma da cidade; Edições 70; Lisboa;1999; p.128.
11 Idem.
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onde estão agora, eram centradas aqui, à volta destes terrenos que estão à volta da Câma-
ra. (...)”12. A Rua do Godinho, para muitos, tornava-se local de passagem, uma vez que o 
“(...) povo que vinha nos elétricos, do Porto, de Gaia, vinha de muitos lados! E então saíam 
ali na Rua do Godinho e Brito Capelo. (...)”13.

Deste modo, a movimentação das pessoas, por esta rua, era comparável à dimensão da 
própria romaria. Por outro lado, também o Parque sofreu uma desocupação e descentrali-
zação, dado que, por volta dos anos 60, “A feira da louça também era aqui à volta do que é 
hoje o Parque (Basílio Teles). E centravam-se as festas todas à volta daqui. Até passarem 
lá para baixo (...)”14. 

De acordo com depoimentos de outros populares, na década de 70 a festa ocupava uma 
parte da Avenida oposta à do adro da igreja, porém, após a edificação e inauguração da 
Câmara Municipal, houve um recuo e as festas voltaram a realizar-se nos mesmos locais 
onde decorriam na década de 60. (figura 39)

Não se conseguiu saber exatamente quando se deu a desocupação da Rua do Godinho 
e do Parque e a passagem para os locais ocupados nas plantas que foram fornecidas, no 
entanto é do conhecimento popular que tal se verificou muito antes de 2004.

A documentação fornecida pela Câmara trata as ocupações legais que ocorreram na fes-
ta, ou seja, os locais exatos das instalações reconhecidas pela entidade organizadora da 
romaria. Assim, analisando a informação que se refere ao século XXI, percebeu-se imedia-
tamente que entre 2004 e 2008 não ocorreram alterações nas ocupações. De 2008 para 
2011 verificaram-se grandes alterações a nível espacial, tornando a festa dispersa, compa-
rativamente com o que até aí se verificara. A Feira de Artesanato de Matosinhos (FAMA) 
passou a ser parte integrante das festas, ocupando, de modo mais intenso, o fragmento 
da Avenida de D. Afonso Henriques que é perpendicular à Rua de Alfredo Cunha e à Rua 
de Ló Ferreira. Consequentemente, ocorreu uma mobilização das diversões dos adultos, 
antigamente dispostas no parque da Santa Casa da Misericórdia, para o parque de esta-
cionamento de Manhufe. Esta grande alteração levou a que a Rua de Silva e Cunha e a 
Rua de Manhufe passassem a ser ocupadas de modo a ligar estes dois polos festivos. De 
2012 para 2013 houve um retrocesso no modo de ocupação do espaço público. Assim, as 
ocupações realizadas pelos feirantes, no espaço das festas, assemelham-se às ocupações 
realizadas até 2008, encontrando-se o parque da Santa Casa da Misericórdia ocupado, de 

12 PINHAL, Eduardo cit. CLETO,Joel; Senhor de Matosinhos: Lenda, História,Património; 2ªa Edição; Câmara 
Municipal de Matosinhos; Matosinhos;2007; p.99.
13 GORDO, Antero, Idem.
14 PINHAL, Eduardo, Ibidem.
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novo, por carrosséis. A Rua de Silva e Cunha manteve-se ocupada e foi integrado um trecho 
da Rua da Misericórdia até à entrada superior do parque da Santa Casa. Na romaria rea-
lizada em 2014, verificou-se que as ocupações se mantiveram. A descrição dos diferentes 
espaços ocupados pela romaria permite evidenciar que é possível experimentar diferentes 
ocupações e observar qual é a melhor, quer para os utilizadores deste evento, quer para 
os habitantes que moram na zona inerente às festas. Assim, é possível que “A luz, os movi-
mentos, o som e o odor sejam manipulados de modo a tornar os locais mais atraentes para 
os sentidos”15, é também possível criar imagens identitárias, sobre esta festa, para o público 
alvo deste acontecimento, assim como tentar tocá-lo através dos diferentes sentimentos 
que podem ser produzidos.  

A descrição dos diferentes espaços ocupados pela romaria permite evidenciar que é pos-
sível experimentar diferentes ocupações e observar qual é a melhor, quer para os utiliza-
dores deste evento, quer para os habitantes que moram na zona inerente às festas. As-
sim, é possível que “A luz, os movimentos, o som e o odor sejam manipulados de modo a 
tornar os locais mais atraentes para os sentidos” , é também possível criar imagens identi-
tárias sobre esta festa, para o público alvo deste acontecimento, assim como tentar tocá-lo 
através dos diferentes sentimentos que podem ser produzidos. 

15 LYNCH, Kevin; A Boa Forma da cidade; Edições 70; Lisboa; 1999; p. 293.
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A ideia de espaço social está intrinsecamente ligada à imagem que ficou marcada na memó-
ria do observador, não apenas pela singularidade ou particularidade do local mas também 
pelo que o espaço significa para si, quer considerando um ponto de vista prático ou emocio-
nal. Neste sentido, e dado que este trabalho trata duas realidades da cidade: o quotidiano e 
o festivo e as diferentes ações e contactos que aí ocorrem, achou-se pertinente, para o tema 
em questão, abordar o conceito de espaço social de modo a que se entenda este conceito 
atendendo à relação entre o objeto e o observador. 

A segurança emocional que um determinado espaço transmite ao seu observador está de-
pendente da imagem desse mesmo espaço. Porém, a construção dessa imagem provém da 
relação harmoniosa, ou não, que esse espaço mantém com aquele que o utiliza e o observa 
– o observador. Assim, entende-se que a imagem não é criada, somente, pela análise dos 
efeitos dos elementos físicos percetíveis – espaço, forma, topografia, textura, detalhe, edifí-
cios, usos, habitantes, etc – mas também pelo significado social associado a esse espaço. 
Então, a imagem e a ambiência que levam a uma determinada forma de apropriação dos 
habitantes desse espaço é denominada por espaço social. 

Este não é uma coisa ou um produto, “(...) más bien envuelve a las cosas producidas y 
comprende sus relaciones en su coexistência y simultaneidad (...)”16. Ou seja, o espaço so-
cial está associado ao resultado dos atos provenientes das ocupações do espaço ou, mais 
especificamente, do espaço público.

Assim, pode dizer-se que é o reino do uso, onde a sucessão de atos e encontros se faz de 
um modo livre, afirmando-se, deste modo, que o espaço social é o espaço da sociedade, 
uma vez que é nele que os seus habitantes trabalham, criam e brincam, concordando com 
Kevin Lynch quando este afirma que “A terra (...) pertence às pessoas que a utilizam. (...)”17. 
Percebe-se, por isso, que o espaço público considera a reunião dos elementos constituin-
tes da vida social, onde as perceções, os acontecimentos e a hipersocialização têm lugar 
simultaneamente. 

Este espaço utilizado pelo habitante é, para Lefebvre, o espaço vivido. Ou seja, é o espaço 
sensorial e sensual da palavra, da voz, do olfativo, do auditivo e, consequentemente, o es-
paço que mais se aproxima da vida quotidiana dos seus habitantes. Ou seja, é o conjunto 
de lugares – ruas e praças – onde os habitantes de uma cidade acabam por desenvolver as 
suas competências sociais que são próprias de um dado tempo e lugar. 

4. O espaço social

16 LEFEBVRE, Henri; La produción del espacio; Capitán Swing; Madrid;2013 (1974); p. 129.
17 LYNCH, Kevin; A Boa Forma da cidade; Edições 70; Lisboa; 1999; p. 277.
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Os espaços que contribuem para a concretização de alguns desígnios do espaço social são 
determinantes para a singularidade de uma cidade, uma vez que é através destes que se 
“(...) consegue reconhecer ou recordar um local, como sendo distinto de outros locais; como 
tendo um carácter próprio, vivido, único, ou pelo menos particular. (...)”18. Neste sentido, os 
urbanistas devem ter como objetivo servir a sociedade, levando-a a usufruir desses lugares 
que foram construídos por e para ela, de modo a que se atinjam os projetos e os valores 
do espaço social para esses mesmos lugares, contribuindo, neste sentido, para a definição 
da sua singularidade. Assim, a apropriação dos espaços da cidade pelos seus habitantes 
denota a capacidade de persuasão da cidade para com os seus habitantes, uma vez que 
os leva a fruir deles e a reconhecer um sentimento de pertença relativamente aos mesmos. 

Para que se reconheça esta sensação de pertença e para que se conheça, verdadeiramen-
te, a essência de um espaço, os habitantes ou utilizadores devem-se abrir para ele, para 
tudo o que o carateriza, absorvendo, assim, tudo o que ele tem para lhes oferecer. Quando 
se verifica uma efetiva persuasão do utilizador pelas qualidades dos espaços públicos e 
pelos sentimentos que as mesmas despoletam é que se denota uma apropriação integral 
desses espaços, levando o seu utilizador a aprender a viver naquele que poderá ser deno-
minado como o “seu espaço”. Neste sentido, são as vivências e as relações que se estabe-
lecem com e nesses lugares que criam o espaço social, tornando os espaços públicos em 
“(...) cabides convenientes, nos quais se podem pendurar as memórias, os sentimentos e 
os valores pessoais. (...)”19. 

Assim, através do reconhecimento do espaço social percebe-se a importância das experiên-
cias, dos sentidos e dos sentimentos que os espaços públicos são passíveis de provocar 
no seu utilizador. Deste modo, através da análise dos espaços sociais é possível perceber 
como as sociedades criam os seus espaços e os seus tempos sociais. Ou seja, a análise 
que reflete sobre os conteúdos que importam à construção dos espaços sociais serve, tam-
bém, de instrumento de análise da sociedade. Neste sentido, percebe-se a importância da 
leitura do espaço social para a compreensão do espaço público, uma vez que a este são 
conferidas imagens ligadas à comunicação, à atratibilidade, ao bem-estar e à fruição espa-
cial que resultam da, e determinam a, percepção que deles tem uma determinada socieda-
de. Assim, verifica-se que espaços que promovam a vida comum dos seus habitantes “(...) 
clarificam e aprofundam a imagem comum de uma região e dão às suas características uma 
presença vívida, à qual se podem ligar significados. (...)”20.

18 Idem; p. 127.
19 Ibidem.
20 Idem, p. 293.
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Face ao exposto, verifica-se que foi através das imagens que remetem para o conceito de 
espaço social que foi possível desenvolver a análise que incide sobre as ocupações físicas 
da Festa do Senhor de Matosinhos. Para compreender como os matosinhenses vivenciam 
um espaço concreto, reconhecendo as diferentes atividades que a cidade tem para lhes 
oferecer, a compreensão da significação colectiva e de carácter imaterial que se associa a 
este conceito de espaço social demonstrou ser muito importante.

Naturalmente, pode-se, também, afirmar que o estudo e a análise efetuados, que serão 
apresentados de seguida, levaram à criação de imagens sobre determinados espaços so-
ciais, criando memórias e significados associados a esta forma de apropriação territorial. 
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Atendendo ao objectivo de concretização de um ensaio para um projeto urbano destinado à 
Festa do Senhor de Matosinhos, além da análise efetuada à zona do estudo de caso, sentiu-se 
a necessidade de contactar com os habitantes, trabalhadores e vendedores da área festiva, 
de modo a conhecer o local considerando outros pontos de vista e a realidade menos visível 
do grande acontecimento que ali marca presença todos os anos evidenciando, ainda, as 
possíveis necessidades que os mais ligados a este evento sentem.

Assim, este projeto procura responder não só aos problemas que a realização da romaria 
origina como também aos problemas existentes nos espaços que esta ocupa. A par disto, 
tenta, também, dar resposta às necessidades anotadas no quotidiano dos moradores da 
zona. Assim, achou-se pertinente que a solução fosse, sobretudo, ao encontro de uma res-
posta cívica que englobasse a opinião dos moradores, ouvindo-os. 

Então, foi elaborado um questionário (anexo 1), para o qual serviu de inspiração a visão de 
Kevin Lynch sobre a cidade e os questionários que ele próprio realizou 21. A realização e 
elaboração destes inquéritos – que tentavam também aplicar o conceito básico de imagi-
nabilidade – levou a que se percebesse a importância e pertinência de compreender como 
é que breves descrições de situações, as mais distintas e vivas na memória dos inquiridos, 
poderiam ser úteis para a definição de linhas orientadores de uma intervenção. Assim, o in-
quérito foi, então, aplicado aos habitantes e trabalhadores da Avenida D. Afonso Henriques, 
assim como do Bairro dos Pescadores, uma vez que, apesar de, atualmente, o Senhor de 
Matosinhos ocupar a Rua da Misericórdia, anteriormente já ocupou algumas áreas do bairro. 

A primeira parte do questionário tinha como objetivo compreender qual a faixa etária predo-
minante dos inquiridos, se estes gostavam de viver ou trabalhar naquela zona e se sentiam 
que a mesma tinha tudo o que os seus habitantes necessitavam. A segunda parte direcio-
nava-se para a Festa do Senhor de Matosinhos, tentado perceber de que maneira é que as 
pessoas a percecionam, se o facto desta «festivalização» se realizar numa zona de resi-
dência e de trabalho as incomoda, devido à alteração de rotinas ou à apropriação abusiva 
que são inerentes a este fenómeno, e, também, se se encontram satisfeitas por habitarem e 
trabalharem na zona da cidade que recebe uma das maiores romarias do norte de Portugal. 

A concretização destes inquéritos e a análise subsequente pretendiam, não só esclarecer 
algumas ideias predefinidas decorrentes de anteriores observações do quotidiano e da ro-
maria, mas também procurar informação útil para a intervenção a desenvolver. 

5. Os problemas das ocupações do Senhor de Matosinhos: análise dos questionários
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21  No livro A imagem da cidade Kevin Lynch apresenta o resultado de um estudo de cinco anos sobre o modo 
como os utilizadores assimilam as informações da cidade, recorrendo aos exemplos de três cidades diferentes: 
Boston, Jersey City e Los Angeles.
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Sobre as possíveis necessidades que os habitantes da zona sentem, um inquirido apresen-
tou uma opinião que veio de encontro às temáticas identificadas e desenvolvidas anterior-
mente. Dada a pertinência da resposta obtida, apresentou-se um excerto da mesma com a 
linha de pensamento do entrevistado que interessa destacar:

“(...) Nunca nenhum local tem tudo o que a população necessita, até porque o espaço pú-
blico é dinâmico, procura ajustar-se àquilo que é, também, a atividade que se vai desenvol-
vendo não é sempre rigorosamente a mesma. (...) Não estará tudo resolvido, nunca estará, 
mas acho que, fundamentalmente, aquilo que tem correspondido as necessidades, está 
cumprido. (...)” V. C. P. (anexo 2)

Assim, de acordo com a recolha de dados, percebeu-se que, na sua generalidade, quer os 
habitantes quer os trabalhadores não sentem qualquer carência no seu quotidiano, uma vez 
que, na sua generalidade, veem respondidas todas as suas necessidades. Tal é possível 
perceber-se, através dos testemunhos de outras pessoas que vão de encontro à opinião 
geral:

“(...) tenho quase tudo desde os bens da primeira necessidade até aos serviços, passando 
pelos aspetos lúdicos, e passando até pelos aspetos culturais. Esta é a zona privilegiada de 
Matosinhos está próxima de quase tudo: temos o teatro, aqui a 500 metros, a pé; temos uma 
sala de exposições que faz parte do centro cívico; a biblioteca, portanto há aqui uma série 
de equipamentos importantes e centrais. Esta é a zona nobre por excelência. Eu responde-
ria, da minha parte, que isto aqui chegava e sobrava. (...)”. Tel (anexo 2)

“(...) Sim, porque é um local central e está próximo de tudo. De tudo quanto são serviços 
que estão aqui nesta área: está próximo do povo, da população, tem um jardim aqui atrás 
fantástico, onde vemos crianças, vemos idosos, portanto tem um contacto muito próximo 
com a população matosinhense. (...)” C. Juv. (anexo 2)

Apesar da maioria das pessoas estar representada pelos excertos transcritos, há opiniões 
diversas. Embora a população não sinta que existam propriamente carências naquela zona, 
sente que aquela parte da Avenida não tem tanta vida quanta poderia apresentar. 

Tendo em conta que as opiniões dos inquiridos nos servirão de linhas orientadoras para um 
projeto de requalificação, achou-se igualmente pertinente destacar este comentário:
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Fig.40 O Senhor de Matosinhos, 
séc.XX. Avenida D. Afonso 
Henriques

Fig.41 O Senhor de Matosinhos, 
séc.XX. Rua do Godinho

Fig.42 O Senhor de Matosin-
hos, séc.XX. Parque Basílio 
Teles
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“(...) Deviam pôr outras coisas, já que a casa da juventude está aqui. Deviam pôr coisas 
para animar este lugar. Esta zona está muito parada. (...)”.D. Fát. (anexo 2)

Durante as festas da cidade, e uma vez que o palco principal das mesmas é esta Avenida, 
surgem algumas críticas relativas às ocupações praticadas atualmente. Não apenas às ocu-
pações de solo realizadas pelos feirantes, como também às efetuadas pelos romeiros. No 
excerto que transcrevemos de seguida, a inquirida manifesta uma certa nostalgia sobre o 
que era o Senhor de Matosinhos outrora.

“(...) A feira do Senhor de Matosinhos era, antigamente, a festa do Senhor de Matosinhos. 
Agora, acho que não. Tenho a certeza que não! Agora não, está mais dividido. Eu ainda sou 
nova, não é? Mas, nos meus tempos, o Senhor de Matosinhos era uma festa onde vinha 
muita gente, onde o Senhor de Matosinhos era todo aqui no parque, neste lugar, na rua do 
Godinho, na Casa da Juventude, na beira da Câmara… E agora não! Acho que aqui não 
tem nada a ver com aquelas casinhas que fazem. E agora vão para o lado do cemitério, vão 
para outros lados, não é o Senhor de Matosinhos! (...)” D. Fát (figura 40,41 e 42) (anexo 2)

As apropriações automobilísticas, consequência da afluência de romeiros que se faz sentir 
por esta altura, também é destacada, como se pode ver no testemunho deste inquirido:

“Portanto, há uma excessiva apropriação do espaço do automóvel, isto é, perde-se, no fun-
do, a cidade, porque o automóvel vai ocupar o pouco que resta do espaço vazio que não é 
ocupado pelo Senhor de Matosinhos. Daí que a apropriação do automóvel é uma apropria-
ção um bocado desmedida e depois uma apropriação que tem a ver com o contexto e, aqui, 
chamo-lhe o contexto definido pelo executivo camarário de transformar esta zona, até mais 
artesanal, mais sistematizada, quase como com as barracas todas organizadas como se 
fossem um comboio.” Tel. (anexo 2)

Ainda relativamente às ocupações, as críticas vão de encontro ao modo como as barracas 
se dispõem e confinam a rua, bem como à consequência que daí advém. Ou seja, as atuais 
barracas utilizadas pela feira de artesanato apresentam tal opacidade que alteram a per-
ceção, que até aí se tinha, da rua. As antigas barracas eram apenas compostas pela sua 
cobertura, contribuindo para a transparência e a visibilidade entre as ruas. Neste sentido, a 
utilização das atuais barracas confere uma espacialidade bastante diferente àquela zona, 
transformando as ruas e os passeios em vários corredores paralelos. Tal é possível compro-
var-se através do testemunho de outro inquirido:
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Fig.43 Os corredores produzi-
dos pela opacidade das barra-
cas

Fig.44 A invisibilidade entre as 
duas faixas da rua
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“(...) os equipamentos que são montados também não são de grande valor estético. Para 
além de terem umas coberturas que fazem lembrar o «sutien» da Madonna, o que não é 
muito interessante…. E, depois, transformar a Avenida em dois corredores opacos é uma 
coisa que realmente é desagradável.” Tel. (figura 43 e 44) (anexo 2)

Ainda no seguimento da crítica sobre as barracas, um inquirido refere a ausência de uma 
uniformização das instalações da festa. Isto é, atualmente, com todas as possibilidades que 
surgem, existe uma enorme quantidade de barracas e roulottes desiguais que levam a que 
visualmente se sinta falta de uniformidade. Porém, apesar do esforço feito pela entidade 
responsável da festa, continua a ser uma opinião desfavorável, como podemos compreen-
der através do excerto da entrevista realizada a este trabalhador:

 “(...) Uma coisa que nós não conseguimos resolver que é muito difícil. (...) Nós queríamos 
de certa forma uniformizar esse tipo de coisa e não conseguimos. Estou a dizer-lhe com 
toda a franqueza! Conseguimos mais ou menos na feira do artesanato, na FAMA, depois 
nas louceiras, nas doceiras, não conseguimos, porque cada um tem a sua tenda e depois 
vêm para pregar no chão o ferro e nós dizemos que as pessoas tropeçam no ferro e na 
corda e mais não sei quê e depois temos o velho problema de dizerem que já vêm para a 
feira há 60 anos e já a minha mãe vinha para a feira há 100 e era assim. (...)” V. Cul. (anexo 2)

Apesar de se conhecer que existe uma logística enorme para acolher os feirantes e propor-
cionar-lhes tudo o que eles necessitam – balneários, casas de banho, zonas para lavar a 
roupa - as críticas são consensuais em relação à ineficácia destes equipamentos, tal como 
se pode verificar:

“(...) Esta gente só vem para a casa de banho. Acho que deviam pôr casa de banho para os 
feirantes e não põem. (...) e, em relação à casa de banho, tenho problemas, às vezes. Isto 
fica aqui, logo no gaveto e, às vezes, tenho filas até ali àquela estátua, só para ir à casa de 
banho. (...)”  D. Fát (anexo 2)

Relativamente à zona do Bairro dos Pescadores, as críticas sobre o Senhor de Matosinhos 
têm um caráter diferente, comparativamente com as feitas pelos habitantes e trabalhadores 
da Avenida D. Afonso Henriques, uma vez que naquela zona as ocupações são recentes.

Nesta zona surgem críticas sobre ocupações abusivas, muitas vezes, de cariz ilegal,  por 
parte dos comerciantes, não sendo, assim, pensadas pelas entidades promotoras da festa. 
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Fig.45 O percurso a realizar 
entre o Bairro dos Pescadores 
e os parques

Fig.46 O estado atual do que 
foi, outrora, um parque infantil
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Tal é possível verificar-se pelo seguinte:

“(...) Já há dois anos as barracas foram montadas aqui, deste lado e daquele, e houve pro-
blemas com as entradas de casa e com as pessoas que, às vezes, também pensam que a 
casa e que a rua é deles e não deixavam trabalhar, especialmente as pessoas negras que 
estavam aí.  (...)” Sr rancho. (anexo 2)

Sobre o Senhor de Matosinhos, as críticas mais acentuadas prendem-se com a falta de 
casas de banho e de balneários públicos, levando a que alguns comerciantes ocupem, 
indevidamente, alguns espaços para responderem as estas necessidades, como podemos 
verificar pelo testemunho de um habitante:

“(...) às vezes há algumas pessoas que estão aí a vender que não tem higiene e estão aí no 
meio da rua. Às vezes é preciso vir a polícia e mandá-los embora, daqui, para fora. Acampa-
ram, aqui, nesta rua em baixo, e vinham fazer a “badalhoquice” aqui para dentro do parque 
e não se resguardavam de ninguém. Um senhor até chamou a polícia para aí 3 ou 4 vezes. 
(...)” Sr. Ca Rou (anexo 2)

No seu quotidiano, os moradores do Bairro dos Pescadores referem a inexistência de es-
paços de lazer exclusivos para crianças e idosos, levando a que, consequentemente, tenha 
que existir uma mobilização destes para outros espaços.

“(...) Os pais das crianças tem que se deslocar para o Parque 25 de Abril ou para o Parque 
Basílio Teles para elas brincarem. Os idosos é essa situação. Estou a falar de idosos a par-
tir dos 70, até aos 60 e tal que frequentam isto. Há outros que já vão lá para baixo para o 
Parque Basílio Teles jogar às cartas, outros para a Junta de Freguesia. Isto, que eu saiba e 
que eu conheça. (...)” Sr. Ran (figura 45 e 46) (anexo 2)

No entanto, e apesar das críticas que se fazem, os moradores da Avenida D. Afonso Henri-
ques gostam e estão habituados às mudanças realizadas naquela altura do ano, até porque 
o Senhor de Matosinhos sempre foi naquele local. Assim, pode comprovar-se pelos diferen-
tes testemunhos que estas pessoas não se sentem “vítimas” dos efeitos da festivalização 
da cidade:

“(…) Sobretudo agrada-me a questão de haver pelo menos um momento durante o ano em 
que se alteram um pouco as rotinas do dia-a-dia do entrar e sair de casa e ter uma barraca a 
frente de casa ou ter 10, 15, 20, 100 pessoas a passar em frente da casa. Portanto é sempre 

Capitulo 2

70



uma alteração que eu acho interessante na perspetiva de sentir que a cidade também nos 
dá este momento de algum contraste, para não ser uma coisa sempre uniforme. Portanto, 
aceito o Senhor de Matosinhos nessa condição de ser um momento contrastante do resto 
da vivência do ano inteiro. Gosto desse contraste (…).” (anexo 2)

“(...) Penso que sim, mas que as pessoas já estão habituadas, as que residem aqui e que, 
não as incomoda, apesar do barulho incomodar sempre, naturalmente, quem quer descan-
sar. Mas penso que já é um hábito, já é uma tradição que as pessoas não levam a mal. (...)” 
C Juv (anexo 2)

“(...) As pessoas que estão na Avenida D. Afonso Henriques, onde as festas sempre se 
realizaram, dessas não encontramos muitas reações, portanto já há, ali, uma cultura, pro-
vavelmente, de compreensão relativamente ao espaço público que está associado àquelas 
residências. As pessoas já perceberam que naquele momento do ano há aquelas festas, 
portanto o espaço não é delas. (...)” V.C.P. (anexo 2)

“(...) Mas, sim, altera-me aqui alguns ritmos, alguns circuitos, indiscutivelmente. Mas ficaria 
mais triste se visse a festa remetida para um espaço qualquer à parte. Porque eu acho que 
a festa do Senhor de Matosinhos tem de ser vivida na rua, em volta do Santuário, neste 
espaço. (...)” Jol (anexo 2)

Um dos inquiridos tinha sido responsável pela organização da festa. A entrevista realizada 
tinha como objetivo conhecer não apenas os problemas existentes na romaria, mas também 
compreender o modo como esta é planeada. A realização do inquérito revelou-se de grande 
importância para a intervenção a efetuar. 

A entrevista permitiu compreender que organizar um acontecimento desta envergadura é 
complexo e que este acaba por alterar bastante a vida quotidiana dos habitantes da zona 
da cidade que é temporariamente transformada. Percebeu-se que existe uma grande preo-
cupação em manter a tradição e em garantir a melhor logística possível para quem traba-
lha, assim como para quem frui da Festa do Senhor de Matosinhos. Os excertos seguintes 
ilustram as nossas conclusões:

“(...) Hoje em dia são realmente as preocupações em conciliar a cidade, a vida da cidade 
com uma certa, não diria anarquia, mas com um elemento que são as festas, que nós te-
mos a consciência que acabam por prejudicar o normal funcionamento da cidade. E essa 
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é a minha grande preocupação e a minha grande memória da atualidade. E como é que se 
consegue fazer uma festa da dimensão do Senhor de Matosinhos, como é que se consegue 
manter a festa com a sua dimensão, que é realmente muito grande? Tudo isto conciliável 
com circulação de pessoas e bem estar das pessoas nas suas próprias casas. Como é que 
se consegue conciliar isto tudo? Esse é um dos grandes desafios, um dos grandes proble-
mas. (...)” V Cul (anexo 2)

 “(...) Devo dizer-lhe que uma das grandes faturas do Senhor de Matosinhos vai apenas para 
coisas que ninguém vê, e que é toda a logística de apoio a quem cá se instala. (...) Esse é 
para nós um dos maiores problemas da festa: como é que nós organizamos as pessoas que 
cá estão. Nós criamos um parque para estacionarem as suas carrinhas, os seus camiões, 
etc. Só que depois há gente que quer dormir na própria tenda, depois há gente que quer 
estacionar a sua própria carrinha junto à tenda para tomar conta da carrinha e da tenda ao 
mesmo tempo. (...)” V Cul (anexo 2)

O questionário revelou ser um instrumento de recolha de informação adequado à interven-
ção a realizar, uma vez que se obtiveram informações pertinentes e esclarecedoras sobre 
as necessidades ou carências que ali se fazem sentir, quer no quotidiano mais específico 
do Bairro dos Pescadores, quer nas ocupações mais festivaleiras produzidas pela romaria. 

Ficou claro que existem quase todos os equipamentos necessários para uma boa logísti-
ca. No entanto, o facto de continuarem a existir críticas conduz à necessidade de novas 
intervenções. Neste sentido, os problemas urbanos reconhecidos em alguns espaços, jun-
tamente com os sentidos por parte dos moradores, tal como as necessidades inerentes à 
realização da romaria, são o mote para intervenções que suscitem novas oportunidades 
para todos. Deste modo, este tipo de recolha de informação mostrou-se muito vantajoso, 
verificando-se a pertinência de métodos semelhantes que levem à interação com a comu-
nidade.   
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reflexo do estudo de caso
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A dimensão temporária da arquitetura: 
estudo de caso



Todo o pensamento, subjacente ao processo de concetualização deste projeto, está dire-
tamente relacionado com a noção de tempo da arquitetura, visto que a intervenção que 
se pretende levar a cabo serve um acontecimento que apresenta uma durabilidade pré-
determinada. Com efeito, os acontecimentos temporários derivados dos eventos de festi-
valização da cidade têm, sempre, como premissa, uma concretização especifica para um 
dado tempo. Tal como foi estudado e anteriormente exposto, também o espaço público e 
o espaço social variam, de acordo com os reflexos que o passar do tempo materializa na 
sociedade e esta no seu espaço de vida.

Assim, uma vez que tempo e espaço fazem parte de um único sistema de transformação do 
território, considerou-se relevante abordar, genericamente, este assunto.

De acordo com o anteriormente exposto, percebe-se que tudo o que se constrói existe num 
determinado tempo e espaço. Neste sentido, entende-se que estes dois conceitos estão, 
intrinsecamente, ligados. E, tal como foi verificado na abordagem sobre a construção da 
cidade contemporânea, é o tempo que, através das suas ações, constrói o espaço. Porém, 
é o espaço que manifesta a duração do tempo e que regista as marcas da sua passagem. 
Neste sentido, Einstein veio alterar “(...) la moderna noción del espacio, asociando la inse-
parablemente a la del tiempo y estableciendo una permanente mutabilidad del mundo físico 
entre los parámetros espacio-temporales.(…)”1.

Desta forma, o tempo pode ser definido pelo modo como os acontecimentos ocorrem e, 
por essa razão, pode ser considerado um dos elementos constituintes do «real» e da forma 
como cada humano o experimenta. Ou seja, é através deste que se regista a apropriação 
dos espaços, o modo como a sociedade participa nestes, bem como a atenção que lhes 
confere. Então, constata-se que o tempo é uma das condições através das quais o ser 
humano pode experimentar o real 2, visto que, “(...) se asimila a una percepción de nuestra 
existência (...)”3.

Então, partindo do princípio que o tempo está presente na realidade quotidiana do homem 
e que essa presença é passível de se verificar em função das «realidades» que se desen-
volvem ou têm lugar – mesmo que estas sejam imateriais – pode-se constatá-lo ao verificar 
que este expressa uma durabilidade determinada por um início e um fim. Por outras pala-
vras, mesmo que o tempo não seja visível nem possa ser construído, revela-se, primeira-
mente, de modo sensorial e sensível. Posteriormente, é identificável, através de categorias 

1. A importância do tempo na arquitetura: reflexo sobre o estudo de caso

1 SOLÀ-MORALES, Ignasi; Diferencias: topografia de la arquitectura contemporânea; Editorial Gustavo Gili; 
Barcelona; 2013.; p.103.
2 MORGADO, Sofia; A Arquitectura do Tempo; in ARTITEXTOS03; 2006;  disponível em: <https://www.repository.
utl.pt/handle/10400.5/1824> acesso em: 3 de Fevereiro 2014.
3 PEREC, George; Espécies de Espacios; Montesinos; Barcelona;2001; p.9.

Arquitetura temporária: requalificação urbana no Senhor de Matosinhos

75



como a causa e o efeito, a duração, a consecutividade e a ordenação, entre outras. Também 
é possível a sua identificação através da impressão nos objetos, da duração e da sequência 
das experiências do presente, através dos acontecimentos que marcaram cada época e 
tempo, registando as suas metamorfoses e a sua evolução ou degradação.

Na opinião de Sofia Morgado, constata-se que os diferentes modos de ser e de existir são 
caraterizados pelo temporário – passagem do ser para a presença – e pela temporalidade 
– transição da presença para a existência. Estes estão unicamente associados “(...) ao ho-
mem e por extensão, neste sentido, ao habitar e à arquitetura como existência, à duração, 
que passa com o devir do tempo. (...)”4.

Assim, a história do espaço não se deve dissociar da história do tempo, uma vez que o 
ponto de partida para a análise deve consistir no estudo dos seus ritmos naturais, nas 
modificações facultadas por esses mesmos ritmos e na sua inscrição no espaço mediante 
as ações humanas ou, melhor, nos ritmos espaciotemporais da natureza modificados pela 
experiência social.

Tal como foi possível perceber, a cidade é construída quer pelo passar do tempo pela natu-
reza, quer pelas diversas atuações no espaço das sociedades que a habitam. Neste sentido, 
podemos constatar que a história do espaço associada à do tempo é indispensável e que 
a sua periodização – o seu «início» e o seu «fim» – não pode ser datada do mesmo modo 
que a historiografia tradicional. Assim, verifica-se a importância do tempo para o espaço e o 
inverso, ao constatar-se que o espaço público, enquanto sistema de permanências, facilita 
a articulação dos vários tempos sociais, isto é, o tempo permite experimentar, conceber, 
modificar e conhecer o espaço ao tomá-lo como fenómeno. 

Porém, não é só o espaço físico e a sua relação com o tempo que se pretende evidenciar. A 
arquitetura também depende desta dupla dimensão do espaço-tempo e, como tal, além de 
ser dimensionada através do comprimento, largura e altura, considera, ainda, a durabilida-
de. Deste modo, a obra arquitetónica é considerada num universo quadrimensional. 

Tal como foi anteriormente referido, a durabilidade é uma das caraterísticas reveladora do 
tempo. Isto é, a durabilidade de determinado objeto no espaço é caraterizada como sendo 
curta – temporária – ou muito longa – perene. Porém, distinguir se determinada obra de 
arquitetura é perene ou temporária depende da predeterminação com que se projeta a 
obra, ou seja, se à priori se conhece a duração da obra no espaço-tempo e se se projeta 

4 MORGADO, Sofia; A Arquitectura do Tempo; in ARTITEXTOS03; 2006;  disponível em: <https://www.repository.
utl.pt/handle/10400.5/1824> acesso em: 3 de Fevereiro 2014.
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de acordo com esse fim. Por vezes, as qualidades provocam determinadas sensações e 
sentimentos que levam as obras temporárias a prolongarem-se no tempo para além do 
limite inicialmente previsto. No entanto, é mais correto dizer-se que umas obras são mais 
temporárias que outras, uma vez que tudo é temporário e nada é definitivamente perene. 

Pode dizer-se que é, também, através da durabilidade da obra que os observadores têm 
uma perceção imediata da passagem do tempo. As marcas que ficam expressas nas obras 
e as diferentes experiências vividas em distintos momentos provocam nos seus utilizadores 
uma maior sensibilidade sobre este facto. Este acontecimento torna-se, também, percetível 
quando se vivencia «de novo» determinado lugar e se tem, ainda, presente uma expe-
riência passada. A par disto, a obra arquitetónica é vista, simultaneamente, como objeto e 
documento uma vez que se percebe o passar do tempo através das marcas aí impressas, 
da sua inserção no espaço e do seu estilo arquitetónico. Assim, constata-se que “(...)Tudo 
é tempo: o que se expressa na evolução, metamorfose dos sistemas criados, modificados, 
reutilizados. (...)”5.

Ainda a respeito da durabilidade da obra arquitetónica e das transformações ocorridas nas 
cidades decorrentes das mutações da sociedade que levam à consequente alteração dos 
espaços que são apropriados, Ignasi de Solà-Morales surge com um entendimento distinto, 
no tocante à «arquitetura tradicional»6. Enfatiza a possibilidade de uma arquitetura que res-
ponda e dê forma à mudança, pretendendo obter a fluidez que marca a realidade, através 
do seu movimento e duração. Salienta também que a arquitetura atual não tem os meios 
necessários para controlar o espaço-tempo, o lugar dos fluxos, propondo, assim, uma arqui-
tetura líquida. Esta basear-se-ia num “(...) sistema de acontecimientos en los que espacio 
y tiempo están simultáneamente presentes como categorías abiertas, múltiples, no reducti-
vas, organizadoras de esta apertura y multiplicidad no precisamente desde una voluntad de 
jerarquizar e imponerles un orden sino como composición de fuerzas creativas, como arte.
(...)”7.Assim, para Ignasi de Sola-Morales esta arquitetura responderia às questões atuais, 
uma vez que, “Hoy, más que nunca, nos interesan aquellas arquitecturas que están a medio 
camino entre el espacio y el tiempo, viviendo en la tensión de las prioridades opuestas.(...)”8. 
Desta maneira, no presente estudo de caso coloca-se o desafio de pensar uma arquitetura 
que responda mais ao tempo do que ao espaço, ordenando, primeiramente, o movimento e 
a duração e, só depois, a dimensão. 

Assim, procura-se não uma definição permanente de um espaço, mas, antes, atribuir uma 

5 Idem.
6 SOLÀ-MORALES, Ignasi; Territórios; Editorial Gustavo Gili; Barcelona; 2002; p. 12.
7 Idem; p. 130.
8 Ibidem; p. 127.
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forma física ao tempo, uma experiência de durabilidade da mudança, opondo-se, dessa 
forma, ao modo de operar clássico. Portanto, “(...) ya no podemos pensar recintos firmes, 
establecidos por materiales duraderos sino en fuermas fluidas, cambiantes, capaces de in-
corporar, de hacer fisicamente cuerpo, no con lo estable, sino con lo cambiante (...)”9.

A pertinência da abordagem desta ideia – a importância do tempo – prende-se com os obje-
tivos que se pretendem atingir e com as temáticas estudadas e a sua ligação intrínseca com 
a dimensão tempo-espaço. Foi, efetivamente, bastante útil para clarificar ideias subjacentes 
ao tempo na arquitetura. A ideologia de Ignasi de Solà-Morales também veio reforçar a ideia 
do que se pretende para a intervenção do quotidiano, do presente estudo de caso.

A reflexão sobre o conceito – o tempo – é importante para o processo de concetualização 
que se desenvolve no projeto urbano que procura concretizar as reflexões que interessam 
à presente dissertação, uma vez que se pretende “jogar” com os diversos tempos a que a 
arquitetura pode responder. Tenta-se, inicialmente, trabalhar com o tempo de curta duração 
e o de longa duração. Ou seja, o tempo de duração da romaria do Senhor de Matosinhos e 
um outro – o do quotidiano – que apresenta uma durabilidade superior, mas um conjunto de 
ações ou de atividades e dos seus utilizadores pré-determinado. 

Não se pretende pensar toda a arquitetura recorrendo ao ponto de vista de Ignasi de Solà-
Morales, mas perceber que se podem abrir horizontes para arquiteturas com durabilidades 
predeterminadas e que estas podem criar novas espacialidades e resolver problemas, e 
estas, ainda que correspondam a um tempo determinado representam, efetivamente, uma 
mais-valia para a cidade e para os seus cidadãos.  

 

9 Idem; p. 126.
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A requalificação dos espaços da cidade de Matosinhos tirando partido da Festa do Senhor 
de Matosinhos é o motivo principal deste projeto. Pretende-se, então, dar resposta à ques-
tão: “Como é que, através da arquitetura temporária, é possível requalificar espaços, quer 
se encontrem inseridos num acontecimento como o Senhor de Matosinhos quer na vida 
quotidiana?”. Este estudo permitirá compreender como é que a arquitetura temporária con-
segue dar resposta a realidades distintas. 

Porém, antes de se perceber as suas potencialidades, deve-se clarificar o que é a Arquite-
tura Temporária, uma vez que “(...) En esencia, los edificios son fundamentalmente tempo-
rales, aunque en ocasiones hagan falta siglos para que el edificio vuelva al polvo. La arqui-
tectura es temporal por definición y naturaleza, pero hasta qué punto es efímera depende, 
naturalmente, de la calidad de la construcción y de una serie de factores que van desde su 
ubicación hasta los caprichos del clima. (...)”10. 

Então, toda a arquitetura é temporária. No entanto “(...) quanto menor o tempo de estadia de 
uma construção no espaço, maior a sensação de sua efemeridade.(...)”11 ou seja, a efemeri-
dade e a temporalidade de um ambiente estão dependentes da provisoriedade dos objetos 
significativos no espaço. Isto é, a arquitetura é mais ou menos temporária de acordo com o 
tempo pré-determinado que lhe corresponde no espaço-tempo. Assim, não se deve partir 
do pressuposto de que a arquitetura é temporária de acordo com a tecnologia construtiva 
utilizada, uma vez que um determinado assentamento pode ser precário, mas com suces-
sivas manutenções, tem a possibilidade de adquirir uma maior duração e, por outro lado, 
uma edificação sólida pode ser demolida quando a sua finalidade terminar. Neste sentido, 
constata-se que a efemeridade e a temporalidade na arquitetura dependem da ação de se 
desvanecer de um dado lugar, não existindo sempre uma relação direta entre a tecnologia 
construtiva e a duração real da construção. 

O facto da duração da arquitetura entendida como temporária ser planeada fá-la apresentar-
se como uma condição de conceção muito interessante visto não ter de responder a certas 
restrições associadas a edificações permanentes. Deste modo, permite que os arquitetos 
usufruam de uma maior liberdade criativa revelando-se, assim, uma fonte de inspiração 
para pensar a arquitetura. 

Atualmente, ainda é comum associar-se a arquitetura temporária a eventos, dado o cará-
ter estacional caraterístico deste tipo de acontecimentos. Então, esta linhagem de obras 

2. A arquitetura temporária: requalificação dos espaços da cidade de Matosinhos

10 JODIDIO,Philip; Temporary Architecture Now; Taschen; Barcelona; 2011; p. 6.
11 PAZ, Daniel; Arquitectura efémera ou transitória, Esboços de uma caracterização; in Vitruvius – arquitextos; 
2008; disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.102/97> acesso em: 7 Janeiro 
2014
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arquitetónicas integra uma natureza que nos remete para uma dimensão temporal, tendo 
em conta o seu fim anunciado e, consequentemente, o seu caráter transitório. Visto que 
está associada, maioritariamente, a eventos, o seu final, enquanto obra, está supostamente 
dependente do final do evento. Ou seja, constata-se que a arquitetura que serve eventos é 
temporária, por depender dos eventos que a tornam necessária. Assim se torna claro que a 
sua temporalidade não está conectada à durabilidade potencial do objeto construído, mas 
antes à durabilidade da conjuntura que o determina.

Ora, esta prática de arquitetura deveria ser alvo de reflexão, uma vez que os nossos estilos 
de vida nos atiram, com frequência, para experiências quase nómadas e até, atendendo 
à atual conjuntura económico-social, para circunstâncias onde a arquitetura poderia ser 
reutilizável. Ou seja, está em questão a sua utilização, não só em eventos como também 
na resolução temporária de diversos problemas. Ressalva-se que o facto de ser temporário 
não precede, necessariamente, uma durabilidade curta, mas antes, pré-definida. Assim, 
sugere-se a abertura a uma maior empregabilidade desta condição da arquitetura. 

A qualidade cada vez maior dos projetos de arquitetura temporária apresenta-se como um 
fenómeno que demonstra a crescente consciência sobre a transformação estrutural do es-
paço na sociedade letrada, visto que passou a existir uma maior consciencialização de que 
“Lo vivo varía continuamente. Lo construido debería seguir a lo vivo y transformarse también 
continuamente. Las viviendas, las ciudades, todo el espacio construido deberían corres-
ponder al proceso de lo vivo y a las necesidades e intereses en constante cambio del ser 
humano y también a los procesos ecológicos de transformación de la naturaleza” 12. Deste 
modo, faz sentido “(...) uma metodologia que envolva o utilizador em todo o processo de 
conceção e desenvolvimento” 13, uma vez que a empregabilidade da arquitetura temporária 
pode ser repensada e alterada de acordo com as necessidades que os cidadãos possam, 
eventualmente, apresentar num determinado momento. Isto é, a intervenção da arquite-
tura temporária dependeria da durabilidade de uma determinada necessidade. Ignasi de 
Solà-Morales vai de encontro a esta opinião ao afirmar que “Los lugares de la arquitectura 
actual no pueden ser permanencias producidas por la fuerza de la firmitas vitrubiana. Son 
irrelevantes los efectos de duración, de estabilidad, de desafío al paso del tiempo.(...)”14.  
Afirmação que vai de encontro à ideia da arquitetura líquida, já anteriormente apresentada.

Porém, apenas existe uma consciencialização da capacidade da arquitetura temporária e 
da sua capacidade de mutação do espaço. A arquitetura temporária deveria entrar nos cam-

12 OTTO, Frei; et al; Arquitectura adaptable; Editorial Gustavo Gili; Barcelona; 1979.; p.
13 BRANDÃO, Pedro; REMESAR, Antoni; Design Urbano Inclusivo, Uma experiência de projecto em Marvila, 
“Fragmentos e Nexos”; Centro Português de Design; Lisboa;2004; p. 53.
14 SOLÀ-MORALES, Ignasi; Diferencias: topografia de la arquitectura contemporânea; Editorial Gustavo Gili; 
Barcelona; 2013; p. 114.
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pos da requalificação e revivificação dos espaços, mesmo que aconteça durante um curto 
espaço de tempo, de modo a que se perceba se aquela intervenção está ou não a ser efi-
caz. Esta ideia de requalificar e revivificar vai de encontro ao conceito de efemeralização, 
proposto por Buckminster Fuller, que “(...) describe la tendencia de las técnicas hacia el 
hacer ‘más con menos’, en una evolución constante hacia el empleo de menos materia, 
energía y tiempo para lograr las mismas prestaciones. (…)”15. 

É na linha de pensamento de Ignasi de Solà-Morales que se encontra este trabalho e é nes-
te sentido e com inspiração que se tenta aplicar este conjunto de conhecimentos na cidade 
de Matosinhos. Isto é, pretende-se exemplificar, posteriormente, como é que a arquitetura 
temporária consegue responder aos problemas que a cidade apresenta nos eventos que 
acolhe, bem como comprovar de que forma resolve os problemas dos seus cidadãos. As-
sim, pretende perceber-se como é que se pode tirar partido de uma arquitetura que vai res-
ponder a um determinado evento e à vida quotidiana do local, partindo da ideia de que “(...) 
muitos temporários celebrativos têm muito mais impacto que muitos permanentes.(...)”16.

Deste modo, no ensaio a desenvolver ambiciona-se organizar a cidade no seu maior evento 
anual, trabalhando lugares existentes e potenciando diferentes usos ou diferentes cara-
terizações de modo a que sejam muito fruídos ou reconhecidos pelos seus habitantes e 
utilizadores. Então, através da arquitetura temporária pretende-se requalificar, uma vez que 
esta não é utilizada apenas em intervenções de cariz lúdico mas também em situações de 
requalificação de lugares.

Assim, através do ensaio urbano deseja-se mostrar a capacidade que esta arquitetura tem 
para organizar a cidade, requalificar lugares que parecem estar esquecidos ou que neces-
sitem de intervenções e dar resposta a carências apontadas pelos habitantes. Pretende 
demonstrar-se que é passível de ser reutilizada em diversas circunstâncias, resolvendo os 
diversos problemas que lhe são apresentados nesse momento. Neste sentido, vai-se de en-
contro à ideia de que as necessidades atuais não serão as mesmas que as do futuro e que, 
com a mobilidade e a versátil durabilidade, no tempo-espaço, desta arquitetura, é possível 
responder-se, temporariamente, às distintas necessidades. Uma vez que, as intervenções 
temporárias não deixam marcas materiais no espaço, pode, assim, resolver-se um proble-
ma com uma intervenção temporária, mesmo que se aceite que, no futuro, uma intervenção 
perene seja a melhor forma de intervir naquela circunstância.

15 FERNÁNDEZ-GALIANO, Luís; Espacios efímeros; in ArquitecturaViva; 2011; disponível em: 
<http://www.arquitecturaviva.com/media/Documentos/espacios_efimeros.pdf> acesso em: 7 Janeiro 2014.
16 SILVA, Paulo Cunha; Homeland, News from Portugal, Avenida dos Aliados,nº66/68.
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Assim, a arquitetura temporária vem responder, de certo modo, às experiências de organi-
zação de espaço, que eventos como o Senhor de Matosinhos requerem, podendo avançar 
e retroceder, de acordo com os fenómenos desenvolvidos com as ocupações, tal como com 
as constantes alterações das necessidades que se vão manifestando por parte dos seus 
utilizadores. 

Sintetizando, a intervenção através deste tipo de arquitetura na cidade de Matosinhos vai 
de encontro à ideia do “mais com menos”, ou seja, do tentar intervir mais vezes e em mais 
espaços, mas temporariamente. Se a aplicação da arquitetura temporária, no espaço-tem-
po do Senhor de Matosinhos, pode requalificar a cidade, durante esse acontecimento, a 
mesma forma de intervenção, noutros lugares da cidade, pode gerar diferentes dinâmicas 
na cidade, requalificando-a, revitalizando-a e, ao mesmo tempo, potencializando-a, ou seja, 
criando novas oportunidades, quer para esses lugares quer para os seus habitantes. A par 
disto, com estas intervenções poder-se-iam visualizar formas de intervenção que pudessem 
vir a ser efetuadas com caráter definitivo. 

Então, este projeto pretende contrariar o modo como “ (...) Todos vivemos contra a síndrome 
do temporário. (...) Queremos uma casa permanente, um emprego permanente. Queremos 
relações permanentes. (...)”17. Ou seja, numa sociedade em constante mudança devem-se 
abrir novos horizontes e colocar em causa todos os instrumentos que se têm para intervir 
neste momento, podendo ser a arquitetura temporária uma mais-valia para essa interven-
ção. Assim, deve começar-se a mudança na mentalidade da sociedade, uma vez que o 
permanente ainda está muito enraizado na cultura, pois é mais facilmente controlado.  

Concluindo, de acordo com o projeto a desenvolver, pretende-se responder às necessida-
des do estudo de caso, demonstrando a capacidade que a arquitetura temporária apresenta 
de responder à experiência do tempo e do espaço. A par disto, pretende-se, também, con-
tribuir para a alteração do senso comum sobre o que é, ou não, arquitetura temporária e 
sobre as suas potencialidades, uma vez que é “Fundamental a distinção entre provisório e 
precário, infelizmente relacionadas no entender comum, como enfatiza o falecido prof. Ma-
nuel José Ferreira de Carvalho. Não só a arquitetura efémera não é precária em si – ou não 
deve ser precária – como atende a solicitações mais exigentes. (...)18”.  

17 SILVA, Paulo Cunha; Homeland, News from Portugal, Avenida dos Aliados,nº66/68.
18 CARVALHO, Manuel, cit. in PAZ, Daniel; Arquitectura efémera ou transitória, Esboços de uma caracterização; 
in Vitruvius – arquitextos; 2008; disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.102/97> 
acesso em: 7 Janeiro 2014

Capitulo 3

82



A ideia de revivificar surge, em primeiro lugar, no prolongamento da requalificação dos es-
paços. Porém, o plano de requalificar apresenta-se mais ligado à ideia de voltar a introduzir 
qualidades naquele espaço, ou melhor, de perceber quais são as qualidades e as vivências 
que esses espaços têm e tirar partido delas, requalificando-as. Além disso, a noção de 
revivificar parte da intenção de voltar a dar vida a um determinado espaço, uma vez que 
“Há coisas que permanecem e por permanecerem tornam-se invisíveis. (...)”19. Para tal é 
necessário confinar novos usos a esse espaço, uma vez que são eles que dão vida aos 
espaços tornando-os visíveis. A ideia de requalificar, exposta anteriormente, e de revivificar 
surgem da análise efetuada à cidade de Matosinhos. Percebeu-se que existem espaços 
que necessitam de ser requalificados e outros que precisam de ser revivificados, como é o 
caso da Rua Brito Capelo. Assim, pensa-se que o temporário pode tornar os espaços mais 
dinâmicos e atrativos, contribuindo, consequentemente, para a sua revitalização. 

O modo como a obra se adapta ao meio, de modo a melhorar e conservar as condições 
atuais do homem, fá-la ser bastante pertinente para o modo de intervir num dado lugar. 
Frei Otto vem clarificar esta ideia ao afirmar que “En la adaptación de obras tratamos con 
construcciones que por su estructura permiten cambios.(...)”20. O que reforça também esta 
cómoda adaptação é o facto da arquitetura temporária não apresentar tanta necessidade 
de responder a aspetos práticos que são mais importantes nas arquiteturas permanentes. 
Neste sentido, torna-se uma arquitetura sedutora e com uma forte capacidade de fascinar 
os seus projetistas e, especialmente, os seus utilizadores. Assim, faria com que os espaços 
fossem mais vividos e utilizados. A possível capacidade que a arquitetura temporária possui 
para revivificar prende-se com apresentar, na contemporaneidade, caraterísticas decorren-
tes da exploração e da industrialização dos conceitos de mobilidade, adaptação, modela-
ção, versatilidade, leveza, rapidez e extensão concetual, podendo, assim, responder aos 
vários problemas já expostos. 

Dadas as suas caraterísticas, a arquitetura temporária pode contribuir para revivificar, de 
acordo com as necessidades que são apresentadas no tempo-espaço, que também podem 
ser de organização do espaço. Isto é, os problemas de falta de vivência, de determinados 
locais, prendem-se com as mudanças que vão ocorrendo no modo como a sociedade expe-
rimenta os espaços da cidade, uma vez que alguns deles, necessitando, atualmente, de ser 
revivificados, já foram bastante utilizados no passado. Assim, e de acordo com os segmen-
tos temporais a que as arquiteturas temporárias ou efémeras se referem, podem situar-se 
em qualquer lugar, deslocalizando-se, fazendo-se suceder aqui e acolá, agora ou depois. 

3. A revivificação de alguns espaços da cidade através deste tipo de arquite-
tura

19 AGUIAR, Diogo; Homeland, News from Portugal, Avenida dos Aliados,nº66/68.
20 OTTO, Frei; et al; Arquitectura adaptable; Editorial Gustavo Gili; Barcelona; 1979.; p. 26.
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Assim, nota-se que esta arquitetura por ser “(...) compuesta por segmentos sucesivos y 
homogéneos (...)”21, pode ser reutilizada, respondendo aos vários tempos que lhe pedem 
resposta, constatando-se, assim, que existe uma reversibilidade de ações.

De facto, reforça-se uma vez mais a ideia de que é necessário intervir para as necessidades 
atuais. Nesta linha de pensamento, Frei Otto é da opinião que “La arquitectura adaptable cri-
tica las casas que ‘no son la expresión de las necesidades de la actual sociedad dinámica’, 
sino que están construidas ‘para largos períodos’ y son ‘la expresión de las necesidades de 
una sociedad pasada’.”22  Neste sentido, e dada a realidade atual, a arquitetura temporária 
viria colmatar os problemas do espaço, assumindo um significado especial, uma vez que 
seria “(...) correcto desde el punto de vista económico el construir edificios de vida corta que 
se eliminarían al modificarse las exigencias y serían sustituidos por otros que se adaptaran 
mejor a ellas, estos edificios de vida corta deberían corresponder a las exigencias actuales 
y deberían ofrecer una amplia posibilidad de satisfacer las necesidades individuales.(...)”23. 
Porém, como não é assim que se constrói, nem pensam os lugares, uma vez que se veri-
ficam muitos séculos de permanência nos mesmos espaços e se vão reescrevendo, sobre 
eles, novos modos de habitar, a arquitetura temporária viria responder, de modo rápido e 
eficaz, a todas as necessidades e mutações de hábitos dos seus utilizadores, durante um 
tempo determinado. A par disto, ajudaria pensar na cidade e nos seus espaços, que preci-
sam “(...) incesantemente de mecanismos regeneradores, que estudien los factores particu-
lares de los distintos lugares y sus interacciones con los cambios y sistemas globales.(...)”24.  
Assim, a arquitetura temporária colmataria problemas enquanto se procurava perceber a 
pertinência de soluções perenes.

Esta ideia de revivificação de espaços, através de arquiteturas temporárias, levaria a que 
ela fosse pensada considerando que “Buildings with a limited life also afford architects and 
planners greater freedom than permanent structures to explore unconventional spatial so-
lutions, new materials and forms of construction or to Play with visual ideas.(…)”25.  Assim, 
reconhece-se a arquitetura temporária tanto pelo seu modo único de se instalar no tempo, 
como pelas qualidades interventivas e novos valores que mobiliza. É de salientar a impor-
tância que esta pode ter no modo de revivificar, uma vez que a “(...) su capacidad performa-
tiva será la que determinará y otorgará carácter: la posibilidad de construir momentos o si-
tuaciones, actuar en un aspecto concreto y limitado, producir una serie de transformaciones 
y retirarse, desaparecer para siempre.(...)”26. 

21 GAUSA, Manuel (edit.); “Flashes: Destellos” ; Quaderns nº224, Collegi de Arquitectos de Catalunya, Barcelo-
na; 1997. p. 22.
22 OTTO, Frei; et al; Arquitectura adaptable; Editorial Gustavo Gili; Barcelona; 1979.; p.177.
23 Idem; p. 103.
24 GAUSA, Manuel (edit.); “Flashes: Destellos” ; Quaderns nº224, Collegi de Arquitectos de Catalunya, Barcelo-
na; 1997. p. 81
25 WOSCHEK, Heinz-Gert (edit.); Detail, Temporary Structures; serie 2013, 10; Munique; 2013; p. 1058.
26 GAUSA, Manuel (edit.); “Flashes: Destellos” ; Quaderns nº224, Collegi de Arquitectos de Catalunya, Barcelo-
na; 1997; p. 23.
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Em suma, a reflexão sobre a importância da arquitetura temporária para a requalificação e 
revivificação efetiva do espaço público permanente da cidade vem tornar evidente a estraté-
gia a utilizar no estudo de caso. Então, aproveita-se a Festa do Senhor de Matosinhos para 
evidenciar e tornar visíveis determinados espaços de Matosinhos, associando-os a ela. Esta 
estratégia de requalificação e revivificação, ao levar a que determinados espaços sejam 
fruídos, permite-lhes, simultaneamente, tornarem-se visíveis. Esta consequente visibilidade 
está, inevitavelmente, ligada à capacidade de referenciação de um determinado espaço. Ou 
seja, dar a conhecer um espaço é, também, trazê-lo para o quotidiano da cidade, mesmo 
que, apenas, aconteça na imaginabilidade do seu habitante. Com efeito, a arquitetura tem-
porária não deixa marcas físicas no espaço, mas antes na memória de quem fruiu os resul-
tados das suas ações e, por essa razão, a intervenção que se pretende realizar pretende 
apresentar-se como reflexão sobre o modo como um evento é capaz de deixar um legado, 
mesmo que esse seja imaterial. 
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Para a intervenção temporária no espaço urbano, objeto do nosso estudo, mostrou-se ne-
cessária a pesquisa de arquiteturas temporárias que intervieram neste, de modo a requali-
ficá-lo. A importância que se atribuiu aos exemplos escolhidos teve como base, não só as 
intervenções em si, mas também o modo como os arquitetos atuaram com a comunidade. A 
duração da obra no espaço-tempo foi outro aspeto que tivemos em conta. 

Apesar dos muitos exemplos de obras arquitetónicas que serviram de referência e inspira-
ção a este projeto, apenas serão apresentadas seis, sendo estas as que se entende que 
melhor definem diferentes modos de intervir no espaço público e que apresentam dimen-
sões temporais distintas, salientando que as mesmas vão ao encontro ao que foi exposto, 
até aqui, sobre a arquitetura temporária.

No entanto, é de referir que, ao expor estes exemplos, se deve salvaguardar que a condição 
temporária, transitória e passageira da obra arquitetónica é difícil de dimensionar, uma vez 
que não é possível estabelecer, de modo científico, um período de tempo mínimo para limi-
tar se dada obra recente é ou não temporária, embora se saiba, à priori ou através do pedido 
solicitado ao projetista, através dos materiais empregues e do modo como foi respondido a 
determinada encomenda, se a obra foi materializada com o intuito de durar menos tempo, 
comparativamente com outras obras. Então, de acordo com os exemplos que se vão expor, 
tenta-se evidenciar a ideia de que “Todas las arquitecturas son efímeras, pero algunas obras 
son más efímeras que otras.(...)”27, tal como fazer compreender os efeitos produzidos por 
estas, no espaço público envolvente, apresentando-as, então, das “mais temporárias” às 
“menos temporárias”.

A primeira obra sobre a qual este trabalho se detém é o projeto Relva, do atelier Clínica 
de Arquitetura. Esta performance corresponde a uma temporalidade que se pode definir 
como quase efémera, pois durou apenas dois dias, sendo, assim, a obra que apresenta 
menos durabilidade. Esta intervenção, integrada no programa do Festival Internacional das 
Marionetas do Porto (FIMP), foi selecionada pelo modo simples e eficaz com que este ate-
lier – composto por Nuno Travasso, Pedro Santos, João Silva, Maria Leitão e Sofia Granjo 
– interveio na Praça D. João I. Este caso mostra como a simples alteração do pavimento 
apresentou uma enorme eficácia no modo de apelar à fruição daquele espaço. Trata-se de 
uma intervenção realizada na Praça D. João I, no ano em que o festival tinha por nome “O 
Espaço do Encontro”. Resultou de um laboratório, dirigido por Jean-Philippe Vassal, que 
tinha por objetivo desenvolver ideias que interviessem na área da praça e do teatro, com o 

4. A requalificação dos espaços urbanos: alguns exemplos práticos

27 FERNÁNDEZ-GALIANO, Luís; Espacios efímeros; in ArquitecturaViva; 2011; disponível em: 
<http://www.arquitecturaviva.com/media/Documentos/espacios_efimeros.pdf> acesso em: 7 Janeiro 2014.
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Fig.48 Projeto Relva. As “no-
vas” vivências da Praça D. 
João I

Fig.49 Projeto Relva. A inter-
venção na Praça
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propósito de refletir sobre a ideia de espaço público enquanto espaço de encontro. 

O projeto Relva foi uma das obras selecionadas para estar articulada com as ações artísti-
cas desenvolvidas no festival. Então, a cada mudança de intervenção, das quais o projeto 
Relva é exemplo, a praça ganhava uma outra vida e, consequentemente, novos modos de 
apropriação daquele espaço. A intervenção propunha um relvado ondulante que substituía a 
pedra da praça. Diziam os autores sobre a intervenção que “Procura-se um espaço aberto, 
apropriável, que pretende despoletar novos usos num lugar que, no dia-a-dia, se encontra 
vazio. Passar, correr, parar, sentar, deitar, jogar, comer.”28  Ou seja, tratou-se de uma inter-
venção que, de um modo singelo e único, conseguiu uma reação por parte dos seus utili-
zadores fora do comum, pelo modo como estes se apropriaram do espaço. A forma como o 
mármore foi, rapidamente, encoberto por relva teve um efeito excecional.

Esta intervenção baseou-se na «substituição» do pavimento por um material que, além do 
seu impacto, graças à textura e cor, se apresentava como sendo leve, e, portanto, de fácil 
transporte, economicamente acessível, assim como de fácil adaptabilidade nas transfor-
mações de lugares e itinerância. (figura 49) Deste modo, pode dizer-se que esta obra deu 
uma nova roupagem ao lugar, alterando, de certo modo, os acontecimentos quotidianos, 
uma vez que as pessoas que entraram na praça e por ali ficaram “Sentaram-se, deitaram-
se, rebolaram, correram descalças, jogaram à bola, saltaram ao eixo, fizeram piqueniques, 
sentaram-se em grandes rodas e conversaram. (...)”29. 

Este projeto é o reflexo do modo de intervir deste atelier, uma vez que, “(...) alimenta-se de 
sonhos, dos deles e dos dos usuários que hão de desfrutar das suas obras, olhando para 
a arquitetura, não como o desenho perfeito de intocáveis obras de arte, mas antes como a 
resolução de problemas e a concretização de sonhos”30. Assim, pode dizer-se que o lugar 
não é apenas o cenário que é projetado mas também a habilidade de atrair pessoas para 
fruírem aquele espaço. Pode, portanto, dizer-se que aqueles arquitetos conseguiram ima-
ginar e conceber as relações futuras entre as pessoas, verificando-se isso no modo diverso 
de apropriação de um espaço. Este é um exemplo que ilustra bem o pensamento de Nicolau 
Coelho, já anteriormente referido, ao defender que “(...) a arquitetura é a arte que faz do 
habitar um bem-estar.(...)”31.(figura 48)

Em Portugal, começam a verificar-se alguns casos de requalificação de áreas carenciadas, 
por grupos de arquitetos que, juntamente com a comunidade local e técnicos de outras 

28 CLÍNICA DE ARQUITECTURA; Relva; disponível em: <http://www.clinicadearquitectura.com/index.php/pt/pro-
jectos/10001> acesso em: 13 de  Março 2014.
29 Idem.
30 Ibidem.
31 COELHO, Nicolau Pinto; Significado e sentido na obra de Lacaton & Vassal; [Prof. Responsável José Quintão]; 
FAUP; Porto; 2009.p.128.
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Fig.50 Casa do Vapor. O pro-
jeto

Fig.51 Casa do Vapor. As 
vivências

Fig.52 Casa do Vapor. A união 
entre os diferentes elementos 
intervenientes no projeto
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disciplinas que contribuíram para a qualificação do desenho urbano, intervêm no espaço, 
de acordo com as necessidades dos habitantes. Deste modo, demonstra-se a responsabi-
lidade social atual do arquiteto, no seu modo de comunicar e participar com a comunidade, 
na intervenção de espaços, assim como a importância do papel da arquitetura, hoje em dia.

Nestes casos, pode-se dizer que “(...) o projeto se baseia na procura de uma praxis arqui-
tetónica contemporânea, através da experimentação, da construção e desenvolvimento de 
projetos (...)”32. Procura-se um desenho mais abrangente, resultante das diversas expe-
riências e colaborações dos membros, assim como da experimentação, da partilha e da 
criatividade multidisciplinar.  

Considerando estes pressupostos, apresenta-se em segundo lugar, a Casa do Vapor, um 
projeto realizado em Abril de 2013, na Cova do Vapor, pelo Coletivo Exyzt, em colaboração 
com a Associação de Ensaios e Diálogos e desenvolvido com a Associação de Moradores 
da Cova do Vapor, assim como com o apoio dos habitates. (figura 50) Ação, vida e mudança 
apresentam-se como o mote para o trabalho do Colectivo Exyzt, sendo, o contexto – “(...) 
de uma arquitetura informal, com construções relativamente precárias (...)”33-  o mote para 
melhorar serviços comuns e criar um espaço onde fosse possível a união dos diferentes ele-
mentos da comunidade, num espaço temporário, com um uso social. O ideal deste coletivo 
é a projeção de uma arquitetura que a carregue de vida, através de ações de diversos usos 
e que ela própria promova encontros e intercâmbios. Deste modo, pretendem que todos 
os seus visitantes “dispam a pele” de meros espectadores para se tornarem usuários do 
projeto.(figura 51) No seu manifesto defendem uma “(...) ‘platform for multidisciplinary crea-
tion’ whose aim is to challenge the view of architecture as an independent field of practice. 
Instead, they embark on experimental living ventures built collectively.(…)”34. Deste modo, 
criam e organizam cada projeto como um parque cultural onde todas as histórias e compor-
tamentos são relatados, compartilhados e convividos. Foi nesta ideologia de compromisso 
social que se concebeu a Casa do Vapor, sendo essa a manifesta vontade dos EXYZT. 
Dado o contexto criado com todo o seu trabalho, ficou-lhes ainda a vontade de voltarem a 
Portugal, no prolongamento do seu projeto Construir Juntos, desenvolvido em Guimarães 
2012 – Capital Europeia da Cultura. A par deste prolongamento, o objetivo era também o de 
criar um novo impulso de um projeto de construção que se elaborasse, de modo conjunto 
e participativo, reutilizando para um novo projeto a madeira utilizada no Construir Juntos.

A diversidade encontrada na equipa de trabalho, quer pelas suas origens, quer pelas di-

32 PROJECTO WAREHOUSE; Descrição; disponível em: <https://www.facebook.com/projectowarehouse> aces-
so em: 3 de Fevereiro 2014
33 CASA DO VAPOR; Casa do Vapor, Sobre; disponível em: < http://www.casadovapor.org/pt/sobre-nos/ > aces-
so em: 7 de Junho 2014
34 EXYZT; Manifesto, React and Act.; disponível em: <http://www.exyzt.org/about/> acesso em: 10 de Novembro 
2013
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Fig.53 Quiosque. Projeto 
Expo 98

Fig.54 Quiosque. Versatili-
dade do projeto Expo 98

Fig.55 Quiosque, Porto 2001 
(concurso) 
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ferentes disciplinas, possibilitou a combinação de diversas ideias e metodologias, que se 
adaptaram à realidade da Cova do Vapor, de modo organizado e fundamentado. 

Esta construção efémera acolheu, de Abril a Outubro de 2013, um programa cultural varia-
do, reunindo aqui os distintos elementos de uma comunidade, numa mesma rede social, 
que é desafiada a fruir de um espaço temporário. (figura 52) Conjuntamente, também condu-
ziu a que o local fosse um catalisador de ideias, tal como uma incubadora de projetos indi-
viduais ou coletivos. Pode-se mesmo dizer que foi projetado como “(...) espaço de estímulo 
à partilha, à aprendizagem, à criação e à experimentação artística, que serve de impulso à 
participação ativa e à valorização cultural da comunidade da Cova do Vapor.(...)”35.

A intervenção realizada evidenciou a possibilidade e a potencialidade de se intervir num 
determinado espaço, tendo como mote as necessidades dos seus habitantes e a relação 
entre eles: o arquiteto e a obra. Trata-se de um projeto que demonstra a possibilidade de 
um novo paradigma do arquiteto na sociedade, levando à concretização de uma arquitetura 
participativa. 

Como exemplo de uma arquitetura temporária, que foi produzida para ter uma determinada 
temporalidade e que respondeu, rigorosamente, ao requisito pré-estabelecido, apresentam-
se os dois Quiosques desenhados por João Mendes Ribeiro, quer para a Expo 98, em Lis-
boa, quer para o Porto 2011, na Praça João I. A ideia comum a estes dois quiosques – que 
constituem o terceiro exemplo apresentado – prende-se com a sua efemeridade e com a 
construção de cenários urbanos. (figura 53 e 55)

Na opinião de Fátima Fernandes, “As constantes referências à multiplicidade, à pluralidade, 
à flexibilidade, à transitoriedade, à reversibilidade, à infinita capacidade de transformação 
que um objeto efémero desperta, falam inevitavelmente de uma linguagem cénica. (...)”36. 
O Quiosque projetado para a Expo mostra a sua efemeridade através de um módulo base, 
composto por uma estrutura leve, em madeira, e revestida em módulos de contraplacado. 
Ou seja, segundo Fátima Fernandes, “A ideia de um objeto efémero precede a própria estru-
tura: um módulo base que se rebate, transporta e se monta em qualquer lugar, rapidamente. 
(...)”37. 

Tratava-se de um módulo que tinha a particularidade de conter diferentes dobras, que pro-
duziam diversas composições, respondendo a diversas funcionalidades, fazendo apenas 
sentido na presença e uso do ser humano. (figura 54) Partindo deste exemplo, podemos 
dizer que se monta um cenário e se tira partido dele, consoante o uso que se quer. O jogo 

35 CASA DO VAPOR; Casa do Vapor, Sobre; disponível em: < http://www.casadovapor.org/pt/sobre-nos/ > aces-
so em: 7 de Junho 2014
36 TOSTÕES, Ana; FERNANDES, Fátima; João Mendes Ribeiro: arquiteto: obras e projetos 1996-2003; 1ªed.; 
Edições Asa; Porto; 2003. p. 71.
37 Idem.
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Fig.56 Bar de Gaia. O seu 
caráter efémero e móvel

Fig.57 Bar de Gaia. Um exem-
plo da aplicação de materiais 
leves

Fig.58 Bar de Gaia. A subtile-
za com que pousa no terreno
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entre os módulos base produz diferentes formas que levam a diversos usos: venda de pro-
dutos alimentares, venda de jornais e revistas e outro módulo para a venda de flores, atra-
vés do módulo base; venda de produtos licenciados, com a justaposição de dois ou quatro 
módulos base. 
O segundo exemplo deste arquiteto, o Quiosque projetado para a Praça D. João I, prendia o 
espectador pelas ampliadas flores de Daniel Blaufuks e pela sua estrutura metálica, bastan-
te assumida. Era composto por cinco módulos, também estes compostos por uma estrutura 
em madeira, conduzindo à existência de duas peles: uma em vidro, no exterior, e uma em 
madeira, no interior. O reconhecimento da efemeridade deste projeto resulta da subtileza 
com que assenta na praça: unicamente pela sua estrutura metálica. Estes Quiosques, além 
de possuírem uma linguagem comum, “(...) adicionam, fugazmente, cada um no seu tempo 
e espaço, histórias à cidade. Acompanham o ritmo da contemporaneidade, as mutações 
constantes das exigências das pessoas nos espaços urbanos e a dinâmica das próprias 
vidas neles recriadas (...)”38, tendo sido este o motivo da escolha destes projetos.

Trata-se de obras pertinentes, enquanto obras de cariz temporário. O modo como foram 
concebidas arquitetonicamente, respondendo a diversos problemas de uma forma invulgar, 
através da sua capacidade infinita de transformação e de diversas composições, demonstra 
a capacidade e mestria de João Mendes Ribeiro no desenho de peças temporárias. 

Para terminar, importa destacar que o seu estudo foi bastante importante, dado o ensaio 
prático que se pretende realizar. Foi interessante compreender como uma peça pousada 
numa praça – o quiosque, na Praça D. João I – pode alterar os diferentes percursos das 
pessoas mais curiosas e como a criação de um novo cenário na Praça pode produzir uma 
«nova vida» naquele espaço. 

Graças ao Programa Polis, o espaço público da marginal de Vila Nova de Gaia “(...) tor-
nou-se alvo de intervenções temporárias, no âmbito da requalificação dos seus espaços 
públicos, recorrendo a equipamentos efémeros, como instrumento de grande eficácia na 
execução das políticas de revitalização e de reordenamento do território.(...)”39. É aqui que 
se situam um conjunto de bares-esplanada, projetados pelo atelier Menos é Mais – compos-
to pelos arquitetos Cristina Guedes e Francisco Vieira de Campos –, que vem modernizar e 
dinamizar esta zona da cidade. (figura 56)

Este quarto exemplo foi escolhido pelo seu caráter efémero e pela aparente mobilidade, 
apreendida através da escolha e aplicação de materiais leves – uma das premissas con-

38 Ibidem.
39 BATEIRA, Nuno; Arquitectura Efémera; [Prof. Responsável Pedro Gadanho]; FAUP; Porto; 2003; p. 93.
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Fig.59 Laboratório In Situ. A 
mesa para a união entre pes-
soas

Fig.60 Laboratório In Situ. A 
banca para a troca de materi-
ais

Fig.61 Laboratório In Situ. A 
transformação de um terreno 
baldio num parque para cri-
anças
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cetuais do trabalho – que a encomenda pressupunha. (figura 57) Apesar destes pontos de 
partida, a relação com o contexto e a criatividade foram os pontos-chave desta obra, quase 
equiparada a uma peça de design, pelo seu desenho puro e geometria primária, conduzin-
do, consequentemente, à apreensão de imagens simples. 

Caraterizada, também, pela sua clareza, pela sua transparência e pela associação com o lu-
gar, esta obra é passível de enaltecimento, uma vez que “pousa” no lugar, não tentando im-
por-se a ele. (figura 58) Tal como já exposto, este atelier procurou aproximar-se da conceção 
artística ao afirmar na memória descritiva que esta obra “Sugere uma sensibilidade atenta 
a produções criativas próximas da arquitetura, como a arte contemporânea ou os artefactos 
do design industrial. (...)”40.Este exemplo prova que uma intervenção arquitetónica, para um 
espaço público, com novos usos, tem a capacidade de dinamizá-lo, tornando-o, também, 
num potencializador de novas oportunidades.

Tal como foi anteriormente referido, começam a existir novos modos de intervir no territó-
rio. Atualmente, talvez pela recente conjuntura, o arquiteto alterou a sua postura e vai de 
encontro às necessidades que as comunidades apresentam. É neste sentido que surge o 
Laboratório In Situ, um laboratório de intervenção em arquitetura. 

A intervenção que se apresenta como o quinto exemplo situa-se no Bairro do 2º Torrão, na 
Trafaria e foi realizada em outubro de 2013. Esta interferência foi resultado de uma parceria 
entre o Centro de Estudos de Arquitetura, Cidade e Território da UAL, com a Câmara Muni-
cipal de Almada e com o Laboratório Vitruvius FabLab. A parceria dali resultante tem como 
objetivo juntar o ensino com a prática da arquitetura, concebendo momentos, numa dinâmi-
ca de workshops, orientados por ateliers nacionais e estrangeiros, onde os alunos pensam 
numa realidade de arquitetura de raiz espontânea. 

O território em questão levanta problemas do ponto de vista do planeamento e da implanta-
ção e, assim, através da junção entre a teoria e a prática, ambiciona-se encontrar algumas 
soluções. Neste sentido, de janeiro a outubro procuraram-se “(...) não soluções finais para o 
bairro mas uma nova maneira de pensar este território e começar a desenhar algumas pos-
síveis soluções para o futuro das intervenções, com a participação dos habitantes do Torrão.
(...)”41. A multiplicidade de intervenções, desenvolvidas por equipas multidisciplinares em 
territórios definidos, conduziu cada equipa a objetivos específicos para cada assentamento. 
Assim, foram projetados caixotes do lixo, bancas para a troca de materiais recicláveis ou 

40 GUEDES, Cristina; CAMPOS; Francisco Vieira; Textos Bares de Gaia, 1999-2002; in Menos é Mais; 2002; 
disponível em: <http://www.menosemais.com/pt_index.html>  acesso em: 14 de Janeiro 2014
41 COSTA, Pedro Campos; RAMALHETE, Filipa; PAIO, Alexandra (coord.), IN SITU - Laboratório de Inter-
venção em Arquitectura. Torrão2. Almada. ; 2003; disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EnN-
Nbf77JGA#t=256> acesso em: 10 de Novembro 2013
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Fig.62 Re-Act Urban Festival. 
Oficina itinerante “Ágora”

Fig.63 Re-Act Urban Festi-
val. Proposta de exploração 
agrícola
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que pudessem ser reutilizados, mercearias, hortas amovíveis que pretendiam fomentar um 
relacionamento entre os vizinhos e possuir um cariz pedagógico. A par disto tentaram cons-
truir e formalizar “um novo espaço público”, envolto de acontecimentos ou seja, como diria 
Lefebvre, um espaço social. Então, transformaram vários terrenos baldios num lugar de en-
contro. Surgiu, assim, um parque para as crianças, uma bancada com dupla funcionalidade 
(num lado uma zona para se assistir aos concertos da banda local e do outro uma baliza), 
um jardim acompanhado de uma enorme mesa para unir as pessoas através do convívio.  
(figura 59 e 61)

Este exemplo foi escolhido pela sua pertinência de pensar e agir no território, em conjunto 
com a comunidade que aí vive. Referindo, assim, novas maneiras de pensar o papel do 
arquiteto numa possível resposta às necessidades da sociedade atual, “(...) levando a aber-
tura da mocidade à cidade.(...)”42. Neste sentido exalta-se o pensamento de Pedro Campos 
Costa, coordenador deste projeto, ao dizer que “O conhecimento não faz sentido se estiver 
nos seus castelos e muito distante daquilo que se passa à sua volta. (....)”43. Então, através 
do conhecimento que alunos e professores têm, pode-se cooperar, utilizando arquiteturas 
que “não são para sempre”, para que estas realidades se alterem. 

A intervenção que o Laboratório In Situ realizou assemelha-se à que os EXYZT realizaram 
na Cova do Vapor. Porém, esta intervenção mostra-se importante por começar a implicar 
estudantes de arquitetura na linha de pensamento de uma arquitetura participativa e num 
local em que a realidade arquitetónica é de raiz espontânea. É também interessante pensar 
nas diversas intervenções arquitetónicas realizadas que, para além de responderem a ca-
rências existentes, facilitam e promovem as relações entre os seus habitantes. 

Para finalizar, aborda-se, sucintamente, o sexto exemplo. Trata-se de um projeto ainda não 
materializado, da equipa da revista Dédalo, para a zona de Campanhã. Os elementos que 
constituem a referida equipa organizaram o RE-ACT Urban Festival com o intuito de pro-
mover, desenvolver e impulsionar a cidade enquanto plataforma de discussão e partilha, 
assemelhando-se à iniciativa do Laboratório In Situ. Deste modo, centraram a sua atenção 
nos problemas urbanos, apontados pelos seus habitantes e criando, assim, uma ligação 
clara entre a opinião pública e o processo arquitetónico. 

Este festival desenvolveu-se em duas fases: na primeira foram combinados momentos prá-
ticos com momentos de apresentação, seguidos de discussões teóricas, no local, conduzi-

42 Idem.
43 Ibidem.
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das por equipas do panorama nacional e internacional, compostas por arquitetos, artistas 
e sociólogos, com o objetivo de obter distintas abordagens num contexto urbano comum. 
Posteriormente, de acordo com as opiniões que recolheram, foram elaborados projetos que 
solucionassem os problemas mais pertinentes. 

Foram diversas as abordagens propostas neste workshop, mas salientam-se apenas as que 
correspondem à perspetiva abordada neste trabalho. O grupo coordenado por Vanesa Vilo-
ria, Massimiliano Casu e Pedro Bismarck elaborou um projeto que ultrapassou as fronteiras 
do urbano, criando uma oficina itinerante apelidada de Ágora. Esta compreende um dispo-
sitivo móvel multiusos, composto por um conjunto de elementos modulares que possibili-
tam a adaptação a vários programas.(figura 62) Por sua vez, o Matadouro, potencial arquivo 
cultural, favorece a oficina itinerante, assumindo-se como abrigo e seu local de paragem. 
Assim, “Enquanto campo de operações e arquivo de matérias, recolhido e produzido, po-
derá também apresentar-se como foco de desenvolvimento cultural e social”44. O segundo 
exemplo a apresentar foi coordenado por Maja Popovic, René Enru e Bernardo Amaral e 
pretendia responder ao projeto Reage Corujeira, através de uma proposta de exploração 
agrícola (figura 63), colaborativa de espaços públicos inativos. Assim, sugeria-se uma rede 
de parcerias que possibilitasse a partilha de ferramentas, sementes e conhecimentos entre 
os produtores, habitantes e comerciantes. Pretendia-se, assim, “(...) contrariar o isolamento 
e a desconexão social através da promoção de um estilo de vida mais autónomo e cola-
borativo, a reativação do espaço público que, através do cultivo, permitisse desenvolver a 
zona económica e social.”45 Posteriormente à prática desta proposta, sugeriu-se, também, 
a criação de mercados e eventos que fomentassem a identidade e a produção local, poten-
ciando novas parcerias sociais, comerciais e culturais que conduzissem à ecologia urbana 
da cidade.46

O projeto In Situ e o RE-ACT Urban Festival foram abordados pela pertinência que apre-
sentam, dado que revelam e expõem o potencial ativo do território, em conjunto com os 
habitantes locais o que, consequentemente, leva à dinamização da zona – mesmo com uma 
breve duração - e à reabertura da opinião pública sobre o espaço urbano, traduzindo-se 
numa participação de todos, na sua alteração, mesmo que temporariamente. Estes dois “la-
boratórios” de arquitetura acabam por integrar nas equipas exemplos internacionais como 
Todo por la Praxis, Makerlab, Collectif Etc,  que estão habituados a ver a arquitetura e, neste 
caso, a arquitetura temporária e de cariz comunitário, como meio de requalificar um espaço.  

44 Dédalo; RE-ACT Urban Festival- Take 1, Resultados; disponível em: < http://www.revistadedalo.com/iii-resulta-
dos-results> acesso em: 20 de Abril 2014.
45 Idem.
46 Ibidem.
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Esta abordagem sobre obras arquitetónicas que intervieram no espaço urbano com o objeti-
vo de o requalificar foi efetivamente importante para o projeto que se pretende desenvolver, 
não apenas pela materialização das propostas apresentadas, mas também pelo modo dos 
arquitetos comunicarem com a comunidade e pela reação positiva que esta tem para com 
eles. 

A par disto, compreendeu-se que certas intervenções arquitetónicas são projetadas com a 
ideia de ocuparem o espaço-tempo com uma duração determinada, enquanto outras per-
manecem no espaço, até que sejam realizadas intervenções perenes. Com todos estes 
exemplos também se percebeu que mesmo que a obra permaneça num curto espaço de 
tempo, o facto de estar presente, já está a dinamizar esse espaço. Ou seja, mesmo que a 
obra seja temporária, o uso já atrai e modifica esse espaço, concretizando o «espaço so-
cial».

Para finalizar, é importante referir que alguns destes exemplos comprovam que as práticas 
artísticas rapidamente atingem uma resposta para determinada situação. Neste sentido, 
podem-se resolver, eficaz e rapidamente, problemas através de intervenções de arquitetura 
temporária. Esses problemas não têm que estar associados apenas a problemas de caráter 
físico. Então, pode dizer-se que a intervenção no espaço, através da arquitetura temporária, 
pode, também, resolver problemas da organização do espaço, potencializar a comunica-
ção entre vizinhos, independentemente das idades, colmatar a baixa fruição de um lugar, 
responder às carências dos habitantes de uma dada zona, entre outros. Assim, percebe-se 
que a arquitetura temporária tem muita capacidade para ser aplicada em estratégias de 
requalificação e revivificação dos espaços da cidade contemporânea.
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Fig.64 Playgrounds. O “antes”

Fig.65 Playgrounds. O “depois”
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A pesquisa elaborada sobre exemplos arquitetónicos tornou evidente que, apesar de se pro-
jetarem determinadas obras com o objetivo de permanecerem no espaço-tempo durante um 
período pré-determinado, muitas vezes acabam por permanecer no espaço mais tempo do 
que o previsto. Tendo em conta que se pretende elaborar um projeto urbano, constituído por 
determinadas microarquiteturas, que respondam não apenas a uma durabilidade específi-
ca, mas cuja materialização possa responder a outras necessidades com tempos distintos, 
achou-se pertinente abordar este assunto.

O conjunto de obras que, apesar de não serem de cariz temporário, demonstraram ser um 
bom exemplo de intervenção e inspiração, no espaço público, alterando a sua sociabilidade, 
foram os playgrounds de Aldo Van Eyck. A sua construção resultou da destruição da cida-
de, da falta de equipamentos de uso coletivo, habitacional, entre outros, e devido ao pico 
da natalidade causado pelo baby-boom do pós-guerra.47(figura 64) Pode dizer-se que, Van 
Eyck colocou a arquitetura ao dispor da atividade humana, de modo a que esta promoves-
se a interação social. Os playgrounds, constituídos sempre por uma caixa de areia, blocos 
arredondados, uma estrutura de barras curvas, árvores e bancos, transformavam espaços 
abertos e destruídos em «lugares».(figura 65) A incrível experiência arquitetónica marcou 
positivamente os seus usuários e levou a que, posteriormente, mais de 700 equipamentos 
tivessem sido construídos, marcando, assim, a infância de toda uma geração crescida em 
Amesterdão. 

Apesar da sua maioria ter sido desmontada, “(...) eles representam uma das intervenções 
arquitetónicas mais emblemáticas de um momento crucial: a passagem da organização hie-
rárquica do espaço, defendida pelos arquitetos funcionalistas modernos, a uma arquitetura 
de “baixo para cima”, cujo objetivo era dotar, literalmente, o espaço de imaginação. (...)”48. 

Os playgrounds não foram meros equipamentos para serem fruídos mas também um lugar 
de encontros, uma nova relação com a vizinhança e com o quotidiano, criando, assim, um 
espaço social. 

Sem dúvida que, com frequência, se encontram obras arquitetónicas que foram projetadas 
para possuírem determinada durabilidade e que permanecem no espaço mais tempo, aca-
bando mesmo por marcar a sociedade, como foi o exemplo anteriormente exposto. Neste 
sentido, verifica-se que as obras arquitetónicas acabam por se tornar, também, obras de 
arte. Isto é, foram-lhes reconhecidas determinadas qualidades que levaram a que os Ho-
mens quisessem que elas possuíssem uma durabilidade maior no espaço-tempo. Por esta 

5. A durabilidade das obras arquitetónicas: uma breve nota

47 OUDENAMPSEN, Merijin;A Cidade como Playground; Piseagrama; 2013;  disponível em: <http://piseagrama.
org/artigo/496/a-cidade-como-playground/> acesso em: 4 de Fevereiro 2014
48 Idem.
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razão, Hanna Arendt reforça esta ideia ao afirmar que “(...) a durabilidade das obras de arte 
é superior àquela que todas as coisas precisam para existir e, através do tempo, pode atin-
gir a permanência.(...)”49. 

Assim, não foram apenas os Playgounds de Van Eyck que permaneceram no tempo-espa-
ço. Também, num âmbito de considerações completamente distinto, a “Era da Industrializa-
ção” deixou marcas visíveis até aos dias de hoje. Nesta altura, a arquitetura apropriou-se 
dos recentes materiais descobertos, das novas técnicas e dos métodos de produção em 
série, aplicando-os em exposições, dada a sua importante ligeireza, rapidez de montagem 
e possibilidade de reutilização das peças. 

Desta época, de Exposições Mundiais – quer a Grande Exposição de 1851, quer a Expo-
sição Mundial de 1929 – restaram bons modelos de arquitetura que persistiram no tempo 
pelo seu caráter alternativo. Assim, refere-se como paradigma o famoso Pavilhão Alemão 
edificado para a Feira Mundial de 1929, em Barcelona, de Mies van der Rohe que, depois de 
desmontado, foi mandado (re)construir devido à enorme importância que teve para a histó-
ria da arquitetura e do próprio arquiteto. De igual modo, o Palácio de Cristal, no Hyde Park, 
em Londres, projetado por Joseph Paxton, também teve um enorme sucesso na Grande 
Exposição de 1851, não só pela inovação dos processos técnicos, mas também pela nova 
noção de espaço. 

De acordo com o pensamento de Frei Otto “(...) Paxton construyó un invernadero de tipo 
análogo, móvil, desmontable y transportable.(...)”50. Tal como estes exemplos clássicos, 
existem outras obras que foram projetadas para possuírem, inicialmente, um determinado 
uso, para o qual se conhecia, à priori, o seu término. Mas, foi o uso posterior, o responsável 
pela permanência de obras que albergaram o «temporário». Um exemplo desta realidade 
são algumas obras construídas, em Portugal, para a Expo 98, que já tinham um uso previsto 
quando terminasse a exposição.

De acordo com o exposto, pode dizer-se que, por norma, a arquitetura temporária está mu-
nida de um grande experimentalismo técnico, “(...) envolvendo as já referidas característi-
cas de versatilidade, rapidez, mobilidade, leveza e extensão conceptual.(...)”51. Porém, nem 
sempre foi assim. Durante bastante tempo, nas grandes exposições e feiras eram aplicadas 
construções de stands e pavilhões de alvenaria que possuíam todas as condições para uma 
longa existência. No entanto, eram demolidos no final do evento. 

49 ARENDT, Hanna;  A Condição Humana; Forense Universitária; Rio de Janeiro; 2007; p. 181.
50 OTTO, Frei; et al; Arquitectura adaptable; Editorial Gustavo Gili; Barcelona; 1979; p. 28.
51 BATEIRA, Nuno; Arquitectura Efémera; [Prof. Responsável Pedro Gadanho]; FAUP; Porto; 2003; p. 89.
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Deve salientar-se que toda a arquitetura é feita para ser demolida, mas, nem todas estas 
ações são concretizadas, nem conseguem ter a velocidade que qualifica o estar transitório. 

Deste modo, com “(...) a obsolescência previsível e o descarte programado das edificações, 
temos uma parte considerável das demolições que não se enquadram naquela estratégia 
de transitoriedade.(...)”52. Isto é, existem obras que não têm um fim pré-determinado, perma-
necendo no espaço-tempo enquanto os seus usos não «acabarem», desde que não exis-
tam razões que as levem a ser demolidas e, acima de tudo, enquanto tiverem manutenções 
que as protejam da degradação. Sem a existência destes dois últimos fatores, as obras 
arquitetónicas serão demolidas sem terem que responder à questão da transitoriedade ine-
rente às Exposições.

Neste sentido, este é um ponto que torna todo o processo digno de um certo estranhamen-
to, visto que o seu objetivo final é perecível. Assim, não existe outra alternativa que não a 
demolição, para os edifícios sólidos das Exposições, como é exemplo o Pavilhão do Brasil, 
da autoria de Paulo Mendes da Rocha, construído com todo o rigor da técnica do betão 
armado. De facto, os seus materiais estão de tal modo amalgamados que a eliminação in-
tegral do edifício é a única opção. (figura 66)

Em suma, verifica-se que a escolha tecnológica com que se constrói leva a que a obra ar-
quitetónica seja passível de ser destruída ou não: tratando-se de uma estrutura temporária 
leve, devido aos avanços tecnológicos a sua destruição não é necessária; se for uma obra 
com caraterísticas mais sólidas, não existe outra opção, caso não haja outro propósito para 
a sua continuação no espaço. Assim, evidencia-se a importância de se considerar, desde o 
início, o desfecho da obra – a demolição ou a mobilidade – de modo a que a sua construção 
viabilize as circunstâncias da sua ocorrência.

Com frequência, assiste-se à construção de estruturas que têm como objetivo servir deter-
minados propósitos temporários – como já se referiu, anteriormente. É o caso das exposi-
ções, dos alojamentos em situações de catástrofe, entre outros, que se concretizam no es-
paço tendo em vista a sua permanência por determinados períodos de tempo. Porém, essas 
estruturas dão, posteriormente, lugar a construções permanentes. Assim, reconhecemos 
que “O trabalho e seu produto, o artefacto humano, emprestam certa permanência e durabi-
lidade à futilidade da vida mortal e ao caráter efémero do tempo humano (...)”53. Verifica-se, 
também, a ocupação temporária de determinados edifícios, adaptando-os para atividades 
ocasionais, como por exemplo a obra BAW dos Penique Productions, funcionando como 

52 PAZ, Daniel; Arquitectura efémera ou transitória, Esboços de uma caracterização; in Vitruvius – arquitextos; 
2008; disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.102/97> acesso em: 7 Janeiro 
2014
53 ARENDT, Hanna;  A Condição Humana; Forense Universitária; Rio de Janeiro; 2007; p.16.
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Fig.66 Pavilhão do Brasil para 
a Expo 70, em Osaka

Fig.67 Projeto BAW. 

105



instalação temporária por inflação.(figura 67) 

Para terminar, esta abordagem mostrou-se pertinente no sentido de nos levar a compreen-
der que, hoje em dia, as distinções entre o temporário e o perene tendem, cada vez mais, a 
dissipar-se. Deste modo, só se consegue perceber se determinada obra é temporária se tal 
for determinado, à priori, uma vez que uma obra de cariz temporário pode, possivelmente, 
permanecer no espaço-tempo dois dias, dois meses, dois anos ou até possuir uma durabi-
lidade maior. Assim, destaca-se que “(...) esta arquitectura es de la propia imposibilidad de 
formular teorías, verdades absolutas o criterios de certeza, de la discontinuidad e imperma-
nencia de los limites y el alcance del dominio de nuestra disciplina, de que una arquitectura 
comprometida cultural y críticamente no puede seguir respondiendo cautelosamente a unas 
mismas preguntas una y otra vez reformuladas. Y de que precisamente ahí reside su poten-
cialidad (...) ”54.

54 GAUSA, Manuel (edit.); “Flashes: Destellos” ; Quaderns nº224, Collegi de Arquitectos de Catalunya, Barcelo-
na; 1997; p. 25.
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CAPITULO 4

Síntese de argumentos para uma 
intervenção urbana



A exposição anteriormente realizada permitiu compreender os modos de atuar temporaria-
mente, no espaço público, para se atingirem determinados objetivos. A par disto, a análise 
efetuada à cidade de Matosinhos, e mais especificamente à da Festa do Senhor de Matosi-
nhos, permitiu perceber que possíveis oportunidades surgiriam da transformação que ocorre 
em Matosinhos, no período da sua festa, e que poderiam, possivelmente, permanecer no 
seu quotidiano. Assim, apresentamos de seguida uma síntese dos fundamentos que darão 
consistência ao ensaio para uma proposta urbana em Matosinhos.

A intervenção urbana no Senhor de Matosinhos prende-se com a possibilidade de potencia-
lizar esta festa, criando possíveis oportunidades para a cidade e respondendo, também, às 
necessidades inerentes à própria festa. Isto é, na zona envolvente à área destinada à roma-
ria da cidade, de entre outros aspetos observáveis, há espaços que no seu quotidiano não 
apresentam interesse para a sua ocupação pela população em geral; há locais históricos da 
cidade, de grande riqueza, sem que exista qualquer conhecimento e reconhecimento do seu 
potencial, quer por parte dos moradores quer por parte de quem visita a cidade, no período 
das festas; há pontos de chegada dos romeiros - paragens estratégicas dos diversos trans-
portes públicos e privados – que não possuem qualquer dinâmica de orientação e exploração 
de percursos para quem chega à cidade. Esta intervenção pretende, igualmente, potenciar 
os espaços urbanos onde, década após década, se realiza o Sr. de Matosinhos. Partindo do 
subconhecimento, subocupação e subdinamização dos espaços circundantes ao Senhor de 
Matosinhos, esta romaria é o mote ou ponto de partida para uma ocupação, inovadora e di-
versificada do espaço público, que potenciará, desde logo, a faceta mais turística da cidade. 

A caraterização de Matosinhos: cidade de grande densidade populacional, dotada de um 
rico património histórico, religioso, urbanístico e arquitetónico; cidade «horizontal», com um 
vasto areal e parques que propiciam o permanecer; cidade com uma rede de vias e trans-
portes eficaz que serve a cidade – por via terrestre, as autoestradas, o metro, o autocarro; 
por via aérea, o aeroporto Francisco Sá Carneiro e, por via marítima, o Porto de Leixões e o 
futuro terminal de cruzeiros –, e que potencializa a sua capacidade para atrair multidões que 
chegam dos mais variados sítios. Assim, o Senhor de Matosinhos poderá ser o vínculo entre 
estas pessoas e a cidade que vêm visitar, levando-as a experimentar alguns dos diversos 
locais com os quais a cidade os pode presentear. 

Deste modo, ao ligar o Senhor de Matosinhos aos diversos pontos recetores de multidões, 
dinamizar-se-ia a cidade, através da criação de percursos que pudessem ser o impulso para 

Arquitetura temporária: requalificação urbana no Senhor de Matosinhos

109



a visita a outros lugares da cidade. Estes circuitos, previamente determinados, funciona-
riam como elos de ligação entre intervenções que poderiam contribuir para colmatar os 
problemas existentes na cidade ou dar a conhecer alguns deles. Portanto, criar-se-ia uma 
dimensão sistémica que articulasse estas ligações com os pontos onde se pretende intervir. 
Assim, quando estas ligações se cruzassem, criariam ambiências distintas. (figura 69)

Em suma, as apropriações realizadas durante o Senhor de Matosinhos criariam novos es-
paços de estar e estender-se-iam, estrategicamente, a várias zonas da cidade. Tratar-se-ia 
da possibilidade de revivificar artérias da cidade que possam estar a cair no esquecimento 
ou que, por outros motivos, deixaram de ser apropriadas, ou ainda de requalificar lugares 
que, atualmente, não apresentam muitos usos.

Tal como foi anteriormente exposto, é de referir que é o uso e essa possibilidade de fruição 
das funções existentes, do mobiliário urbano e das ambiências que aí se criam, mesmo 
que das formas mais diversas, que leva à apropriação dos espaços. Assim, se esses eixos 
apresentassem novos usos, mesmo que temporariamente, essa nova vida levaria à sua 
descoberta e a uma possível posterior ocupação desses espaços no quotidiano da cidade. 

Ao apostar-se na criação de uma rede de percursos, poder-se-ia contribuir, não só para a 
criação de novos espaços de estar e de lazer, como para a fruição de outros espaços públi-
cos que não possuem qualquer tipo de uso no seu quotidiano. Neste sentido, seriam criados 
novos espaços que proporcionassem experiências de utilização de muitos outros lugares, 
que, por vezes, os seus habitantes desconhecem. Assim, seriam criadas novas ambiências 
e novas imagens que pudessem incentivar ao uso diário desses espaços, uma vez que, 
como anteriormente exposto, são essas imagens ou referências que determinam os laços 
fortes entre o lugar e os seus possíveis fruidores. 

De facto, é a dimensão sistémica da proposta – conexão entre os pontos e as ligações – e 
a sua capacidade de articulação de novas áreas de experiência com outras já conhecidas 
que apoia a arquitetura temporária, ao requalificar e revivificar áreas que poderão, desta 
forma, sair da clandestinidade. Também é este sistema que leva à criação de novas ima-
gens, ambiências e potencialidades, aquando da interseção destes percursos. Assim,  estes 
locais, além de serem um ponto de reunião dos romeiros, marcam a enorme importância 
que possuem para a romaria. 

Para responder às necessidades apontadas pelos habitantes e trabalhadores da zona ine-

Capitulo 4

110



Arquitetura temporária: requalificação urbana no Senhor de Matosinhos

Fig.69 A articulação entre os 
pontos e os meios de chegada 
à cidade com a área afeta à 
Festa do Senhor de Matosinhos
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rente às festas, assim como à possibilidade de dotar determinados eixos de usos e criar 
novos espaços de uso coletivo, reconhece-se que, a arquitetura temporária seria o modo 
mais capaz de dar resposta a estas questões. Isto é, sendo esta romaria um acontecimento 
temporário, com um início e um fim pré-determinado, o recurso ao instrumental associado 
à arquitetura temporária, pela sua capacidade e plasticidade de duração, permitiria uma 
intervenção mais eficaz. Com este tipo de arquitetura, poder-se-ia elaborar uma proposta 
urbana, com uma duração pré-determinada que respondesse a problemas verificados no 
quotidiano dos habitantes do bairro dos pescadores e que permanecesse em alguns lugares 
coincidentes com as ocupações do Senhor de Matosinhos. Estas últimas ocupações ocorre-
riam de acordo com as qualidades que tivessem sido instruídas ao lugar, justificando a sua 
durabilidade no espaço-tempo. 

A possibilidade de várias composições de microarquiteturas ocuparem o espaço público, 
durante o Senhor de Matosinhos, levaria, simultaneamente, a uma maior uniformização do 
espaço inerente à romaria, permitindo, ainda, que se identificasse o acontecimento existen-
te e os diversos percursos a criar pela cidade. Além disto, também estas microarquiteturas 
poderiam responder às necessidades dos outros acontecimentos existentes na cidade, que 
correspondem ao fenómeno de festivalização. A par disto, potenciariam a criação de novos 
acontecimentos. Isto é, através da ocupação de determinados espaços, com estas arquite-
turas, tornar-se-ia possível a realização de outros eventos que levassem à fruição de luga-
res que, por norma, não possuem ocupação, mas que revelam potencial para receberem 
apropriações deste género. 

Em suma, pretende-se que a arquitetura temporária e a dimensão sistémica da proposta, 
para além de requalificar e revivificar os espaços do Senhor de Matosinhos, incentive ativi-
dades que criem novas oportunidades para os espaços públicos da cidade, criando-se, por 
isso, vários eventos de lugar. Estimula-se, deste modo, a hipersocialização - consequência 
da criação de um evento. 
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PARTE 2



O percurso. Rua Cartelas Vieira



Proposta Urbana
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Fig.71 Mapa dos interesses a 
associar ao percurso

Fig.72 A articulação entre os 
interesses e os percursos
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Ao longo dos últimos séculos, Matosinhos não seria o mesmo, sem o envolvimento de uma 
imagem e uma terra numa simbiose perfeita. E foi esta perfeita união que levou a que o Se-
nhor de Matosinhos fosse o motor do desenvolvimento desta região. . Neste sentido, o tema 
desta tese - como é que a arquitetura temporária requalifica o espaço inerente às festas do 
Senhor de Matosinhos? – apresenta-se, ainda,  com mais pertinência e significado. 

Matosinhos é um concelho com obras urbanísticas e arquitetónicas de grande importância, 
com uma forte identidade que funciona como pólo focalizador de atenções sobre si mesmo, 
e que lhe dá a pretensão de se candidatar, em 2015, a Matosinhos, a Cidade de Design. 
Esta distinção, atribuída pela UNESCO, clarifica o modo de se olhar para a cidade e vai ao 
encontro da opinião do atual Presidente da Câmara quando refere que “Hoje percebemos 
Matosinhos como cidade criativa, uma cidade dedicada ao ‘design’ e uma cidade onde há 
um conjunto de investimentos que a qualificam para ser um ponto incontornável no que diz 
respeito ao design (...)”  e lembra que esta “(...) é a terra do arquiteto Siza Vieira (...)”.  

A concretização deste projeto urbano insere-se na ideia de que a romaria do Senhor de 
Matosinhos seja também pensada como um “evento dos lugares”, ou seja, sem retirar im-
portância ao centro das festas, reforçar essa importância, dinamizando outros locais com 
ofertas festivas diversas. Este projeto urbano visa ainda responder à realidade do quotidia-
no, pelo que algumas peças permanecerão no espaço para onde forem criadas, por tempo 
indeterminado, de modo a que as suas qualidades consigam colmatar problemas atualmen-
te existentes até que novas intervenções o façam com o intuito de uma maior durabilidade 
no espaço-tempo.

Assim, para a intervenção, que tem como mote a romaria de Matosinhos, assinalaram-se os 
lugares que foram descobertos ou redescobertos pela necessidade ou potencialidade que 
apresentam. Estes variam de acordo com a necessidade de requalificação ou revivificação, 
tal como, pelo caráter de interesse público que detêm. (figura 71) Deste modo, foram criados 
diferentes percursos, isto é, um percurso que se destinasse aos turistas e outro relacionado 
com o habitante da cidade. (figura 72)

Estes percursos estão inteiramente relacionados com os meios de chegada a esta cidade 
bem como com o espaço da cidade ao qual chegam. A par disto, distintos objetivos de dife-
rentes pessoas que dão entrada em Matosinhos foram pensados. Assim, o “percurso do tu-
rista” está desenhado de modo a que este consiga perceber os locais icónicos da cidade de 

 Memória Descritiva

1 CLETO, Joel; Senhor de Matosinhos, Lenda, história, património; 2ª edição; Câmara Municipal de Matosinhos; 
Matosinhos; 2007; p. 143.
2 PINTO, Guilherme cit. in Jornal de Notícias; Matosinhos quer candidatar-se em 2015 a Cidade de Design; dis-
ponível em: <http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Matosinhos&Option=In-
terior&content_id=3816652> acesso em: 18 de Julho 2014
3 Idem.
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Fig.73 Os espaços a intervir

Fig.74 A síntese da estratégia 
a aplicar
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Matosinhos inseridos na área do estudo de caso. Por outro lado, o “percurso do habitante” é 
pensado e destinado ao habitante que usa sempre os mesmos percursos no seu quotidiano 
e que não varia o seu modo de ocupação ou, ainda, na pessoa que não é habitante de Ma-
tosinhos, mas que quer “descobrir” a cidade. 

Então, propõe-se um percurso que leva o habitante a ver ou rever alguns lugares da cidade 
e a desvendar novos modos de apropriação do espaço. Ou seja, pretende-se que o habitan-
te descubra os vários lugares que a cidade tem para desfrutar. 

Associado a estes dois percursos, encontra-se, a uma escala mais intimista, o “Percurso 
da Vizinhança”. Pretende-se que este ajude a articular os espaços que são, intensamente, 
ocupados com os «espaços invisíveis», associados ao “Percurso do Habitante”. A par disto, 
deseja-se a implementar a sua fruição, através de uma série de atividades que fomentem 
a prática de sociabilização entre a vizinhança e que criem relações entre o habitante e o 
bairro, tão caraterístico e identitário da cidade de Matosinhos.

Ora, depois de se perceber quais os pontos que se pretendia percorrer e nos quais se pre-
tendia intervir, percebeu-se, assim, de um modo mais clarificado, qual a totalidade da área 
a intervir e o desenho de cada espaço público, onde se pretendia realizar a intervenção..
(figura 73 e 74)

As operações a realizar, mesmo que de um modo temporário, partem sempre da intenção 
de ocupar o espaço, uma vez que se parte da premissa que é a presença de elementos 
estranhos ao quotidiano que leva ao interesse e à curiosidade e, consequentemente, à 
ocupação dos espaços por parte dos seus habitantes. Assim, e de modo a responder às 
diferentes necessidades e à dualidade de realidades – a da festa e a do quotidiano -, este 
projeto urbano é realizado por recurso a um conjunto de microarquiteturas que se organi-
zam em sistema. Neste sentido, pode dizer-se que a implantação destas arquiteturas nos 
vários espaços da cidade levam à construção de novos cenários urbanos, pois, na opinião 
de Ana Tostões, “As constantes referências à multiplicidade, à pluralidade, à flexibilidade, 
à transitoriedade, à reversibilidade, à infinita capacidade de transformação que um objeto 
efémero desperta, falam inevitavelmente de uma linguagem cénica. (...)”4.

O modo de pensar e concretizar a peça – a microarquitetura – parte do modo como se 
pretende intervir. A ideia comum a estas diferentes realidades, e às quais estas microarqui-
teturas pretendem responder, é a da temporalidade. Desta maneira, ao tentar responder-se 

4 TOSTÕES, Ana; FERNANDES, Fátima; João Mendes Ribeiro: arquiteto: obras e projetos 1996-2003; 1ªed.; 
Edições Asa; Porto; 2003; p. 171.
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Fig.75 Diagrama explicativo 
da proposta arquitetónica
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a uma dualidade de realidades e a vários programas relacionados com as necessidades 
inerentes ao Senhor de Matosinhos, o sistema de microarquiteturas para a romaria e para 
o seu quotidiano nasce de um módulo base: um cubo que apresenta uma face inclinada.

Uma vez que se pretende que esta romaria continue apoiada nos pilares da tradição, achou-
se pertinente que na base da nossa intervenção estivesse uma reinterpretação do que foram 
outrora as barracas do Senhor de Matosinhos.(figura 75) Neste sentido, o volume propósito 
é composto por uma base, suportes verticais, perfis para o entravamento, painéis e portas 
pousando sobre suportes niveladores articulados. (figura 76 e 77)

Esta proposta tem subjacente a ideia de que um objeto temporário precede a própria es-
trutura e, neste caso, a ideia subjacente é a de um módulo base que se compõe pela jus-
taposição de peças que se desmontam, transportam e montam novamente, em qualquer 
lugar, com rapidez. Suportes niveladores articulados e uma peça que adquire o caráter de 
um degrau, que complementa a transição suave da cota e dos materiais do terreno para 
a elevação natural da microarquitetura, ajudarão a vencer, também rapidamente, algumas 
diferenças de cotas. O caráter destas microarquiteturas resulta da leveza criada e da subti-
leza com que elas pousam no terreno.

De modo a potencializar as microarquiteturas propostas e a responder a várias questões as-
sociadas à romaria, atribuiu-se-lhes uma forma diferente, em cada programa a elaborar. Ou 
seja, deu-se uma forma para os dormitórios, outra para as esplanadas e para os restauran-
tes, outra para a venda das louças e, ainda, outra para as casas de banho e os balneários.. 
(figura 78) Estas diferentes microarquiteturas criam-se segundo a justaposição dos módulos 
base, criando, em si, diferentes formas. Estas diferentes microarquiteturas criam-se segun-
do a justaposição dos módulos base, criando, em si, diferentes formas. Assim, com exceção 
dos dormitórios, onde a forma advém de metade do módulo, todos os outros são o resulta-
do de diferentes modos de junção, resultando em compostos que vão desde dois módulos 
estruturais até 16. Excluindo os dormitórios, em todas as outras mutações mantém-se, sem 
nunca alterar, esse módulo fixo que faz parte de todas as composições. As (poucas) exce-
ções entre eles derivam da necessidade intrínseca ao programa e à morfologia do terreno 
onde estão situadas. Isto é, utilizam-se as várias componentes da microarquitetura de acor-
do com as diferentes necessidades que cada espaço e programa apresenta. Um exemplo 
disso são os palcos que partem apenas da utilização da base da microarquitetura. 
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Fig.76 A composição da 
microarquitetura
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Assim, pretende-se que as microarquiteturas conquistem o espaço do Senhor de Matosi-
nhos, captando a atenção dos seus visitantes em relação a um objeto que se apresenta 
temporário e que, para muitos, se pode tornar familiar, na sua possível maior durabilidade 
no espaço-tempo. Assim, e durante um determinado (e curto) espaço de tempo, por alguns 
espaços de Matosinhos erguer-se-ão microarquiteturas que produzirão um percurso dinâ-
mico, convidando ao passeio, à fruição das mesmas e, sobretudo, à ocupação do espaço, 
possibilitando, assim, a socialização entre os seus fruidores. 
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Mobiliário Urbano Palco

Dormitório

Módulos Opacos

Módulos com Transparências

Casas de banho Balneários

Comércio Esplanadas/ Comércio Esplanadas

Outras variantes da intervenção

Fig.78 As combinações pos-
síveis do módulo
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Fig.79 MAPA. A apresentação 
do projeto urbano
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Fig.80.1 A rede de relações 
entre espaços

Fig.80 O sistema e os espaços 
da proposta urbana
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Fig.81 Intervenção. Jardim 
Senhor do Padrão
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Fig.82 Intervenção. Rua Brito 
Capelo

Proposta Urbana 

131



Fig.83 Intervenção. Rua Afon-
so Cordeiro
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Fig.84 Intervenção. Avenida 
D.Afonso Henriques
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Fig.85 Intervenção. Avenida 
D.Afonso Henriques, Casa da 
Juventude
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Fig.86 Intervenção. Avenida 
D.Afonso Henriques, Igreja do 
Bom Jesus de Matosinhos 
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Fig.87 Intervenção. Avenida 
Engenheiro Duarte Pacheco 
(Porto de Leixões)
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Fig.88 Intervenção. Rua 
Álvaro Castelões (mercado 
municipal)
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Fig.89 Intervenção. Rua de 
São Roque (igreja)
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Fig.90 Intervenção.Largo de 
São Roque
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Fig.91 Intervenção. Rua Dr. 
José Ventura
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Fig.92 Intervenção.Rua Car-
telas Vieira
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Fig.93 Intervenção. Rua 
Manhufe
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Fig.94 Intervenção.Rua 
Manhufe (museu)
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Fig.95 Intervenção. Rua 
Manhufe
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Fig.96 Intervenção.Rua Mar 
Novo e Rua Mar Apertado
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Fig.97 Intervenção. Rua Mar 
Cartola e Praceta José Ferrei-
ra Neto
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Fig.98 Intervenção. Rua Bair-
ro dos Pescadores

Proposta Urbana 

147



Fig.99 Proposta anual de ocu-
pação do espaço público da 
cidade
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As microarquiteturas aqui apresentadas que darão vida e alma ao Senhor de Matosinhos 
foram criadas não apenas para responderem ao tempo da romaria mas, antes, a todos os 
tempos que se acharem adequados. Isto é, sendo esta microarquitetura uma arquitetura 
temporária, a ideia é que responda a distintas necessidades que se apresentem em distin-
tos tempos. 

Assim, de acordo com as qualidades das peças e as necessidades observadas em alguns 
espaços, abre-se a possibilidade de algumas peças permanecerem no espaço-tempo, pos-
suindo, então, uma durabilidade maior. Pretende-se, pois, que várias microarquiteturas per-
maneçam no espaço do Bairro dos Pescadores, respondendo ao problema dos locais de 
secagem da roupa, ao mobiliário urbano inexistente, aos balneários do campo de futebol, 
assim como à falta de bancadas para os espectadores. (figura 99) Além de colmatarem os 
usos necessários, algumas das intervenções irão definir o desenho do espaço público, tor-
nando-o claro para o seu utilizador. 

A par disto, estas microarquiteturas poderão responder não somente aos problemas exis-
tentes, como também aos eventos criados pela autarquia, assim como sugerir, ainda, outros 
eventos, como por exemplo cinema ao ar livre. (figura 99)

Estas intervenções e criações de eventos, aqui expostas, são meros exemplos de como 
é possível requalificar e revivificar, mesmo que durante um curto período de tempo e com 
poucos meios.

Deste modo, para a Feira do Chocolate, a intervenção a realizar acontece no espaço em 
frente à Câmara, de modo a que os muitos utilizadores do parque Basílio Teles não sejam 
afetados no seu quotidiano, com esta ocupação. (figura 99)

Porém, a intervenção para a FAMA (Feira de Artesanato de Matosinhos) já é realizada de 
um modo distinto da anterior, uma vez que esta ocorre em Dezembro e as ocupações do 
parque Basílio Teles já mal se fazem sentir. Então, as ocupações aqui realizadas pretendem 
atrair as pessoas para a fruição daquele espaço da cidade. (figura 99)

 A espacialidade das microarquiteturas
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O trabalho apresentado levou a realizar uma vasta pesquisa bibliográfica relacionada com 
a Arquitetura Temporária e a sua aplicabilidade a um projeto de espaço público, uma vez 
que esse era o cerne deste estudo. O conhecimento da informação disponível serviu de 
suporte à presente dissertação: “Arquitetura temporária: requalificação urbana no Senhor 
de Matosinhos”.

O estudo específico, sobre uma romaria existente, pretendeu suscitar o interesse e a curio-
sidade por esta temática, levando à perceção destes fenómenos e à consequente interven-
ção nesta área, dada a sua grande importância quer para a sociedade quer para a cidade.

A investigação levada a cabo permitiu estabelecer relações entre os conceitos e a realida-
de apresentada e tornou possível que se percebessem os pontos essenciais a analisar no 
estudo de caso. A realização de uma proposta urbana, em Matosinhos, obrigava a refletir 
sobre a inevitabilidade da sua realidade física, bem como sobre as dinâmicas e as influên-
cias inerentes ao âmbito sociológico, ou seja, sobre a sua morfologia, o seu espaço público 
e os modos de fruição que caracterizam a ocupação concretizada pelos seus habitantes. 

Com a observação do contexto em que está inserido este estudo de caso, percebeu-se 
a importância dos espaços de paragem da vida quotidiana e percebeu-se ainda quais os 
espaços de referência, para encontro, dos matosinhenses. Conjuntamente, foi, também, de 
grande importância, reconhecer os efeitos do fenómeno associado a este tipo de eventos – 
a festivalização - assim como reconhecer a logística que este tipo de acontecimento exige.

A decisão da realização de questionários teve como base as políticas e as intervenções rea-
lizadas por Pedro C. Costa e Anne Lacaton. De facto, o método de recolha de informação 
utilizado mostrou-se muito útil. Apesar de se tratar de uma amostra reduzida, a mesma foi 
elucidativa, uma vez que considerou uma significativa variedade de intervenientes. A esta 
diversidade de inquiridos acresce ainda a grande disponibilidade que cada um revelou, tra-
duzida em volume de informação e em linhas orientadoras para a intervenção. 

A utilização deste instrumento de recolha de informação mostrou-se uma experiência muito 
gratificante, uma vez que, genericamente, «fui» acolhida com afeto e agrado por todas as 
pessoas que foram abordadas, no decorrer deste trabalho. A simpatia e a curiosidade – por 
se tratar de um trabalho sobre a «nossa» terra e romaria – e a cedência de tempo e de do-
cumentos foi uma constante.

Considerações Finais
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Para atingir o objetivo pretendido, partiu-se de uma combinação de fatores que conseguisse 
responder à questão: «De que modo é que a arquitetura temporária requalifica os espaços 
urbanos inerentes ao Senhor de Matosinhos?». Para tal foi necessário criar uma estratégia 
urbana que combinasse os pontos de maior afluência na entrada da cidade, com a área afe-
ta à romaria do Senhor de Matosinhos. Deste modo, procurou-se evidenciar os trajectos ca-
nalizadores dos fluxos que levariam à apropriação e fruição dos espaços intervencionados. 
Esta estratégia foi enfatizada com a elaboração de diferentes percursos que combinaram 
espaços de estar com circulações e que percorreram os espaços que necessitaram, de al-
gum modo, de ser intervencionados. Para que a requalificação ou revivificação dos espaços 
fosse eficaz, foi necessário considerar um programa funcional que levasse, obrigatoriamen-
te, à utilização dos espaços. 

Assim, para a concretização desta estratégia foi necessário fazer um reconhecimento da 
realidade. Então, percebeu-se que na zona do estudo de caso coabitam duas realidades 
distintas de espaços públicos: os associados a edifícios emblemáticos, ou seja, os espaços 
conhecidos, e os que são ‘invisíveis’, ou possuem menor visibilidade para os seus habitan-
tes. 

Depois de se perceber quais os espaços que necessitavam de novas oportunidades, os 
que já possuíram e os que possuem potencial, juntamente com a percepção dos meios que 
podiam encaminhar pessoas para e por esses lugares, estava, então, concretizada, a estra-
tégia de programação e de valorização da dimensão sistémica do projeto urbano. 

Posteriormente, desenhou-se a proposta, partindo do património existente, requalificando 
e revivificando o espaço público, considerando uma intervenção sistémica e ligando o ter-
ritório, quer através de espaços de caráter simbólico quer de espaços que necessitavam 
que lhes fosse dada importância. Assim, procurou-se otimizar a performance dos espaços 
públicos, conferindo-lhes usos específicos. Para tal, foi, então, elaborado um plano de acon-
tecimentos adequado a cada espaço que permitiria conferir uma nova vida a cada local. 

Para a materialização física da estratégia urbana apontada era importante o desenho de um 
módulo que conseguisse dar resposta tanto aos problemas existentes como às questões 
subordinadas às espacialidades decorrentes da estratégia de requalificação e revivificação.  

A proposta urbana apresentada leva a que o Senhor de Matosinhos se articule com vários 
pontos da cidade. Assim, percebe-se que a área que lhe fica subjacente, apesar de partir de 

152



uma estratégia que tem como base uma rede de lugares ou um  sistema de ocupação quase 
sucessivo de espaços, pode acabar por ser um pouco dispersa. 

Apesar desta possível fragilidade, é de ressalvar que o que conduz a esta consequente 
extensão no território é a chegada de várias pessoas a diferentes pontos da cidade. Então, 
tenta-se intensificar o fluxo que poderia ocorrer a partir dos pontos de acesso dos principais 
transportes públicos.

Uma outra fragilidade prende-se com a elaboração da microarquitetura. Foi-se ao encontro 
de uma ideia concetual que responde, de modo eficaz, a uma intervenção deste género. Po-
rém, a escassez de tempo levou a que não se conseguisse desenhar, de um modo rigoroso 
e pormenorizado, a totalidade das peças. Achou-se mais prudente não arriscar e, apenas, 
apresentar o módulo simplificadamente. 

O projeto arquitetónico demonstra uma grande flexibilidade para responder às exigências 
e dinâmicas sociais que ocorrem nos espaços públicos e que se apresentam em constante 
mutação, através da proposta de uma microarquitetura temporária, hoje em dia justificada, 
até, pela instabilidade vivida no plano económico, politico e social. A sua caracterização e 
capacidade de acoplagem levam a que esta possa responder a diversas questões de ordem 
prática e, ainda, contribuir para a definição da espacialidade urbana. Isto é, pode responder 
às necessidades de caráter urgente, mesmo que se saiba que a sua durabilidade vai ser 
menor ou, por outro lado, intervir com uma durabilidade maior partindo da ideia de que «nes-
te momento» uma intervenção perene não se justifica. Neste sentido, é uma arquitetura que 
foi elaborada para responder especificamente às questões inerentes a uma romaria, mas o 
modo como foi pensada permite que possa ser utilizada para intervir, tanto em acontecimen-
tos pontuais, como no quotidiano da cidade. 

A estratégia utilizada para o Senhor de Matosinhos leva a que os espaços não sejam, ape-
nas, requalificados fisicamente durante aquela durabilidade pré-determinada, mas que se-
jam requalificados na memória de quem deles fruiu. Isto é, com a criação de novos cenários 
urbanos tornaram-se visíveis alguns espaços e criaram-se outras ambiências que deixaram 
marcas na memória de quem os utilizou. Então, apesar da arquitetura temporária não dei-
xar marcas no espaço, deixa-as nas pessoas, podendo, assim, levar a que novas fruições 
aconteçam. 

Assim, deve ver-se a potencialidade que este projeto urbano apresenta, não só para o caso 
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específico do Senhor de Matosinhos, como também para todas as situações análogas que 
acontecem por todo o país. Isto é, todas as cidades têm uma romaria que cria problemas e 
oportunidades similares ao estudo de caso. Assim, todas elas podem potencializar espaços 
mortos ou que apresentam outros problemas, integrando-os nos circuitos normais da po-
pulação, através de estratégias similares à que se desenvolveu. Pretende-se, deste modo, 
trabalhar o problema de forma a criar novas oportunidades, quer para o espaço público, 
quer para os habitantes, quer para os fruidores dessas cidades. 

Com a realização concreta deste projeto urbano percebeu-se que o arquiteto se deve apre-
sentar como um «estratega de processos», uma vez que possui as ferramentas pertinentes 
para assumir um compromisso social. Assim, tendo presente a enorme importância dos es-
paços públicos, enquanto espaços de vivência, e, consequente, de socialização da cidade, 
o arquiteto deve, também, debruçar-se, perante estes espaços e transformar os problemas 
em oportunidades.

A par disto também se compreendeu que, para requalificar e revivificar um espaço não se 
tem, obrigatoriamente, que realizar uma intervenção perene no espaço, mas antes qualificá-lo 
de novo, mesmo que temporariamente, com qualidades que criem fortes imagens ao seu 
utilizador. Estas, ao permanecerem na memória do mesmo, levam a que continue a existir 
uma íntima relação entre o lugar e o utilizador.

O trabalho realizado mostrou-se enriquecedor, pertinente, produtivo e gratificante. O que se 
observou, ouviu, estudou e analisou justifica a pertinência da experiência de investigação 
que subjaz a este projeto urbano. Aqui, ensaiou-se uma resposta e abriram-se possibilida-
des para futuras pesquisas e aplicações deste projeto, não só em Matosinhos, como tam-
bém noutras cidades. 

O caminho percorrido para a consecução deste trabalho permitiu ver o quão envolvente 
e fascinante é a arquitetura, bem como a versatilidade de resposta que apresenta para 
os mais variados problemas. Neste sentido, percebe-se que todos os modos e tempos de 
aplicação da arquitetura são importantes e, como tal, devem ser pensados com respeito, 
concentração, sensibilidade e dedicação. 

Para concluir, todo o processo que este trabalho constituiu, levou a que novas competências 
e conhecimentos fossem adquiridos, a que a elaboração e a aplicação de novos métodos de 
intervenção fossem realizados e a que se percebesse e se desse conta das mais variadas 
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aplicações da arquitetura temporária, como resposta aos mais diversos problemas. Assim, 
este processo de trabalho fomentou todo um novo desenvolvimento pessoal e académico. 
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Arquitetura 2013 no facebook”; disponível em: https://www.
facebook.com/insituaction/ 628103790574461/?type=3&-
theater

Fig.62-RE-Act Urban Festival. Oficina itineran-
te “Agora”

Fonte: Dédalo, Re-Act Urban Festival, Resultados/
Results; disponível em

Fig.63- RE-Act Urban Festival. Proposta de 
exploração agrícola

Fonte: Dédalo, Re-Act Urban Festival, Resultados/
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Results; disponível em

Fig.64-Playgrounds. O “antes”

Fonte: La ciudad Viva, El arquitect como cuidador 
urbano; disponível em

Fig.65- Playgrounds. O “depois”

Fonte: La ciudad Viva, El arquitect como cuidador 
urbano; disponível em

Fig.66-Pavilhão do Brasil para a Expo 70, em 
Osaka

Fonte: Archdaily, Clássicos da Arquitectura: Pa-
vilhão do Brasil em Osaka; Disponível em: http://www.
archdaily.com.br/classicos-da-arquitetura-pavilhao-do
-brasil-em-osaka-paulo-mendes-da-rocha-e-equipe/53c-
75d69c07a80492d000122

Fig.67- Projeto BAW

Fonte: Penique Productions, BAW; dis-
ponível em: 

Fig.68-Vista aérea da Avenida D. Afonso Henriques

Próprio autor;

Fig.69-A articulação entre os pontos e os meios de che-
gada à cidade com a área afeta à Festa do Senhor de 
Matosinhos

Próprio autor;

Fig.70-O percurso. Rua Cartelas Vieira

Próprio autor; Fonte:Bing Maps
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Fig.71-Mapa dos interesses a associados ao percurso

Próprio autor;

Fig.72-A articulação entre os interesses e os percursos

Próprio autor;

Fig.73-Os espaços a intervir

Próprio autor;

Fig.74-A síntese da estratégia a aplicar

Próprio autor;

Fig.75-Diagrama explicativo da proposta arquitetónica

Próprio autor;

Fig.76-A composição da microarquitetura

Próprio autor;

Fig.77-Montagem da microarquitetura

Próprio autor;

Fig.78-As combinações possíveis do módulo

Próprio autor;

Fig.79-MAPA. Apresentação do projeto urbano

Próprio autor; Fonte: Bing Maps

Fig.80- O sistema e os espaços da proposta urbana

Próprio autor;

Fig.80.1- A rede de relações entre espaços

Próprio autor;

Arquitetura temporária: requalificação urbana no Senhor de Matosinhos
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Fig.81- Intervenção. Jardim Senhor do Padrão

Próprio autor;

Fig.82- Intervenção. Rua Brito Capelo

Próprio autor;

Fig.83- Intervenção. Rua Afonso Cordeiro

Próprio autor;

Fig.84- Intervenção. Avenida D.Afonso Henriques

Próprio autor;

Fig.85- Intervenção. Avenida D.Afonso Henriques (casa da 
juventude)

Próprio autor;

Fig.86- Intervenção. Avenida D. Afonso Henriques (Igreja 
do Bom Jesus de Matosinhos)

Próprio autor;

Fig.87- Intervenção. Avenida Engenheiro Duarte Pacheco 
(Porto de Leixões)

Próprio autor;

Fig.88- Intervenção. Rua Álvaro Castelões (mercado mu-
nicipal)

Próprio autor;

Fig.89- Intervenção. Rua de São Roque (igreja)

Próprio autor;
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Fig.90- Intervenção. Largo de São Roque

Próprio autor;

Fig.91- Intervenção. Rua Dr. José ventura

Próprio autor;

Fig.92- Intervenção. Rua Cartelas Vieira

Próprio autor;

Fig.93- Intervenção. Rua Manhufe

Próprio autor;

Fig.94- Intervenção. Rua Manhufe (museu)

Próprio autor;

Fig.95- Intervenção. Rua Manhufe 

Próprio autor;

Fig.96- Intervenção. Rua Mar Novo e Rua Mar Apertado

Próprio autor;

Fig.97- Intervenção. Rua Mar Cartola e Praceta José Fer-
reira Neto

Próprio autor;

Fig.98- Intervenção. Rua Bairro dos Pescadores

Próprio autor;

Fig.99- Proposta anual de ocupação para o espaço público 
da cidade

            Próprio autor;
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ANEXOS



A - Sobre as vivências do quotidiano do Bairro dos Pescadores/Avenida D. Afonso Henri-
ques/…

1 - Vive no Bairro do Pescadores/na Av. D. Afonso Henriques? …

1.1 – Se a resposta for negativa, parar a entrevista.

1.2  - (Se a resposta for afirmativa, continuar a questionar) – Há quanto tempo?

2 Gosta de viver neste local? Porquê?

3 Neste bairro há mais idosos ou mais jovens? Por que diz isso?

4 Acha que este local tem tudo o que a população que aqui vive necessita?

4.1 – Se a resposta for afirmativa, avançar para a questão 5.

4.1 – (Se a resposta for negativa voltar a questionar) O que falta às pessoas que 
aqui vivem?

B - Sobre as vivências do Senhor de Matosinhos

5 Quando ouve o nome “Senhor de Matosinhos”, o que lhe vem imediatamente à ideia? 

6.1 Caso o objeto/ideia/conceito citado sejam passíveis de explicitação, continuar a 
questionar. - Como faria a sua descrição?

6 O que o leva a perceber que se está a aproximar a Festa do Sr. de Matosinhos. 

7 O que lhe agrada no Sr. de Matosinhos?

8  O que lhe desagrada no Sr. de Matosinhos?

9  Sente que há indícios de apropriação inadequada do Bairro/da Avenida durante o pe-
ríodo das festas?

11.1 (Quer responda sim, quer responda não, avançar com o questionário) Já sentiu 
que lhe estivessem a invadir o seu espaço?

10   Sente alguma satisfação por morar no espaço onde acontece esta romaria? Porquê?

11  O Sr. de Matosinhos fá-lo alterar as suas rotinas? Quais?

12   (questão direcionada apenas aos comerciantes) Na época do Sr. de Matosinhos, sente 
que há uma maior afluência ao seu estabelecimento?

Questionário

 Anexo 1
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 Anexo 2

Questionário 1
Morador/Trabalhador
 Av. Dom Afonso Henriques

A - Sobre as vivências do quotidiano do Bairro dos Pescadores/Avenida D. Afonso Henriques…
1-Vive no Bairro dos Pescadores/na Av. D. Afonso Henriques?
Sim… vivo… vivo na Av. Dom Afonso Henriques e trabalho na rua Forbes Bessa que fica atrás da 
Avenida. 

1.1-Há quanto tempo?
Desde dois mil… portanto mais ou menos há catorze anos.

2-Gosta de viver neste local? Porquê?
Sim… Porquê? Porque não tenho problemas de trânsito… portanto não tenho que me deslocar de 
carro. Faço tudo a pé. Essa é uma das grandes vantagens de Matosinhos, por ser uma cidade hor-
izontal. Ah, tenho quase todas as necessidades básicas de usufruto da cidade, como os serviços 
bancários, as finanças, os correios, cafés, restaurantes. Todo aquele ou quase todo o quotidiano da 
vivência da cidade. É tudo muito próximo e de uma forma quase muito fácil e acessível. 

3-Neste bairro há mais idosos ou mais jovens? Por que diz isso?
É assim … jovens a viver, permanentemente, neste espaço, há relativamente poucos, porque o 
índice de habitação é baixo, aqui na zona da Avenida. Há mais pessoas idosas a viver porque são 
as pessoas que já viviam na Avenida há mais tempo. As pessoas jovens que aparecem na Avenida, 
particularmente, estão associadas à proximidade da casa da juventude, que fica na Avenida e que 
traz, de alguma forma, pessoas novas, porque, pode … revitaliza aquele espaço e usufruem também 
do espaço do jardim, que fica no exterior à casa. Agora … vivência em si, o exemplo que dou é que 
os meus filhos não têm amigos na idade para poderem ter as suas brincadeiras que eu tinha quando 
era miúdo. Portanto, há essa diferença entre uma população jovem e uma população menos jovem. 
Daí que, diria que é uma artéria da cidade relativamente envelhecida. 

4-Acha que este local tem tudo o que a população que aqui vive necessita?
Essa questão prende-se com … isto é …, se eu olhar só para a minha pessoa … eu, se vivesse aqui 
teria todas as condições para viver relativamente bem. Isto é, tenho quase tudo, desde os bens de 
primeira necessidade até aos serviços, passando pelos aspetos lúdicos e passando até pelos aspe-
tos culturais. Esta é a zona privilegiada de Matosinhos! Está próxima de quase tudo: temos o teatro, 
aqui a 500 metros a pé, temos uma sala de exposições que faz parte do centro cívico, a biblioteca, 
portanto há aqui uma série de equipamentos importantes e centrais. Esta é a zona nobre por excelên-
cia. Eu responderia, da minha parte, que isto aqui chegava e sobrava.
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Ah, mas eu posso dizer que eles já foram pequenos e quando eram mais jovens … existem neste 
momento dois espaços que permitem claramente que as crianças tenham um espaço lúdico para 
brincar, etc. Portanto, já foi tempo em que eu saía de casa, percorria trinta ou quarenta metros a pé, 
entrava no jardim e tinha uma série de brinquedos. E o parque infantil para brincar… era tudo relati-
vamente próximo.

B - Sobre as vivências do Senhor de Matosinhos
5- Quando ouve o nome “Senhor de Matosinhos”, o que lhe vem imediatamente à ideia? 
A primeira ideia é sempre a mudança. Há duas coisas que são engraçadas: uma é a mudança senso-
rial da avenida, que se sente. Sente-se através do cheiro, da visão, do próprio som. O som realmente 
é muito importante. É das alturas do ano onde menos ruído de automóveis se faz na avenida, o que 
é ótimo. Provavelmente é o único mês do ano onde eu consigo dormir, sem ouvir o barulho do rodar 
dos carros. Há algumas coisas em que têm vantagem e outras menos, mas sobretudo essa questão 
da mudança, da mudança sensorial, do aspeto. Não é só o aspeto visual, é o aspeto em si. Isto é, 
a sensação que temos é “eh pá, isto está a mudar “ também estamo-nos a aproximar do verão, as 
temperaturas também são diferentes, há outra disponibilidade em aceitar a própria festa em si.

5.1- Como faria a sua descrição?
A descrição em si é uma descrição que passa muito pela observação das pessoas. E gosto de ver 
as pessoas que vêm ao Senhor de Matosinhos. O engraçado desta história … é que eu só vou ao 
Senhor de Matosinhos quase no último dia de acabar a festa. 
Eu estou dentro da festa e, no fundo, só vou dar um passeio pelo Senhor de Matosinhos, normal-
mente pela feira da loiça que era assim que era conhecida mas que, agora, junto à rotunda da 
Guilhermina Suggia e, no fundo, só faço isso quase no último dia. Durante o resto dos dias eu não 
ponho os pés no Senhor de Matosinhos, o que é estranho! Vejo-a da janela, vejo-a de qualquer sítio 
da casa, mas não usufruo da mesma forma que as pessoas quando vêm. Vêm propositadamente ao 
Senhor de Matosinhos! 

6-O que o leva a perceber que se está a aproximar a Festa do Senhor de Matosinhos?
Essa é aquela história do vagão do Padre Grilo que é todo construído em metal e, normalmente, faz 
um chinfrim desgraçado e era sempre montado. Ele agora não está sempre no mesmo sítio, mas 
quando era montado, era sempre montado ao sábado de manhã, às 8 horas da manhã. Começáva-
mos a ouvir os martelos a bater no ferro, portanto era realmente agradável a forma como nós con-
statávamos que o Senhor de Matosinhos estava a quinze dias do início da confusão.

7- O que lhe agrada no Senhor de Matosinhos?
Sobretudo agrada-me a questão de haver pelo menos um momento durante o ano em que se alteram 
um pouco as rotinas do dia-a-dia, do entrar e sair de casa, e ter uma barraca à frente de casa … ou 
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ter 10, 15, 20, 100 pessoas a passar em frente da casa. Portanto, é sempre uma alteração que eu 
acho interessante, na perspetiva de sentir que a cidade também nos dá este momento de algum con-
traste, para não ser uma coisa sempre uniforme. Portanto eu aceito o Senhor de Matosinhos, nessa 
condição de ser um momento contrastante do resto da vivência do ano inteiro. Gosto desse contraste 
até um certo momento em que começa a cheirar mal.

8- O que lhe desagrada no Senhor de Matosinhos?
O que desagrada, necessariamente, aqui … Há um momento … é um momento em que todos os 
anos parece que temos aquele momento da descoberta, “eh vai começar o Senhor de Matosinhos” 
e há, assim, uma espécie de excitação no ar. Depois toda essa excitação se vai perdendo ao longo 
das 3, quase 4 semanas e ao fim da quarta semana já começa um bocado a não ser uma coisa tão 
… com tantas vantagens quanto isso. Estamos um bocado fartos ou da confusão ou até da alteração 
excessiva da rotina. Sobretudo de poder passar de carro ou até fazer circuitos diferentes e, depois, 
os carros não podem entrar da mesma maneira na garagem, porque alteram os circuitos diários. 
Portanto, há aqui uma série de momentos que com o tempo uma pessoa se começa a cansar. Nos 
gostamos da rotina, neste momento também gostamos dessa pequena alteração, mas em determi-
nado momento essa alteração também começa a pesar demasiado, no caso da vivência normal das 
pessoas ou da minha, pelo menos. 

9-Sente que há indícios de apropriação inadequada do Bairro/da Avenida durante o período 
das festas?
Sim, há bastante. No fundo, a Avenida foi apropriada. Agora, por uma nova configuração, que é a 
questão da feira de artesanato, que na minha opinião não traz, assim, uma mais-valia à noção de ro-
maria. Uma coisa muito mais espontânea. Os equipamentos que são montados também não são de 
grande valor estético, para além de terem umas coberturas que fazem lembrar o sutiã da Madonna, 
o que não é muito interessante. E depois, transformar a Avenida em dois corredores opacos é uma 
coisa que realmente é desagradável! No entanto, aquilo que realmente perturba mais nestas alter-
ações acaba por ser o descontrolo do acesso a toda esta zona durante o período. Isto é, quando eu 
digo o descontrolo, significa que há, para além dos moradores – que são as pessoas que vivem cá 
o ano inteiro – há um número excessivo de forasteiros, que são as pessoas que não são de cá, que 
no fundo invadem o espaço onde as pessoas vivem normalmente. Vivem quotidianamente, normal-
mente o automóvel, que é o culpado desta história toda. 
As pessoas põem os carros no passeio, tapam as garagens, portanto aquilo cria muita confusão. 
Cria muita confusão, eu já tive alguma aqui. Portanto, há uma excessiva apropriação do espaço do 
automóvel, isto é, perde-se no fundo a cidade porque o automóvel vai ocupar o pouco que resta do 
espaço vazio que não é ocupado pelo Sr. de Matosinhos. Daí que a apropriação é uma apropriação 
um bocado desmedida do automóvel e, depois, uma apropriação que tem a ver com o contexto e, 
aqui, chamo-lhe o contexto definido pelo executivo camarário de transformar esta zona, até mais 
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artesanal, mais sistematizada, quase como com as barracas todas organizadas, como se fossem um 
comboio. É a minha opinião!

 9.1- Já sentiu que lhe estivessem a invadir o seu espaço?
Se eu falar nessa questão de invadir o espaço que tem a ver com a questão dos acessos. Isso acon-
tece todos os anos. Todos os anos dos 14 anos que eu vivo cá, todos os 14 anos houve essa intro-
missão, sobretudo a nível dos acessos às garagens. É sempre e dá sempre confusão. Em relação ao 
espaço em si, digamos, a relação com o espaço privado isso não. O meu espaço privado, eu tenho 
essa possibilidade de estar isolado em relação àquilo que se passa para além daquilo que é definido 
como espaço público. Nunca senti uma grande apropriação, mas tenho uma história engraçada. 

- Posso contar? ( a entrevistadora respondeu que sim)

Quando nós compramos a casa, depois de perceber algumas particularidades dela, descobrimos 
que os anteriores moradores lhe tinham feito intervenções estranhas, isto é, nós quando resolvemos 
intervir, descobrimos que as peças não eram assim. Depois de consultar os desenhos do Loureiro, 
descobrimos que a casa tinha um pátio que dava para a Avenida, um pequeno pátio exterior que dava 
para a Avenida e que foi encerrado e que havia um motivo específico porque foi encerrado. Essas 
histórias que não estavam escritas na casa. Acabei por descobri-las, em conversas com as pessoas 
idosas que param no café durante as festas do Senhor de Matosinhos. Como não havia muito sítio, 
as pessoas mais aflitas encostavam-se à grelha que separava o pátio da casa e então urinavam 
todos lá para dentro, o que era relativamente chato. Então a senhora, a antiga dona da casa, a dona 
Mimi, resolveu emparedar isto é, fechar a casa naquele ponto, o que era muito estranho. Depois, em 
relação àquilo que era a casa, era muito estranho. A casa chegou a estar emparedada numa zona 
em que era o pátio, que tinha um aspeto formal muito interessante, que foi destruído, obviamente. 
Portanto, eu retomei novamente e, a partir do momento em que eu retomo novamente essa ligação 
com a avenida, nunca tive esse problema de apropriação indevida, via urinária, do edifício.
É uma história engraçada que é, como uma casa pode sofrer uma alteração, neste caso, por causa 
de uma festa, por causa de uma romaria e pelas condições que a casa permitia às pessoas que no 
fundo usufruem da romaria. Uma casa também sofre com essas coisas, às vezes também convém 
não esquecer que, consoante o desenho que a gente faz, pode haver uma romaria que intervém sem 
nós querermos. 
A questão com a Câmara é uma questão legítima. Acho que tem essa legitimidade. A partir do mo-
mento em que eu pago o imposto autárquico para ter o imóvel, eu tenho direitos sobre o imóvel e 
sobre determinadas questões que tenham a ver com o imóvel entre eles a relação que o edifício tem 
com o espaço público. Obviamente que não houve um confronto, necessariamente, até porque tenho 
boas relações com as pessoas ligadas ao executivo. Portanto também não era do meu interesse 
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criar aqui um conflito, mas foi, no fundo, fazer, verificar e trazer os técnicos e dizer-lhes “Lamento 
imenso, mas vocês não podem colocar nada aqui à frente, porque, de repente, eu tenho uma janela 
que ilumina o espaço interior da casa que fica completamente tapado. Portanto, não pode haver, de 
repente, esse tipo de inapropriação do espaço e, portanto, o que nós conseguimos, no fundo, con-
sensualmente, entender foi que, durante o período, a organização da tal feira de artesanato far-se-ia 
de tal maneira que, no fundo, não fechava o espaço da fachada principal. Não fechava a janela que 
estava relacionada com a Avenida. Isso já é soleira da porta. A casa tem uma espécie de antecâmara 
exterior que, no fundo, é um espaço privado mas é semipúblico. Portanto eu posso vir de fora. Já 
não é a primeira vez que as pessoas, por exemplo, e acontece muitas vezes quando, no Senhor de 
Matosinhos chove. E, quando chove, uma das coisas que antigamente as barracas artesanais ou as 
tendas, em molde de feira … as pessoas abrigavam-se debaixo daqueles toldes, com estas novas 
coberturas algo expressionistas da feira de artesanato. As pessoas não se conseguem abrigar e, 
muitas vezes, abrigavam-se mesmo eu tinha quatro cinco pessoas metidas num metro quadrado e 
todas ali a tentarem abrigar-se da chuva. E já não é a primeira vez, o que, às vezes, é engraçado. É 
as pessoas estarem dentro de casa e têm um barulho enorme de pessoas a falar alto. E parece que 
estão dentro de casa, e isso acontece muitas vezes.

10-Sente alguma satisfação por morar no espaço onde acontece esta romaria? Porquê?
A satisfação é assim…os primeiros momentos são sempre engraçados mesmo que sejam repetitivos 
de ano para ano, as primeiras semanas são sempre engraçadas, parece que é sempre uma novi-
dade. Depois tem uma vantagem que é uma pessoa estar aqui no escritório e dizer “Então malta… e 
que tal irmos comer umas farturas!” e saímos e temos as farturas do outro lado da avenida. Portanto 
às vezes tem estas coisas que parecem puramente banais e sem grande interesse e que dão um ar 
um bocado spicy à coisa. 

11- O Sr. de Matosinhos fá-lo alterar as suas rotinas? Quais?
Faz alterar no sentido da questão da acessibilidadedo automóvel às garagens. Basicamente é isso. 
O resto da rotina…normal, continuo a entrar pela porta da frente ou por trás da mesma maneira, não 
há qualquer tipo de… passo a entrar menos pela porta da frente e passo a entrar mais pela porta de 
trás, mas não sei explicar se isso acontece sempre ou se isso acontece pontualmente. Mas muitas 
vezes também usamos a altura do Sr. de Matosinhos para fazer um bocado um fim de semana fora, 
porque os fins de semana são um bocadinho mais barulhentos. O barulhento aqui é uma questão 
interessante, porque desde que saiu a lei do ruído, só se pode ter música acima de não sei quantos 
decibéis até às onze horas da noite e normalmente a música é feita pela rádio Festival, que está 
sediada na casa da juventude, e normalmente aquilo não se consegue ouvir, é inaudível… Aquilo é 
ESTRANHÍSSIMO aquilo… Para além de que aquilo é repetível, tanto que uma das peripécias do 
ano passado foi que o personagem que põe os discos pedidos foi jantar e esqueceu-se que deixou o 
disco em loop. Então era uma da manhã e ainda passava aqueles artistas pimbas… Todos estavam 
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a passar há mais de duas horas, sempre os mesmos, até que tive que ligar para a proteção civil e 
dizer “Eh pá, é uma da manhã e estou aqui a ouvir a Ágata há vinte vezes e já não suporto estas 
drogas!”. Por isso, já houve esse tipo de histórias assim… mais peripécias relativamente à questão 
do barulho. Como eu disse, o barulho não é até assim tanto… o que é engraçado… ouve-se assim 
um burburinho assim diferente.
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Questionário 2
Trabalhador
 Av. Dom Afonso Henriques

A - Sobre as vivências do quotidiano do Bairro dos Pescadores/Avenida D. Afonso Hen-
riques/…
1-Vive no Bairro dos Pescadores/na Av. D. Afonso Henriques? …
Trabalho na Avenida D. Afonso Henriques.

1.1-Há quanto tempo?
Oito anos.

2- Gosta de viver neste local? Porquê?
Sim… Gosto porque gosto. É um sítio muito calmo e gosto das pessoas daqui.

3-Neste bairro há mais idosos ou mais jovens? Por que diz isso?
Mais idosos. O café já é conhecido pelos idosos.

4-Acha que este local tem tudo o que a população que aqui vive necessita?
Sim, há. Deviam pôr outras coisas… Já que a casa da juventude está aqui, deviam pôr coisas para 
animar este lugar. Esta zona está muito parada.

B - Sobre as vivências do Senhor de Matosinhos
5-Quando ouve o nome “Senhor de Matosinhos”, o que lhe vem imediatamente à ideia? 
É Sr. de Matosinhos, a festa fã terra. 

 5.1-Como faria a sua descrição?
Acho que agora não tem nada a ver com o que ERA o Sr. de Matosinhos e agora é mais uma feira 
que o Sr. de Matosinhos… Porque o Sr de Matosinhos antigo era diferente. Agora acho que não tem 
nada a ver! Feira de Sr. de Matosinhos era, antigamente, a festa do Sr. de Matosinhos. Agora acho 
que não. Tenho a certeza que não! Agora não… Está mais dividido. Eu ainda sou nova - Não é?... 
Mas nos meus tempos, o Sr. de Matosinhos era uma festa onde vinha muita gente, onde Sr. de Ma-
tosinhos era todo aqui no parque, neste lugar, na rua do Godinho, na casa da juventude, à beira da 
Câmara, e agora não acho que aqui… Não tem nada a ver com aquelas casinhas que fazem e agora 
vão para o lado do cemitério, vão para outros lados. Não é o Sr. de Matosinhos! 
Eu estou a ver mais a festa do Sr. de Matosinhos e agora está a fugir muito. Acho que não tem nada 
a ver… As pessoas vêm na mesma, porque as pessoas gostam de festas, mas acho que havia de 
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fazer a festa do Sr. de Matosinhos, porque aqui acho que é mais uma feira. Isto está dividido. Os car-
rosséis estão lá em cima… Depois as barraquinhas estão ali e antigamente não. O Sr. de Matosinhos 
era aqui, a Rua do Godinho, na casa da juventude, à beira da Câmara. Era tudo mais centrado nesta 
zona.
Mas BONITO era antigamente! Ao lado da casa da juventude eram as farturas, todas. Aqui, na Rua 
do Godinho, eram os doces. Ali, no lado do parque, eram as louceiras, para o lado de Carcavelos, 
eram os carrosséis. O fogo dos bonecos eram aqui no jardim Basílio Teles e tinham as barraquinhas 
por aqui, os pretos. Agora acho que não há nada disso, NADA mesmo. Agora é uma feira. Eu tenho 
o meu café aqui, estou a pagar os meus impostos. Acho que não deviam pôr os Srs aqui (FAMA). 
Deviam pôr coisas antigas. O nosso presidente devia começar a ter um Sr. de Matosinhos como era 
antigamente.  

6-O que o leva a perceber que se está a aproximar a Festa do Sr. de Matosinhos. 
A Páscoa… E conto as sete semanas. 

7-O que lhe agrada no Sr. de Matosinhos?
Faço mais negócio, é claro! E há mais festa, mais alegria.

8-O que lhe desagrada no Sr. de Matosinhos?
As casas de banho, por exemplo, porque me dão cabo de tudo. Mas para se ganhar dinheiro tem que 
se estragar um bocadinho. Esta gente só vem para a casa de banho. Acho que deviam pôr casa de 
banho para os feirantes e não põem.

9-Sente que há indícios de apropriação inadequada do Bairro/da Avenida durante o período 
das festas?
Sim.

9.1-Já sentiu que lhe estivessem a invadir o seu espaço?
Só em relação à casa de banho. E tenho problemas às vezes… Isto fica aqui logo no gaveto e, às 
vezes, tenho filas até ali… àquela estátua, só para ir à casa de banho. Às vezes tenho que ser grossa 
porque quero passar, quero atender o cliente e não consigo atender, e depois aquela pessoa ainda 
exige que ponha papel para elas virem aqui. Não tomam um café nem uma água e ainda querem que 
ponha papel. 

10- Sente alguma satisfação por morar no espaço onde acontece esta romaria? Porquê?
Sim, por causa da alegria que se sente neste espaço.

11-O Sr. de Matosinhos fá-lo alterar as suas rotinas? Quais?
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Um bocadinho. Trabalham-se mais horas  e descansa-se menos. 
    
12-Na época do Sr. de Matosinhos, sente que há uma maior afluência ao seu estabelecimento?
Sim, claro. 
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Questionário 3
Morador/Trabalhador 
Bairro dos Pescadores

A - Sobre as vivências do quotidiano do Bairro dos Pescadores/Avenida D. Afonso Hen-
riques/…
1-Vive no Bairro dos Pescadores/na Av. D. Afonso Henriques? 
Vivo no bairro dos pescadores. Trabalhar, trabalho em Gaia.

1.1-Há quanto tempo?
Eu vim para aqui com nove anos… Depois saí daqui com vinte e três, mas passado dezassete anos, 
vim outra vez para cá, comprei casa já… Porque eu casei, saí daqui, depois estive dezassete anos a 
viver em Aldoar, no Porto e depois comprei aqui casa e vim para aqui morar.

2-Gosta de viver neste local? Porquê?
Exatamente. Não saía daqui ou não vinha para aqui. Porque gosto. São as minhas origens… fui 
criado aqui pequenino.

3-Neste bairro há mais idosos ou mais jovens? Por que diz isso?
Eu acho que os idosos pouco se vêem por aqui, porque eles vão mais para ali, para o Parque Basílio 
Teles… aqueles que podem andar aí. De resto, é mais jovens que moram aqui nestas casas. Os 
idosos estão a sair. 

4-Acha que este local tem tudo o que a população que aqui vive necessita?
Eu acho que tem tudo à beira, por perto… É uma zona que tem tudo, mas os pais das crianças têm 
que se deslocar para o Parque 25 de Abril ou para o Parque Basílio Teles para elas brincarem. Os 
idosos… é essa situação. Estou a falar de idosos, a partir dos setenta até aos sessenta e tal, frequen-
tam isto. Há outros que já vão lá para baixo, para o parque Basílio Teles jogar às cartas, outros para 
a junta de freguesia - que eu saiba e que eu os conheça -. 
Portanto tem que haver uma mobilização deles para outros sítios. Exato. 

B - Sobre as vivências do Senhor de Matosinhos
5-Quando ouve o nome “Senhor de Matosinhos”, o que lhe vem imediatamente à ideia? 
É a festa, são os carrosséis. Hoje já não me diz nada os carrosséis, até pelo contrário… Hoje a festa 
do Sr. de Matosinhos até me tira o sono… Mas é verdade… Lá com o coiso das músicas, já não dou 
valor, já não dou aquele valor como quando era criança, mas é bom. 

5.1-Como faria a sua descrição?
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O Sr. de Matosinhos, para mim, está todo muito bonito, mas era assim, custou-me mesmo! Nós va-
mos fazer o festival de folclore lá no Sr. de Matosinhos.. Fazer não… Vamos lá ao festival de folclore 
do Sr. de Matosinhos e às vezes é um bocado chato, porque é assim um bocado chato, porque às 
vezes nós até estamos a atuar e quem diz nos di outro grupo qualquer, e estão lá os carrosséis para 
crianças com a música alta e acho que não está muito bem… Está tudo muito amontoado… Quem 
conhecia como era antigamente… E agora não, está tudo muito amontoado.

6-O que o leva a perceber que se está a aproximar a Festa do Sr. de Matosinhos. 
A mim, o que me leva a perceber, neste caso aqui, é… Eu tenho um programa das saídas ou eles 
mandam-me uma carta a dizer quando é que o rancho quer ir, porque nós temos dois dias à escol-
ha. Ou somos os primeiros ou somos os segundos, ou neste caso, ou é numa semana ou é depois  
passados quinze dias. É quando eu me lembro que há o Sr. de Matosinhos ou quando começam a 
enfeitar. 
Montar as barracas e assim… Também se nota na questão do trânsito, porque o trânsito está parado, 
porque estão camiões a descarregar e, isso, a gente também nota, mais ali na feira da loiça.  

7-O que lhe agrada no Sr. de Matosinhos?
O que me agrada mais no Sr. de Matosinhos, sinceramente, é as variedades e o festival de folclore, 
é a gente da terra e as origens da terra e gosto de ver a procissão… Não vou dizer que não, porque 
sou católico e gosto de ver a procissão.

8-O que lhe desagrada no Sr. de Matosinhos?
O que me desagrada é a tal situação do barulho, o fogo não é aquilo que era antes, de resto mais 
nada. 

9-Sente que há indícios de apropriação inadequada do Bairro/da Avenida durante o período 
das festas?
Acho que não, porque não vejo ninguém. Mas há pessoas que sim, que são contra montarem aqui, 
mas nós não, e eu sei que eles, à minha porta, não montam. Mas aqui, nesta rua, eles montam 
aqui barracas de dois em dois anos e para mim está-se bem. Utilizam as casas de banho se for 
necessário, porque eu deixo eles virem à casa de banho, mas têm que pedir-me… Não é chegar aqui 
e vamos embora!

9.1-Já sentiu que lhe estivessem a invadir o seu espaço?
Já. Eles chegavam aqui e pensavam que isto era vadio e vamos embora! Iam à casa de banho, não 
pediam a alguém. Aqui chegaram a pôr carrinhas, mas a gente chamava à atenção e eles já não 
metiam, já arrumavam mais para baixo e era mais por uma questão de resguardo deles… Estava 
sempre aqui gente.

190



10-Sente alguma satisfação por morar no espaço onde acontece esta romaria? Porquê?
Sinto...Não vou dizer que não. Sempre fui habituado a isto… Não vou dizer que não. A mim, o que 
mais me custa… Porque é assim: eu levanto-me às quatro da manhã e depois ouvir música até à 
meia noite… Não soa bem! É só nisso, só tem a ver com música. Não é com o pessoal a andar aí, 
mas a música é que me incomoda um bocado.

11-O Sr. de Matosinhos fá-lo alterar as suas rotinas? Quais?
Não. É igual. Não sou capaz de sair daqui e vou ali ao Sr. de Matosinhos ver aquilo. Não… Não sou 
desses. Se tiver que ir, vou com a família dar uma voltinha ao Sr. de Matosinhos, dar um giro e gosto 
de ir quase ao acabar, porque tenho um miúdo com dez anos e vou com ele até às pistas para ir 
andar, porque anda mais tempo no meio da festa. Aquilo é a pagar e as crianças dão duas voltinhas 
e está a acabar.  Tenho problema nenhum, porque já quando chego a casa do trabalho, eu pego no 
carro, pouso o carro e acabou… Só se for algum casa de emergência.

12-Na época do Sr. de Matosinhos, sente que há uma maior afluência ao seu estabelecimento?
Há. 
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Questionário 4
Morador 
Bairro dos Pescadores

A - Sobre as vivências do quotidiano do Bairro dos Pescadores/Avenida D. Afonso Hen-
riques/…
1-Vive no Bairro dos Pescadores/na Av. D. Afonso Henriques?
Eu vivo no bairro dos pescadores.

1.1-Há quanto tempo?
Ui… Já para aí… Há cinquenta anos.

2-Gosta de viver neste local? Porquê?
Gosto, porque há de tudo. Há humildade, há sinceridade, há amizade, há muitas coisas que obrigam 
a gente a não se retirar daqui. 

3-Neste bairro há mais idosos ou mais jovens? Por que diz isso?
Ultimamente estão a ser mais jovens, jovens dos quarenta até aos sessenta, porque idosos até já há 
poucos até.

4-Acha que este local tem tudo o que a população que aqui vive necessita?
Não.

4.1-O que falta às pessoas que aqui vivem?
 Falta-lhe um supermercado… Há perto, mas retirado daqui de dentro dos blocos. Aqui não há assim 
mais nada de especial.

B - Sobre as vivências do Senhor de Matosinhos
5-Quando ouve o nome “Senhor de Matosinhos”, o que lhe vem imediatamente à ideia? 
A minha meninice, por exemplo… Porque vivi sempre a vida do Sr. De Matosinhos que a gente tinha 
na altura, como rapazes novos. Não havia dinheiro para andar nos carrosséis, não havia nada e a 
gente andava às fugidas e isso grava. Grava um bocadito a nossa infância.

5.1-Como faria a sua descrição?
Atualmente o Sr de Matosinhos não é nem parece o que era há cinquenta anos atrás. Há muita 
diferença… Há muita exploração. A festa em si, que atrai multidões, tem coisas boas como o fogo 
principal, o fogo para as crianças, a procissão e o resto é tudo exploração.
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6-O que o leva a perceber que se está a aproximar a Festa do Sr. de Matosinhos? 
As pessoas começam a aperceber que vão ter aqui uns dias que não são muito sossegados, com 
muito movimento, com muito barulho. Esse movimento tem a ver com as pessoas que vêm para aqui 
montar as aparelhagens sonoras, as barracas fora dos locais em que deviam estar… Mas não afeta 
nada, até faz parte da festa.  

7-O que lhe agrada no Sr. de Matosinhos?
A mim… É levar os meus netos dar uma voltita, fazer convívio com eles nas festas e explicar-lhes o 
que eram as festas há cinquenta anos.

8-O que lhe desagrada no Sr. de Matosinhos?
A mim não me desagrada nada, mas às vezes eles acampam para aí. Sei de pessoas que não lhes 
agrada muito isso.

9-Sente que há indícios de apropriação inadequada do Bairro/da Avenida durante o período 
das festas?
Não, não, não. Já há dois anos, as barracas foram montadas aqui, deste lado e daquele, e houve 
problemas com as entradas de casa e com pessoas que às vezes também pensam que a casa e 
que a rua que é deles e, não deixavam trabalhar, especialmente as pessoas negras, que estavam aí.  

9.1-Já sentiu que lhe estivessem a invadir o seu espaço?
Nada, nada, nada… Pelo contrário até. É mais amizades que a gente arranja, oferece-se água, 
oferece-se algo que a gente tenha a mais e eles ficam todos contentes, coitados.

10-Sente alguma satisfação por morar no espaço onde acontece esta romaria? Porquê?
Tenho… Tenho alguma satisfação. Só estou contra os barulhos na altura. Mas agora, até segundo 
a comissão, parece que até controla mais as aparelhagens sonoras, tem horas de desligar. Antiga-
mente, era quase toda a noite. 

11-O Sr. de Matosinhos fá-lo alterar as suas rotinas? Quais?
Não, não. Tenho o compromisso - é uma maneira de dizer- de ir ver o sistema que há das festas, por 
exemplo, a religião, as novenas que se fazem, a própria missa da festa, a procissão. Isso obriga-me 
quase a estar presente, porque gosto. De resto… Não obriga nada, não sou obrigado a fazer nada.
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Questionário 5
Morador 
Bairro dos Pescadores

A - Sobre as vivências do quotidiano do Bairro dos Pescadores/Avenida D. Afonso Hen-
riques/…
1-Vive no Bairro dos Pescadores/na Av. D. Afonso Henriques? 
Vivo. 

1.1-Há quanto tempo?
Vim para aqui com sete, para aí há cinquenta anos.  

2-Gosta de viver neste local? Porquê?
Gosto… Porque estamos no meio da classe piscatória e damo-nos todos bem aqui.

3-Neste bairro há mais idosos ou mais jovens? Por que diz isso?
É ela por ela, mais ou menos.

4-Acha que este local tem tudo o que a população que aqui vive necessita?
Não, não tem. 

4.1-O que falta às pessoas que aqui vivem?
Falta-lhe ali um parque para as crianças, por exemplo… para os idosos, uma coisa para jogar às 
cartas ou para se entreterem com mais qualquer coisa. 

B - Sobre as vivências do Senhor de Matosinhos
5-Quando ouve o nome “Senhor de Matosinhos”, o que lhe vem imediatamente à ideia? 
A festa que aqui ocorre e a movimentação que acontece nesta zona da cidade.

5.1-Como faria a sua descrição?
Isto aqui está sempre cheio no Sr. de Matosinhos. É uma LOUCURA aqui, quando é a romaria do Sr. 
De Matosinhos. Eu não sou contra as barracas. Há muita gente aqui no bairro que é contra as barra-
cas por causa do barulho, mas eu não sou. Aqui no bairro sei que há muita gente que há contra isso.

6-O que o leva a perceber que se está a aproximar a Festa do Sr. de Matosinhos. 
Há mais movimentação… Há aí o pessoal todo a movimentar-se, a montar as barraquitas deles. É 
aquela coisa… A festa da nossa terra.
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7-O que lhe agrada no Sr. de Matosinhos?
A igreja, quando está enfeitada, é espetaular. 

8-O que lhe desagrada no Sr. de Matosinhos?
Aqui na festa não me desagrada nada, mas às vezes há algumas pessoas que estão aí a vender 
que não têm higiene e estão aí no meio da rua. Esses ciganos que estão aí a vender balões… É 
uma badalhoquice! E os gajos chamam-lhes à atenção e eles tem aí casas de banho, aí no Sr. de 
Matosinhos

9-Sente que há indícios de apropriação inadequada do Bairro/da Avenida durante o período 
das festas?
Sim.

9.1-Já sentiu que lhe estivessem a invadir o seu espaço?
Às vezes é preciso vir a polícia e mandá-los embora daqui para fora… Acamparam aqui nesta rua 
embaixo e vinham fazer a badalhoquice aqui para dentro do parque e não se resguardavam de 
ninguém. Um Sr. até chamou a polícia para três ou quatro vezes. De certa forma, vêm para aqui e 
fazem tudo aqui dentro - mas isto não é meu, também - … Mas de qualquer maneira, é preciso pedir 
autorização às pessoas que moram aqui dentro, para virem para aqui fazer certas coisas.

10-Sente alguma satisfação por morar no espaço onde acontece esta romaria? Porquê?
Sim, porque é uma festa espetaclar, não haja dúvida! Deve ser das romarias mais importantes agora 
a nível do nosso país.

11-O Sr. de Matosinhos fá-lo alterar as suas rotinas? Quais?
Não. A nível do carro… Nós vamos ali à Câmara e tiramos uma licença e temos sempre, só para 
moradores, e como nós moramos aqui, temos direito a uma licença.  Podemos entrar por baixo, por 
cima, não somos obrigados a ir para trás. 
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Questionário 6
Trabalhador
 Av. Dom Afonso Henriques

A - Sobre as vivências do quotidiano do Bairro dos Pescadores/Avenida D. Afonso Hen-
riques/…
1-Vive no Bairro dos Pescadores/na Av. D. Afonso Henriques? 
Trabalho.

1.1-Há quanto tempo?
Especificamente aqui, na Casa da Juventude há dezassete anos.

2-Gosta de viver neste local? Porquê?
Sim… Porque é um local central e está próximo de tudo, de tudo quanto são serviços que estão aqui 
nesta área. Está próximo do povo, da população, tem um jardim aqui atrás fantástico onde vemos 
crianças, vemos idosos, portanto tem um contato muito próximo com a população matosinhense. 

3-Neste bairro há mais idosos ou mais jovens? Por que diz isso?
Em termos de residentes, penso que será uma zona com pessoas com mais idade. Em termos de 
frequência é equilibrado, até porque o parque traz muita juventude.

4-Acha que este local tem tudo o que a população que aqui vive necessita?
Eu penso que sim.

B - Sobre as vivências do Senhor de Matosinhos
5-Quando ouve o nome “Senhor de Matosinhos”, o que lhe vem imediatamente à ideia? 
As decorações, as barraquinhas, o movimento, a animação da rua, muita música sempre o dia todo. 
Aliás, nós temos sido os recetores da empresa que faz a animação da festa e portanto é daqui que 
parte a música que anima a cidade… Muita cor, acho que as festas são muito pautadas pela cor e 
pela alegria.

5.1-Como faria a sua descrição?
Acho que é o momento mais alto da cidade, que traz muita gente, traz muita alegria, as crianças, os 
idosos. Normalmente, é numa altura em que está bom tempo, portanto grande parte das pessoas 
que não saem à rua de inverno, no Sr. De Matosinhos aproveitam para vir. Acho que é mesmo uma 
tradição que faz com que as famílias venham. É um momento em que se vê as famílias reunidas em 
Matosinhos. De facto, acho que é o momento da cidade e da família. 
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6-O que o leva a perceber que se está a aproximar a Festa do Sr. de Matosinhos. 
Os primeiros sinais são as decorações e logo de seguida a tômbola da obra do Padre Grilo, que é a 
primeira que é montada todos os anos. A primeira a ser montada  e última a ser desmontada.

7-O que lhe agrada no Sr. de Matosinhos?
Tudo. A comida, as farturas, o convívio que também é proporcionado. Aqui acontece muito isso. Os 
colegas juntam-se para vir comer pão com chouriço, para vir às farturas… os amigos. A própria igreja 
que é um símbolo nacional, que é visitado e que fica lindíssima nessa altura. Acho que é um orgulho. 

8-O que lhe desagrada no Sr. de Matosinhos?
Um bocadinho, ultimamente, tem sido invadida por tipos de vendas que fogem ao que é tradição. 
Acho que quando é tradição, temos que tentar seguir à regra. Estamos um bocadinho a ser invadidos 
pelos peruanos, pelos bolivianos e pelos africanos e, acho que isso desvia um bocadinho o espírito 
do Sr. de Matosinhos, da feira das louças e dos carrosséis. Pronto, penso que se desvia. Nos últimos 
anos, com a introdução da feira de artesanato, penso que se está a tentar colmatar isso, nessa situ-
ação, mas se calhar ainda temos um bocado excesso e africanos.

9-Sente que há indícios de apropriação inadequada do Bairro/da Avenida durante o período 
das festas?
Provavelmente sim. 

9.1-Já sentiu que lhe estivessem a invadir o seu espaço?
Em relação ao nosso espaço, não. Tem sido preservado. Penso que sim, mas que as pessoas já es-
tão habituadas, as que residem aqui e que, não as incomoda, apesar do barulho incomodar sempre 
naturalmente quem quer descansar, mas penso que já é um hábito, já é uma tradição que as pessoas 
não levam a mal. 

10-Sente alguma satisfação por morar no espaço onde acontece esta romaria? Porquê?
Sim, claro, com certeza. Porque também é uma forma de chamar as pessoas aqui à nossa casa, de 
nós podermos contar a nossa história… Que é uma casa antiga, que tem uma história muito interes-
sante e que foi recuperada também por um arquiteto muito conhecido a nível nacional, que é natural 
de Matosinhos, que é o arquiteto Álvaro Siza. Portanto é um orgulho trabalhar aqui e é um orgulho a 
Câmara ter preservado este edifício que é de facto lindíssimo. 

11-O Sr. de Matosinhos fá-lo alterar as suas rotinas? Quais?
Um bocadinho… Porque em termos de estacionamento complica um bocadinho quem trabalha nesta 
área, temos que nos sacrificar um bocadinho e vir um bocadinho mais cedo para conseguir conciliar 
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esta questão, mas já estamos habituados, a gente consegue sempre ultrapassar.
12-Na época do Sr. de Matosinhos, sente que há uma maior afluência ao seu estabelecimento?
Sim, até muitas vezes não só pelo serviço mas pela curiosidade da casa, porque a entrada é impo-
nente e penso que chama muito a atenção. 
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Questionário 7
Trabalhador
 Av. Dom Afonso Henriques

A - Sobre as vivências do quotidiano do Bairro dos Pescadores/Avenida D. Afonso Hen-
riques/…
1-Vive no Bairro dos Pescadores/na Av. D. Afonso Henriques? 
Trabalho na Av. Dom Afonso Henriques. Trabalhando na Câmara, trabalho na Av. Av. Dom Afonso 
Henriques, mas não vivo. 

1.1-Há quanto tempo?
Há oito anos e meio, mais ou menos. 

2-Gosta de viver neste local? Porquê?
Gosto… Aliás, eu posso dizer que só estou aqui porque gosto. Não estaria aqui se não gostasse. Eu 
tenho uma profissão que não é propriamente esta, que é ser professor e portanto trabalho há trinta e 
nove anos na área da educação e estou conjunturalmente aqui a exercer estas funções, mas não é 
a minha atividade profissional, portanto só estou aqui porque me candidatei a vir para aqui. Portanto 
obviamente que gosto.

3-Nesta zona há mais idosos ou mais jovens? Por que diz isso?
Acho que é heterogéneo desse ponto de vista. Tanto há jovens como há idosos… Claro que é uma 
zona consolidada da cidade. Não é propriamente uma zona onde estejam em construção novos ed-
ifícios que trazem associados casais jovens, mas até por ser uma zona relativamente recente é uma 
zona frequentada por muitos jovens, portanto é uma população heterogénea, penso eu. 

4-Acha que este local tem tudo o que a população que aqui vive necessita?
Nunca nenhum local tem tudo o que a população necessita, até porque o espaço público é dinâmico, 
procura ajustar-se àquilo que é também a atividade que se vai desenvolvendo e a atividade que se 
vai desenvolvendo também não é rigorosamente a mesma. Nós estamos numa zona da cidade que 
é caracterizada fundamentalmente pela existência de vários edifícios públicos: o edifício dos Pas-
sos do Concelho que é a Câmara Municipal, a zona escolar com várias escolas do ensino básico e 
do ensino secundário, o tribunal… Portanto há aqui uma série de edifícios públicos que de alguma 
forma caracterizam o espaço público, portanto é um bocado por aí que está condicionado. Agora 
nunca está tudo feito. Nos temos aí ainda alguns pequenos espaços, pequenas crateras de espaços 
para os quais temos projetados alguns equipamentos municipais até. Aqui o denominado campo de 
Sant’ana, com uma área de terreno com sete mil metros quadrados, onde estamos a prever construir 
um equipamento de lazer, dirigido, fundamentalmente, aos jovens que será um skate park onde os 
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jovens poderão desfrutar… E de alguma forma também mostrar aquilo que são as suas capacidades 
e as suas potencialidades. Nessa idade eles utilizam muito a frente do edifício dos Passos do Concel-
ho e nós vamos tentar deslocá-los um pouco para aquele espaço lateral, dar também àquele espaço 
características próprias. É um espaço que estamos a estudar para isso. Acho que isto tem um bocado 
de tudo em termos de espaços de lazer, como é o caso do jardim Basílio Teles, temos o parque 25 de 
Abril que também tem outras características. Não estará tudo resolvido… nunca estará… mas acho 
que fundamentalmente aquilo que tem correspondido às necessidades está cumprido. 

B - Sobre as vivências do Senhor de Matosinhos
5-Quando ouve o nome “Senhor de Matosinhos”, o que lhe vem imediatamente à ideia? 
Há duas dimensões das festas do Sr. De Matosinhos: há a componente religiosa e a componente não 
religiosa. E, de facto, desde há muitos e muitos anos que participo nas festas do Sr. De Matosinhos e 
de facto toda aquela tradição das festas com a sua dinâmica de espaço de venda de produtos artesa-
nais, toda aquela dinâmica das várias iniciativas que giram à volta das festas: culturais, recreativas, 
até há algumas desportivas… Tenho bem presente toda essa dinâmica: desde o dia do fogo à festa. 
Eu participo em quase todas as iniciativas das festas, porque fico… Sendo membro executivo da 
Câmara… Nós somos chamados a participar em quase todos os momentos. Portanto há os momen-
tos mais relacionados com a festa não religiosa e há os momentos da festa religiosa. É claro que para 
mim, hoje, enquanto responsável da Câmara, os momentos mais significativos até são os religiosos: 
a missa no dia do Sr. De Matosinhos, que é de facto um momento de afirmação dessa componente 
religiosa da festa… Mas depois há toda uma série de outros momentos: o fogo de artificio, a feira 
de artesanato – que é uma realidade mais recente, que está associada às festas desde há seis ou 
sete anos nesta parte - que é também um momento importante. Digamos que é trazer as tradições 
também de outros pontos do concelho para as festas da cidade … E depois a feira da loiça que é 
um momento de grande tradição e que tem um local específico, praticamente nunca mudou - ali à 
volta do jardim Guilhermina Suggia- e depois, todos aqueles outros momentos mais de atração de 
público… A festa do Senhor de Matosinhos é provavelmente a festa mais comprida no tempo. Dura, 
em regra, duas semanas, normalmente estende-se para uma terceira semana, portanto são três se-
manas intensas, sendo que duas são as mais significativas. Tem uma participação popular enorme. 
Acho que na região poucas serão as pessoas que não passaram pelas festas do Sr. de Matosinhos. 
São milhares e milhares e milhares de pessoas, portanto é uma festa, uma grande tradição muito 
importante para o concelho… É uma festa que é organizada em parceria entre a Câmara e a Socie-
dade Civil que participa não somente na sua organização mas também no seu financiamento – um 
financiamento misto – … É uma festa muito importante. Naturalmente que o que me vem à memória 
é aquele movimento de pessoas incrível, a forma como o espaço público é ocupado, do ponto de 
vista daquilo que é a sua área de formação. Nós temos vindo a evoluir com avanços e recuos rel-
ativamente à forma como o espaço público é ocupado. A festa já se estende neste momento até la 
em cima, à zona do parque de diversões, em Manhufe, justamente para tentar organizar os vários 
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espaços da festa – os espaços mais ligados à restauração, os espaços mais ligados à feira da loiça, 
aquilo que é mais tradicional, depois há a feira de artesanato – portanto os espaços já estão mais 
organizados, mais divididos justamente para permitir que as pessoas circulem, porque o movimento 
de pessoas é enorme… Há dias da semana, sábado, domingo e a sexta-feira à noite são dias  de 
movimento absolutamente incrível de pessoas. Portanto aquilo tem que ter algum agilidade, até por 
questões de segurança, e temos tentado evoluir sem retirar a feira do seu núcleo duro do ponto de 
vista do espaço, que é esta Av. Dom Afonso Henriques, particularmente entre o Jardim Basílio Teles 
e a praça Guilhermina Suggia que foi sempre aí que se realizaram as festas. 

6-O que o leva a perceber que se está a aproximar a Festa do Sr. de Matosinhos?
Sabe que o facto de ser membro da administração da Câmara, apercebo-me das festas por uma 
razão mais administrativa, se quiser. Há uma série de procedimentos que é necessário desenvolver 
internamente na autarquia para que a festa aconteça. Desde logo, a própria comissão de festas 
começa a trabalhar, a organizar, a pedir os seus orçamentos, a atualizar os regulamentos, etc…. 
Então, a partir daí a gente apercebe-se disso…. Depois é o movimento, é a instalação da iluminação 
que está associada às festas, é todo o movimento de montagem das várias infraestruturas que são 
necessárias para que a festa aconteça. É evidente de que é muito por aí que se sente. O cidadão 
comum sente muito por aí…. Eu sinto de uma forma diferente, porque é a antecipação relativamente 
a isso, tem a ver com os aspetos administrativos de gestão da própria festa. 

7-O que lhe agrada no Senhor de Matosinhos?
Agrada-me ser uma festa muito genuína ainda… Isto é, uma festa que mantém no essencial… Aquilo 
que são as tradições da festa do Sr. De Matosinhos. Designadamente, não sendo eu um católico 
daqueles praticantes, a verdade é que a festa tem uma origem eminentemente religiosa e portanto 
agrada-me que se mantenha essa ligação ao Sr. De Matosinhos, ao padroeiro de Matosinhos, que 
acho que isso é uma tradição importante…. Depois manter-se aquilo que é mais genuíno nas festas 
que tem a ver com a feira da louça que está associada à história e esta movimentação de pessoas 
que se cruzam em função do prazer do passeio à noite com a família, e isso agrada-me. Acho que é 
uma coisa muito nossa, muito genuína! E é isso que mais me agrada, portanto não se ter desvirtuado 
esse espírito da festa.

8-O que lhe desagrada no Sr. de Matosinhos?
Uma festa destas tem sempre associado sempre uma componente que é desconfortável particular-
mente para as pessoas que moram na zona das festas e eu acho que às vezes é difícil conviver com 
isso, com aquele ruído que está associado às festas. Para essas pessoas, penso que deve ser uma 
coisa muito desconfortável. Acho que isso não tem propriamente uma solução e as pessoas têm sido 
até muito equilibradas na forma como acolhem esse desconforto que as festas lhes trazem: quinze 
dias em que as pessoas só dormem a partir da meia noite, ou dias que só a partir das duas ou três 
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da manhã! Portanto não sei como é que isso se resolve, mas a verdade é que isso podia trazer a 
ideia de que se a gente levasse as festas para um outro local, isso se resolvia, mas retirávamos a sua 
raiz e eu acho que a raiz é aqui mesmo no centro da cidade. Há um, pontualmente, que temos tido: 
alguma aproximação às festas de alguns produtos que são vendidos nas festas que não estão nada 
ligados à tradição da própria festa, às vezes o aparecimento do plástico, o aparecimento daqueles 
vendedores ambulantes que não têm raiz nenhuma ligada à festa, mas de resto não acho que a festa 
tenha… É uma festa já muito consolidada, já muito estruturada, já muito vivida do seu ponto de vista 
da organização. Não me parece que tenha assim aspetos frágeis.

9-Sente que há indícios de apropriação inadequada do Bairro/da Avenida durante o período 
das festas?
Claro, isso é inevitável. É inevitável, a avenida é apropriada pelas festas e é o que eu dizia há bocado, 
se calhar há algum desconforto, mas sabe que é engraçado que nós houve um ano que deslocamos 
uma parte da festa para junto do bairro dos pescadores, para fazer a ligação ao parque e nesse ano 
tivemos alguma reação da parte dos moradores daquela zona, porque de facto, eles não estavam 
habituados a que o espaço deles fosse invadido pelas festas… e recuamos até relativamente a isso. 
Procuramos encontrar outras alternativas para evitar isso. As pessoas que estão na avenida D. Afon-
so Henriques, onde as festas sempre se realizaram, dessas nós não encontramos muitas reações, 
portanto já há ali uma cultura, provavelmente, de compreensão relativamente ao espaço público que 
está associado àquelas residências. As pessoas já perceberam que naquele momento do ano há 
aquelas festas, portanto o espaço não é delas. Portanto esse aspeto, é um aspeto que acontece, 
mas não é um aspeto que se sinta que cause muito desconforto. As pessoas habituaram-se a viver 
com aquela realidade. Agora admito que se pudesse fazer um pouco mais no sentido de que essa 
ocupação do espaço fosse feita de forma menos incómoda para com as pessoas… mas não é fácil 
porque os picos da festa são, de facto, de uma dimensão incrível. O número de pessoas que se mov-
imentam… é quase impossível de encontrar uma resposta que seja totalmente satisfatória, mas acho 
que a festa convive bem com a cidade, não me parece que haja esse problema. Há desconforto, mas 
é um desconforto que é vivido e compreendido pelas pessoas de forma equilibrada. 

9.1-Já sentiu que lhe estivessem a invadir o seu espaço?
Neste aqui não propriamente. Aqui é normal que invadam, porque as festas também entram aqui 
dentro dos edifícios do Passos do Concelho. Há iniciativas que se desenvolvem neste piso do Passos 
do Concelho, no edifício da Biblioteca, há iniciativas que acontecem aqui à volta das festas, portanto 
é natural que assim aconteça, mas não sentimos isso assim como uma invasão, mas acredito que 
as pessoas que moram na Avenida Dom Afonso Henriques que sintam o espaço delas invadido, é 
evidente. Provavelmente haverá pessoas que querem meter o carro na garagem e não conseguem 
passar, porque está lá o fulano a fazer a venda de não- sei-quê. Embora a gente procure conciliar 
umas coisas com as outras, mas é sempre impossível garantir que uma coisa dessas não acontece, 
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desde logo porque as pessoas ficam condicionadas no acesso às suas habitações, porque se há um 
movimento de pessoas enorme o acesso de uma viatura … uma coisa é eu vir a Matosinhos para 
a festa, em que deixo o carro a 100, 200, 300m e vou a pé para a festa, outra coisa é a pessoa que 
quer ir para sua casa e a casa fica no sítio da festa. Portanto elas são invadidas completamente, isso 
aí … mas não temos sentido uma reação de grande desconforto da parte dessas pessoas, há uma 
compreensão, também quando vieram para ali já sabiam que as festas aconteciam ali e se calhar 
elas até estranhariam se lhes retirassem as festas dali daquele ponto, achavam que elas estavam a 
descaracterizar-se  pela sua deslocalização para outro lado.

10-Sente alguma satisfação por morar no espaço onde acontece esta romaria? Porquê?
Claro que sim. Eu acho que ser parte da realização destas festas que são tão importantes para o 
Concelho e até tão importantes para o país… Há quem diga que são as festas mais populares do 
pais, se não são as maiores, equivalem às festas de Sta Luzia e às festas de Braga, também São 
João no Porto é uma noite e o Sto António em Lisboa é uma noite, não mais do que aquilo… As festas 
de Matosinhos são quinze dias sistematicamente, portanto é uma festa muito mais simplificativa do 
ponto de vista da sua duração e portanto eu acho que sinto algum orgulho até nisso. 

11-O Sr. de Matosinhos fá-lo alterar as suas rotinas? Quais?
Ah, faz… Faz, porque durante as festas do Sr. de Matosinhos a gente tem uma série de iniciativas 
em que tem de participar que não tem nada a ver com a nossa vida habitual. Para as pessoas que 
moram ali naquela zona ainda fará muito mais.
Eu tenho uma mobilidade facilitada, ou seja, eu posso passar nas festas com a minha viatura porque 
tenho um cartão que me permite andar. Eu sou um privilegiado nessa matéria, mas até esse facto me 
muda, porque evidentemente o facto de eu ter um cartão que me permite circular não quer dizer que 
eu circule, não consigo passar com uma viatura no meio das festas com pessoas ali no meio da rua 
… não consigo, mesmo tendo um cartão que me permitia fazer isso. Mas eu não me sinto no direito 
de estar a usar esse benefício. Condiciona, como é evidente, é inquestionável. 
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Questionário 8
Trabalhador
 Av. Dom Afonso Henriques

A - Sobre as vivências do quotidiano do Bairro dos Pescadores/Avenida D. Afonso Hen-
riques/…
1-Vive no Bairro dos Pescadores/na Av. D. Afonso Henriques? 
Trabalho na Av. Dom Afonso Henriques, uma vez que a Câmara Municipal se localiza na Av. Dom 
Afonso Henriques. 

1.1-Há quanto tempo?
Ora bem… Eu trabalho aqui no edifício da Câmara Municipal desde que o edifício foi inaugurado em 
Dezembro de 1987, portanto já cá estou há uns aninhos. 

2-Gosta de viver neste local? Porquê?
Sim, gosto… Porque gosto de Matosinhos, porque não sinto muito a pressão urbanística aqui. Isto 
é, não deve ser em muitas cidades onde com grande facilidade consigo estacionar o carro a muitos 
poucos metros do local onde trabalho, tem parques de estacionamento gratuitos, depois acabou por 
se criar ao longo destes anos entorno da Câmara Municipal uma nova centralidade em Matosinhos. 
Eu ainda sou do tempo em que comecei por trabalhar no antigo edifício da Câmara Municipal, que 
era na Brito Capelo onde aí, sim, era terrível a pressão, os problemas de estacionamento, de mob-
ilidade. Quando viemos para aqui, isto era um pouco mais deserto e foi-se criando aqui uma certa 
centralidade, mas… e uma forma muito mais harmónica. Foram surgindo os bancos, a polícia, as 
finanças, restaurantes, serviços, mas já na forma mais diluído no espaço e portanto a pressão não 
é tão grande. 

3-Nesta zona há mais idosos ou mais jovens? Por que diz isso?
É um mix muito curioso. Se calhar o que há menos é gente de meia idade, porque como estamos 
aqui junto à escola secundária Augusto Gomes e à preparatória, há imensa gente nova. Por outro 
lado, mesmo aqui enfrente à Câmara Municipal, temos o jardim Basílio Teles que é o grande centro 
da terceira idade da cidade, portanto há aqui uma grande concentração de reformados que vão - 
gostava eu de pensar – disfrutar do espaço verde, do ar puro e do sol, mas não vão mesmo para a 
jogatina e concentram-se ali às dezenas para jogarem às cartas (consta que é a dinheiro, mas pronto 
são outras histórias). Mas é uma área onde de facto não consigo dizer se há mais jovens, se há mais 
velhos e também há gente de todas as idades, porque depois como está aqui um área de serviços 
importante – câmaras, finanças, os bancos – portanto gente de todas as idades. Eu não consigo 
distinguir se é um espaço de novos ou de velhos. 
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4-Acha que este local tem tudo o que a população que aqui vive necessita?
Estamos no centro daquele que é hoje o centro da cidade. Sim eu acho que aqui encontramos prati-
camente tudo. 

B - Sobre as vivências do Senhor de Matosinhos
5-Quando ouve o nome “Senhor de Matosinhos”, o que lhe vem imediatamente à ideia? 
Isso para mim é um bocadinho complicado. Eu sou autor de dois livros que lhe dei o nome de Sr. de 
Matosinhos e portanto poderíamos pensar de imediato nos meus livros, mas não é verdade. Quando 
se fala do Sr. de Matosinhos, a primeira coisa de que me lembro, e eu que sou um homem da história 
e do património e que estudei a imagem do Sr. de Matosinhos, nem sequer é a igreja ou a imagem 
do Sr. de Matosinhos de que me lembro. Quando se fala do Sr. de Matosinhos… a primeira coisa de 
que me lembro é da festa, da festa do Sr. de Matosinhos, da romaria. Apesar de eu ser do Porto, ter 
nascido no Porto, ter vivido no Porto toda a minha infância e juventude, o Sr. de Matosinhos sempre 
foi e se calhar por isso… Antes de ser a igreja antes de ser a imagem, antes de ser tudo isso, o Sr. 
de Matosinhos é a festa, é a romaria de onde nos vínhamos do Porto para as festas do Sr. de Mato-
sinhos. Os matraquilhos, as farturas, os divertimentos… Quando eu era miúdo era sempre no Sr. de 
Matosinhos que os meus pais me compravam os sticks para o hóquei em patins que depois fazíamos 
lá umas grandes jogatinas, lá na rua e portanto o meu imaginário do Sr. de Matosinhos é antes de 
mais a festa. 

5.1-Como faria a sua descrição?
Gente… Muita gente. Primeiro impacto, muita gente. Depois muito antes da igreja, da devoção e  
da religião, muito antes de tudo isso, toda a parte profana da festa. Aquilo que há pouco estava a 
descrever: os divertimentos, as farturas, a sardinha assada, o passear pelo meia das barracas, dos 
vendedores.

6-O que o leva a perceber que se está a aproximar a Festa do Sr. de Matosinhos. 
A montagem da festa isto é… Nos dias que antecedem a festa, aquele ambiente das ruas começarem 
a ser tomadas pela decoração, por andarem por aí as empresas que estão a fazer a decoração da 
rua e depois a chegada dos feirantes que se vão começando a instalar e percebemos que a festa 
está-se a aproximar.

7-O que lhe agrada no Sr. de Matosinhos?
A festa, os jogos de matrecos, mas é claro que cada um terá as suas opções. Mas agrada-me os 
jogos. Já houve uma época em que me agradavam muito as farturas, mas hoje nem tanto. O poder 
de deambular pelo meio da festa, da feira da louça. Gosto muito da feira da louça que é uma parte 
da festa que de resto se mantém. Já depois a festa terminou, mas a feira da louça ainda se mantém 
durante algum tempo. Eu gosto de artesanato e portanto gosto da feira da louça… Há obviamente 
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uma questão que a mim me foi cultivado ao longo dos últimos anos que agora, ao contrário da minha 
infância, me atrai muito na festa que é ir à igreja. Ir à igreja não por motivos religiosos – eu não sou 
religioso – mas é ir à igreja para ver a decoração da igreja. A igreja na altura das festas do Sr. de 
Matosinhos é decorada de uma forma esplendorosa com flores. É uma tradição muito antiga. Eu es-
tudei isso nos meus livros, porque Matosinhos foi durante séculos uma terra que era conhecida pela 
sua abundância de flores e no séc. XVIII… Um autor diz mesmo que Matosinhos é uma continuada 
primavera, porque havia flores durante todo o ano, e portanto Matosinhos dava flores para tudo o que 
era procissões e festas aqui nas redondezas, e portanto quando era a sua festa tinha que ultrapassar 
todas as outras e, por isso, a decoração da igreja com flores era FABULOSA. As flores foram desa-
parecendo de Matosinhos, mas a tradição manteve-se e hoje vem da Madeira, vem da Holanda… 
Mas é de facto um espetáculo a decoração interior da igreja! Portanto faço sempre questão, todos os 
anos de lá dar um salto ao interior da igreja pela altura das festas para ir ver a decoração dos altares. 

8-O que lhe desagrada no Sr. de Matosinhos?
Colocando-me aqui no início do séc. XXI como cidadão desta época, deste tempo, desagrada-me 
aquilo que numa primeira vista poderá parecer uma deturpação das festas ou do espírito tradicional 
das festas. Isto é, uma série de feirantes que hoje em dia chegam cá com plásticos, alumínios, uma 
certa invasão dos eletrodomésticos, dos aparelhinhos eletrónicos. Agora isso é assim uma visão 
mediatista, eu tenho que reconhecer que ao longo dos séculos - e a romaria do Sr. de Matosinhos 
está registada há já muitos séculos- um dos segredos do sucesso foi as festas sempre trazerem aqui 
feirantes que sempre traziam as ultimas novidades. As últimas novidades quer em produtos para 
venda: os oleiros que vinham de todo o país e que vinham vender as suas produções na feira da loiça 
traziam as formas tradicionais e  também traziam as novidades, os homens das coudelarias traziam 
as  faquinhas do costume, mas traziam também as últimas novidades e, por exemplo, os feirantes, 
quando traziam a loiça em barro a partir dos anos sessenta ou setenta começam a trazer já os novos 
pratos em plástico e portanto essa foi um dos segredos do Sr. de Matosinhos. Isto é valido quer para 
os feirantes quer para os divertimentos. Era em Matosinhos que surgiam sempre as novidades em 
termos de carrosséis porque ,como é um das primeiras grandes festas, era aqui que era testado o 
sucesso dos carrosséis ou dos novos divertimentos e ,por exemplo, existe um estudo do professor 
Hélder Pacheco que demonstra que as farturas são introduzidas aqui na nossa região - elas têm a 
sua origem em Espanha- exatamente através das festas do Sr. de Matosinhos. As festas do Sr. de 
Matosinhos sempre foram um espaço de novidade e de trazer coisas novas e por isso, eu olhando 
para a festa hoje, fico sempre um bocadinho desgostoso quando vejo grandes modernices, mas ten-
ho que reconhecer que afinal foi esse o segredo do sucesso ao longo dos séculos.

9-Sente que há indícios de apropriação inadequada do Bairro/da Avenida durante o período 
das festas?
Não vou por aí… Isto é… Há de facto um esforço há já muitos anos, imagino que para não dizer há 
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séculos da parte dos organizadores das festas. Hoje em dia uma organização chamada ANCIMA 
onde a Câmara tem um grande peso, mas durante décadas era a Confraria da Sta Casa da Misericór-
dia e antes disso outras comissões que organizavam as festas, obviamente sempre tiveram aqui um 
papel de tentar controlar, no bom sentido, a festa. Eu não tenho números de cabeça, mas sei que o 
número de feirantes que estão pelas ruas é cerca de um terço ou um quarto daqueles que pedem 
para vir para as festas. Portanto há uma seleção e não vem toda a gente porque objetivamente não 
há espaço suficiente. Agora estamos perante aquela que é uma das grandes romarias de Entre Dou-
ro e Minho desde há séculos, que é um chamariz para os vendedores e para os feirantes e para as 
pessoas, dos divertimentos… Todos eles gostariam de estar nas festas do Sr. de Matosinhos e por-
tanto todo o espaço possível e imaginário poderia caber sempre mais um. Há um esforço por parte 
dos organizadores para que assim não seja, mas mesmo assim acaba sempre por ceder se calhar, 
a concentração é muito grande, muito grande, mas que faz parte também do espírito da festa. Se 
há uma apropriação indevida do espaço, tem a ver com a feira. Acho que sempre foi assim apesar 
do esforço que se faz de salvaguarda, do recato, do sossego de alguns dos moradores durante esta 
época, mas imagino que esta deve ser uma queixa que as autoridades locais já devem ouvir desde 
o século XVII ou século XVI. Na altura das festas isto é um barulho, não se pode, mas acho que já 
faz parte. 

9.1-Já sentiu que lhe estivessem a invadir o seu espaço?
Como eu não vivo aqui, não tenho essa sensação, como eu trabalho só. Admito que alguns mora-
dores tenham. Os feirantes vão até à porta. Se puderem até entram dentro dos corredores das casas 
das pessoas. Eu admito que se fosse morador, durante aquelas semanas não teria a sensação, teria 
a certeza que me estavam a invadir o meu espaço.

10-Sente alguma satisfação por morar no espaço onde acontece esta romaria? Porquê?
Sim, porque gosto da romaria, por tudo aquilo que fui dizendo há um bocadinho, porque tenho relações 
afetivas com a romaria desde pequenino, porque acho que estou perante uma das manifestações 
populares, culturais do nosso país e portanto ter o privilégio de conviver com ela diariamente, sim.

11-O Sr. de Matosinhos fá-lo alterar as suas rotinas? Quais?
Necessariamente. Apesar de tudo o que eu estava a dizer há um bocadinho de que não invade o meu 
espaço, tenho de reconhecer, por exemplo, de que quanto mais não seja, para ir para casa, eu já não 
posso ir pela Avenida D. Afonso Henriques e portanto já tenho que fazer ali uns percursos. Agora já 
não, mas até há poucos anos atrás, os meus filhos tinham aulas numa escolinha, que era subir pela 
Avenida D. Afonso Henriques e eu tinha que dar ali umas grandes voltas, mas enfim, encarava isso 
de uma forma positiva. Mas sim, altera-me aqui alguns ritmos, alguns circuitos, indiscutivelmente. 
Mas ficaria mais triste se visse a festa remetida para um espaço qualquer à parte, porque eu acho 
que a festa do Sr. de Matosinhos tem de ser vivida na rua, em volta do santuário, neste espaço. 
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12-Na época do Sr. de Matosinhos, sente que há uma maior afluência ao seu estabelecimento?
Sim, sim, sim, indiscutivelmente! Para aí… Há números que eu sei de cabeça. Durante as três se-
manas do Sr. de Matosinhos qualquer coisa como perto de um milhão de pessoas passa por aqui, 
pelas festas do Sr. de Matosinhos. Aqui estamos a contabilizar gente repetida, mas que não é nada 
surpreendente, porque já no século dezassete o número de pessoas que vinha ao Sr. de Matosin-
hos era três vezes superior ao número de habitantes da vila, ou seja vamos mantendo um pouco 
dessa percentagem. O Sr. de Matosinhos tem uma forte penetração no Porto, na Maia. Vem gente 
de todo o lado, durante o dia, durante os dias grandes da festa. As festas, especialmente à noite, 
especialmente ao fim de semana, nas noites do fogo-de-artifício – na noite do fogo de artifício estão 
aqui centenas de milhares de pessoas – e durante o resto dessas três semanas. Enfim, há sempre 
muito movimento. Aqui à Câmara há uma maior afluência de público quanto mais não seja porque 
durante as festas do Sr. de Matosinhos a Câmara Municipal tem também uma série de iniciativas: 
lançamentos de livros, concertos que têm o palco aqui no edifício dos Passos do Concelho e portanto 
isso acaba por induzir mais gente a vir ao usufruir do espaço, ao usufruir do imóvel enquanto palco 
de iniciativas culturais e recreativas, enquanto edifício municipal e de serviços de pagamentos de 
taxas e licenças. Acho que nisso não altera em nada o normal movimento dos Paços do Concelho.
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Questionário 9
Trabalhador
 Av. Dom Afonso Henriques

A - Sobre as vivências do quotidiano do Bairro dos Pescadores/Avenida D. Afonso Hen-
riques/…
1-Vive no Bairro dos Pescadores/na Av. D. Afonso Henriques?
 Não vivo. Trabalho na Av. D. Afonso Henriques.

11.-Há quanto tempo?
Dezanove anos. 

2-Gosta de viver neste local? Porquê?
Muito. Gosto, primeiro pelo que faço, pela atividade que desenvolvo. Depois este é um espaço e, 
quando falo no espaço, falo no espaço do edifício que é um espaço muito agradável, é um espaço 
que não cansa, é um espaço que tem luz e que permite quase diariamente uma nova descoberta. Só 
para ter uma ideia… Eu sou responsável nomeadamente por este edifício desde essa altura e prati-
camente consigo ainda descobrir pormenores, projeções de sombras, de luz, quase todos os dias. 

3-Neste bairro há mais idosos ou mais jovens? Por que diz isso?
Duas vertentes. A residir, acho que há mais idosos. A frequentar, há muitos jovens por vários motivos. 
Há escolas muito próximas e portanto toda a zona envolvente, naturalmente, é vivida por muitos jo-
vens, há a biblioteca que é frequentada por muitos jovens também e há uma casa da juventude que 
também atrai muitos jovens. Agora fixados nesta zona acho que não. Acho que há uma população 
mais envelhecida. 

4-Acha que este local tem tudo o que a população que aqui vive necessita?
Tem. Estamos a falar de uma zona muito central e portanto como lhe disse tem serviços públicos, 
nomeadamente Casa da Juventude, biblioteca, galeria de arte, o hospital, o Centro de Saúde estão 
muito próximos, a polícia, as finanças, outro tipo de ofertas a nível de bares, de cafés, restaurantes, 
também estão aqui muito concentrados. De maneira que sim, que há uma oferta para aquilo a que se 
chama qualidade de vida muito interessante.

B - Sobre as vivências do Senhor de Matosinhos
5-Quando ouve o nome “Senhor de Matosinhos”, o que lhe vem imediatamente à ideia? 
Agora vêm-me à ideia muitas preocupações, mas o Sr. de Matosinhos imaginário, para mim, vem da 
romaria em si, dos carrosséis, de algum artesanato, de algumas coisas que se compravam, nomea-
damente brinquedos, etc… Em tempos de miúdo, no Sr. de Matosinhos que era uma oportunidade 
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para se comerem farturas, portanto era uma oportunidade de um tempo bem passado. Hoje em dia 
isso são memórias, hoje em dia, o que me vem à ideia, é tudo o que envolve a romaria do Sr. de 
Matosinhos, mas não perdendo de vista o seu motivo principal que é a imagem do Bom Jesus de Ma-
tosinhos, a importância da imagem, da história da imagem, etc. Portanto isto é o que está subjacente 
ao meu pensamento atualmente. No meu imaginário o Sr. de Matosinhos não é nada disto, é aquilo 
que disse anteriormente. 

5.1-Como faria a sua descrição?
O Sr. de Matosinhos era um grande momento de uma tarde ou um dia bem passado, uma tarde ou 
um dia em que ganhávamos – e quando digo isto falo também dos meus irmãos – alguma coisa de 
material e que nos ia permitir durante os tempos próximos ter alguns outros bons momentos com aq-
uilo que levávamos do Sr. de Matosinhos. Hoje em dia são realmente as preocupações em conciliar a 
cidade, a vida da cidade com uma certa, não diria anarquia, mas com um elemento que são as festas, 
que nós temos a consciência que acaba por prejudicar o normal funcionamento da cidade, e essa é 
a minha grande preocupação e a minha grande memória da atualidade é: Como é que se consegue 
fazer uma festa da dimensão do Sr. de Matosinhos? Como é que se consegue manter a festa com a 
sua dimensão- que é realmente muito grande, tudo isto conciliável com circulação de pessoas, bem 
estar das pessoas nas suas próprias casas? Como é que se consegue conciliar isto tudo? E esse é 
um dos grandes desafios, um dos grandes problemas. 

6-O que o leva a perceber que se está a aproximar a Festa do Sr. de Matosinhos. 
Para mim, o que me leva a perceber, é toda a logística envolvente que envolve a criação da festa. 
Como imagina, a criação da festa é de tal ordem de grandeza que nós demoramos sempre uns seis, 
sete meses a preparar a festa. A festa não naquilo que as pessoas veem depois. A festa em todos os 
seus componentes: temos que garantir a distribuição de luz, a distribuição de água, preparar as ilumi-
nações, contratar o fogo, definir os locais dos divertimentos, do artesanato, definir tudo isso. Portanto 
as festas, para nós, começam muito cedo com este tipo de preocupações, que é uma preocupação 
que é resumida a meia dúzia de pessoas, porque as outras todas acham, estou convencido, de que 
o Sr. de Matosinhos é cinquenta dias depois da Páscoa. Portanto, quando chega a Páscoa pensam 
“faltam cinquenta dias para o Sr. de Matosinhos”, pronto e é essa a memória. Nos pensamos ao con-
trário “Temos que tratar de tudo muito mais rapidamente, porque já só faltam cinquenta dias para o 
Sr. de Matosinhos”. 

7-O que lhe agrada no Sr. de Matosinhos?
O que me agrada a mim é o facto de se estar a conseguir manter uma festa com as características 
do Sr. de Matosinhos, pela sua antiguidade e portanto conseguirmos manter, ainda hoje, com tudo o 
que evolui naturalmente, conseguir manter viva a tradição e o facto da festa ainda ser, hoje em dia, 
por si muito atrativa e fazer vir até aqui centenas de milhares de pessoas, portanto para nós é o nosso 
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desafio e é também o nosso objetivo perceber a festa no Séc. XXI e não perder de vista a festa que 
vem já de alguns séculos atrás.

8-O que lhe desagrada no Sr. de Matosinhos?
O que me desagrada são naturalmente alguns abusos que acontecem na festa, alguns desvios que 
também acontecem e que, nós, às vezes, não conseguimos calcular e às vezes até controlar alguns 
desvios àquilo que deve ser a preservação da tradição e da memória do Sr. de Matosinhos. É lógico 
que nós temos consciência de que o Sr. de Matosinhos assentava numa festa religiosa essencial-
mente, que tinha associado uma festa pagã, sendo que essa festa pagã nos seus tempos iniciais se 
evidenciava muito, nomeadamente pela feira da louça. Nós continuamos a ter a feira da louça no sítio 
central da festa, no local em frente à igreja, só que a louça dessa altura não é a louça que se produz 
hoje, só que o número de louceiros e louceiras que havia à época não existem hoje, e portanto esse 
aspeto também se está – quando digo louceiras também digo doceiras – a reduzir e isso preocu-
pa-me, porque só faz sentido termos uma romaria como o Sr. de Matosinhos se formos capazes de 
lhe mantermos as características que de facto a tornaram numa das grandes romarias do Norte do 
país. Sobre os abusos, estou-me a referir a gente que não se sabe comportar bem, estou a falar de 
algum vandalismo, estou a falar até de alguns assaltos, estou a falar deste tipo de coisas, desvios, 
tem a ver com o tipo de coisas que eu acho que devem ser comercializadas no Sr. de Matosinhos. 
E de vez em quando é lógico que nos direcionamos muito para aquelas coisas mais tradicionais: 
as farturas, a sardinha assada, e de vez em quando também aparece alguém que de repente está 
a vender hambúrgueres e companhia, que não tem nada a ver, ou brinquedos de plástico, coisas 
assim. Portanto é este tipo de desvios que nós próprios somos os responsáveis por isso, só que por 
vezes também as pessoas, quando se inscrevem para vir para cá e quando são avaliados os tipos de 
materiais que vêm vender, não dizem que vendem isso, que vendem outra coisa, e depois, quando 
na prática chegamos àquilo, não é tão verdade quanto isso. Portanto são estes os desvios. Porque 
nós tentamos manter aqui ao longo dos anos, embora não seja muito fácil, tentamos manter princi-
palmente na zona central das festas e - portanto falo na igreja, praça Guilhermina Suggia, Avenida. 
D Afonso Henriques - tentamos manter aquilo de que caraterístico as festas tinham, as atividades 
que estavam associadas à festa, mas isso é cada vez mais difícil. Por exemplo, até uma coisa que 
me preocupa e no ano passado até tive que tomar uma medida excecional: é a própria música que 
vai passando durante a festa, a própria música. E eu não tenho nada contra isso, mas a música não 
era propriamente a adequada para o espírito da festa, e portanto são este tipo de coisas que nós às 
vezes não conseguimos controlar atempadamente.

9-Sente que há indícios de apropriação inadequada do Bairro/da Avenida durante o período 
das festas?
Sim há. 
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9.1-Já sentiu que lhe estivessem a invadir o seu espaço?
Há, porque nós temos dezenas de feirantes legais e depois temos outros que aparecem ilegalmente 
e de forma abusiva a vender de tudo o possível e imaginário. Algumas coisas que até são atrativas 
para as pessoas – carteiras de contrafação, óculos de contrafação – só que não são autorizados. 
Aqui, vive-se um bocado o jogo do rato e do gato. Vem a polícia e eles fogem, mas fogem desta rua e 
vão para a outra. A polícia está no início da rua e eles vão para o fim, depois eles vão para o fim e eles 
vêm para o início, e depois andamos nisto. E há esse lado de um certo abuso do espaço das festas. 
Eu chego a compreender, porque é um momento em que se reúne tanta gente e é uma oportunidade 
de negócio e até é fácil de estender uma carpete no chão com uns óculos, com umas carteiras, com 
sapatilhas que não têm nada a ver com o Sr. de Matosinhos… e que nos vai acontecendo. Então 
passamos a festa toda a perseguir e há quem passe a festa toda a fugir, e este é um dos grandes 
problemas que temos no Sr. de Matosinhos e presumo que nas outras festas também. 
Nós queremos que aconteça essa invasão no Sr. de Matosinhos, nós fazemos isso mesmo, uma 
invasão naturalmente no bom sentido da palavra. Nós queremos que as pessoas que vêm ao Sr. de 
Matosinhos frequentem os espaços e que vejam, por isso é que nós inclusivamente durante as festas 
nos edifícios públicos quer da câmara municipal, quer da biblioteca, quer da galeria de arte, temos 
sempre atividades associadas aos Sr de Matosinhos, portanto essa invasão não é uma invasão 
para nós negativa, é pelo contrário uma oportunidade de verem o que nós fazemos, de verem estes 
espaços, aliás nós próprios fazemos incidir muitas atividades nesse período para que as pessoas 
venham. Por isso, não sentimos isso. Admito que os moradores da zona sintam, porque correm o 
risco de levarem com uma roulotte à porta, com um carro  estacionado à porta, um tipo que resolve 
pôr musica mais alta à porta. Aí, imagino que haja essa invasão. Nós temos tentado combater isso. 
Confesso que não temos tido, em muitos casos, sucesso, mas isso admito que sim. E mesmo nas 
zonas envolventes, nos dias de maior aglomeração de pessoas que quem tem garagens que leve 
com o carro estacionado em cima da rampa. Isso admito que aconteça e acontece. Tenho a certeza 
absoluta que acontece! Aí acho que as pessoas se sentiram invadidas no seu espaço. Não é o nosso 
caso de edifícios públicos. Agora tenho a certeza que sim. 

10-Sente alguma satisfação por morar no espaço onde acontece esta romaria? Porquê?
Gosto muito. É um dos momentos mais bonitos do ano, se quer que lhe diga . Dou quase todos os 
dias uma voltinha no Sr. de Matosinhos com duplo objetivo que é, de certa forma, olhar e ver se as 
coisas estão bem e, por outro lado, porque gosto de olhar e perceber o que há à venda, olhar e ver 
se há alguma louça, ainda até, de uma certa forma, perceber se as coisa vão mudando no tipo de 
mercado ao longo dos anos e como ele tem evoluído. 

11-O Sr. de Matosinhos fá-lo alterar as suas rotinas? Quais?
De rotina de trânsito, faz de certeza absoluta, que altera a de toda a gente. Faz porque efetivamente, 
como lhe disse, a romaria do Sr. de Matosinhos toma conta aqui deste espaço e não há ninguém 
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que consiga manter as suas rotinas, porque não conseguem manter os mesmos circuitos nem a pé. 
No Sr. de Matosinhos passamos a andar pela rua porque os passeios estão ocupados, passamos a 
não ter sítios para parar os carros, o parque de estacionamento público fica totalmente tomado pelos 
carrosséis. O Sr. de Matosinhos altera completamente a vida da cidade e, naturalmente, as nossas 
rotinas também são alteradas.

12-Na época do Sr. de Matosinhos, sente que há uma maior afluência ao seu estabelecimento?
Há uma maior afluência para as atividades que lhe disse, as atividades viradas… Em termos de 
procura do público, normal… Não, não é que o outro não seja normal, mas as pessoas que vêm, 
vêm propositadamente para assistir a uma atividade ou para verem uma exposição, etc, vêm com 
um objetivo muito definido. Mas há uma procura muito maior deste espaço, e dos outros espaços 
municipais. 

Uma vez que este questionário foi realizado ao Vereador da Cultura da Câmara de Matosinhos, 
aproveitou-se para perceber quais as necessidades dos feirantes e quais os problemas que ele sente 
como organizador deste evento.

Nós montamos balneários, montamos casa de banho, montamos zonas para lavar roupas, etc, para 
os vendedores, para as pessoas dos carrosséis, montamos isso tudo. Devo dizer-lhe que uma das 
grande faturas do Sr. de Matosinhos são apenas para coisas que ninguém vê, que ´toda a logísti-
ca de apoio a quem cá se instala. Agora se depois essas pessoas… depois as pessoas não usam 
aquilo na sua plenitude, pois não … Esse é para nós um dos maiores problemas da festa, como é 
que nós organizamos as pessoas que cá estão. Nós criamos um parque para estacionarem as suas 
carrinhas, os seus camiões, etc., só que depois há gente que quer dormir na própria tenda, depois 
há gente que quer estacionar a sua própria carrinha junto à tenda para tomar conta da carrinha e da 
tenda ao mesmo tempo.
Uma coisa que nós não conseguimos resolver que é muito difícil …  Nos queríamos, de certa forma, 
uniformizar esse tipo de coisa e não conseguimos. Estou a dizer-lhe com toda a franqueza! Conse-
guimos mais ou menos na feira do artesanato, na FAMA, depois nas louceiras, nas doceiras. Não 
conseguimos, porque cada um tem a sua tenda e depois vem para pregar no chão o ferro e nós 
dizemos que as pessoas tropeçam no ferro e na corda e mais não sei quê, e depois temos o velho 
problema de dizerem que já vêm para a feira há sessenta anos e já “ A minha mãe vinha para a feira 
há cem e era assim”.
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“ No futuro socialmente armadilhado, incongruente e 

contraditório que aguarda as culturas e tradições pop-

ulares, resta a esperança de que o Senhor de Bom Je-

sus de Bouças, na sua graça e infinita sabedoria, anime 

a vontade dos homens-bons matosinhenses, para que 

não esmoreçam nas fadigas e fidelidades anuais de 

fazer a festa. E resta esperar, que tal como souberam 

enfrentar, ao longo dos séculos, o mar de tempestades 

e tormentos, os homens-bons matosinhenses - contra 

ventos, procelas e marés que assaltam a identidade, 

desvirtuam a autenticidade e quase fazem sentir verg-

onha das raízes - mantenham viva a apetência da alegria 

e da felicidade,valores que são, pensando bem, únic-

os garantes do desenvolvimento. Garantes de (ver-

dadeiro) progresso, numa região onde (fazer a festa e 

os seus cartazes) continua a dar sentido ao viver de 

uma comunidade unida por mil e um laços visíveis e 

invisíveis. Laços que afirmam um povo e revelam a 

dignidade cívica do país.”

Hélder Pacheco, Cartazes da Festa
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