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Prólogo  

 

A visão criadora dos deuses do Olimpo, formatou com poder e força, um indomável e eterno 

rio a que chamaram Douro. Moldado pela natureza, o Douro cavou montanhas, rasgou 

paisagens, somou lugares, produziu riquezas, abraçou os sonhos dos homens firme e fiel 

em seu divino leito. A distância, desde o berço até à foz, deu-lhe experiência e saber. As 

formas, no olhar do alto voo de pássaro, são beleza e poesia. Por fim, entrega-se ao 

Atlântico, tal como o rei Ramiro entregou às águas do Douro a bela Gaya.  

 

O Douro, duro e violento de outrora, atirava-se bem alto ali por Zamora, e caía enraivecido 

arrastando consigo os aluviões de fertilidade e riqueza, pintada em verdejantes vinhas, nos 

socalcos de xisto. O luzente brilho de alegria nos olhos das gentes dos singulares rabelos 

de vela quadrada. A preciosa carga, em pipas de néctares licorosos, com destino a lugares 

longínquos do velho continente gerava incomensurável riqueza e ouro. O Douro das 

azenhas e noras, dos caminhos de sirga, dos velhos habitats de espécies aladas e 

piscícolas que já não há. Das lavadeiras ribeirinhas, dos golfinhos, dos catraios saltando da 

ponte, da genuína alegria popular. Dominado pela mão do homem, o Douro é hoje das 

albufeiras de águas tranquilas e das gigantes barragens que transformam a sua força em 

nova e inesgotável energia.  

 

Na paisagem urbana das cidades do Porto e Vila Nova de Gaia, o rio Douro confunde-se 

com as vidas dos homens que desde tempos imemoriais, souberam tirar partido das suas 

riquezas. Aqui, o Porto com seu casario emoldurado pela Ribeira junta-se à sedutora Gaya 

num sublime enlace. O Douro, esse, na sua dinâmica intemporal, posiciona-se à escala 

global.  

 

 

Setembro 2011 

Manuel da Rocha Ribeiro 
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Resumo 

 

A presente dissertação tem como objectivo contribuir para o estudo do espaço urbano do 

Porto-Gaia, integrado nas margens do rio Douro e áreas históricas adjacentes. Tratou-se 

de investigar as dinâmicas e o impacto do estado actual da regeneração urbana das áreas 

urbanas contíguas às frentes de água do rio Douro, incluindo o próprio rio como rede.  

 

O estudo desenvolve a abordagem temporal em três momentos: num primeiro, mais 

descritivo, define em termos globais a espessura histórica deste território; em seguida 

analisa as transformações verificadas durante o séc. XX e XXI e, num terceiro momento, 

explora o desenvolvimento de um SIG, com base num plano de recolha de dados de 

campo que incidirá no modo de utilização do espaço público nesta área. 

 

O território em estudo é constituído pelas frentes de água e pelo tecido urbano das 

margens do rio Douro, fortemente marcado pelo Centro Histórico de Porto e Gaia, numa 

área que para o efeito do presente estudo se considera entre as pontes da Arrábida e do 

Freixo.  

 

Visa compreender as dinâmicas deste território através da análise da apropriação dos 

espaços públicos que o estruturam. Para tanto, analisa-se de que modo os espaços 

públicos, ao nível local, nas suas várias dimensões: física, social e económica, tendem a 

influenciar as dinâmicas de regeneração urbana deste tipo de territórios. Procura-se 

conhecer melhor a qualidade e o tipo de uso destes espaços públicos e mostrar como um 

SIG, enquanto ferramenta e processo analítico, pode monitorizar a variação da intensidade 

e tipo de uso destes lugares, tendo em vista a sua gestão mais eficiente.  

 

Palavras-chave: Porto, Vila Nova de Gaia, centro histórico, espaço público, frentes de 

água, identidade urbana, gestão urbana, reabilitação urbana, SIG.  
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Abstract 

 

This project work aims to contribute to the study of urban spaces of Porto - Gaia, built on 

the banks of the Douro River and adjacent historic areas. It is about investigating its 

dynamics and impact of the current state of urban regeneration in the areas adjoining the 

waterfront on the borders of the river Douro, including the river itself as a network.  

 

The study develops a temporal approach in three stages: In the first, more descriptive, it will 

generally define the historic thickness of this area; and then analyzes the changes made 

during the XX and XXI centuries; a third stage, explores the development of a GIS, based 

on a plan to collect field data that will focus on the use of the public space in this area. 

 

The territory under study consists of the waterfront and the urban fabric on the borders of 

the River Douro, which is strongly marked by the spaces of the historic Centre of Porto, 

which for the purpose of this study is considered the area between the bridges of Arrábida 

and Freixo. 

 

The main goal is to understand the dynamics of this area by examining the appropriation of 

the public spaces that structured it. For this purpose, we will analyze how the public spaces 

at the local level, in its physical social and economic dimensions, tend to influence the 

dynamics of the urban regeneration of such territories. Another goal is to better understand 

the quality and type of the of the use of public spaces and show how a GIS, as a tool and 

analytical process, can monitor the variation of intensity and the type of use of these places, 

in pursuit of a better management.  

 

Keywords: Oporto, Vila Nova de Gaia, historic center, public space, waterfronts, urban 

identity, urban managment, urban renewal, GIS. 
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PARTE I 

 

                          

―Quando os ambientes exteriores são de pouca qualidade, apenas 

se levam a cabo as actividades estritamente necessárias.‖ 

                            Jan Gehl (2009:19) 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1. Introdução / objectivos / metodologia 

 

Este trabalho elaborado no âmbito do Curso de Mestrado em Sistemas de Informação 

Geográfica e Ordenamento do Território – FLUP, tem como pano de fundo a problemática 

do ordenamento do território, a que se associam as componentes de planeamento e 

gestão urbanística e as tecnologias de informação geográfica computorizadas – os 

sistemas de informação geográfica – ferramentas aplicadas na investigação, análise, 

planeamento, monitorização e gestão territorial. 

 

A escolha do tema – frentes de água e espaço público – prende-se com o facto de esta 

temática ter vindo a evidenciar grande protagonismo nas estratégias de competitividade 

das cidades associadas a processos de regeneração urbana. Para desenvolvimento do 

tema escolheu-se as margens do rio Douro tendo por cenário as cidades do Porto e de Vila 

Nova de Gaia. 

 

Objectivos 
 
Os objectivos do trabalho visam relacionar âmbitos disciplinares complementares: o 

planeamento urbano e a gestão urbanística num cenário de frentes de água, em concreto – 

as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, e dissertar sobre a importância e a 

oportunidade de aplicação de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) como 

ferramenta que sirva de apoio à tomada de decisões acerca da gestão dos espaços 

públicos. 

 

Pretende-se demonstrar a capacidade da ferramenta SIG para monitorizar, avaliar e gerir a 

apropriação do espaço público e, a sua adequabilidade na obtenção de dados 

espacialmente referenciados, nomeadamente sobre o modo como as pessoas interagem 

com o espaço urbano na sua vida diária, ou seja, nos seus percursos pelas ruas, praças e 

jardins ou outras composições de espaços públicos.  

 

Tem-se como propósito a criação de um modelo de gestão baseado numa análise multi-

variada sobre o modo de utilização do espaço público, o qual permitirá padronizar os 
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comportamentos dos utilizadores e conhecer as condições favoráveis à ocorrência de vida 

urbana, contribuindo deste modo para a tomada das decisões mais adequadas à inversão 

das tendências negativas que se registem durante a fruição do espaço público, 

promovendo uma melhor gestão.  

 

Considerando o objectivo de contribuir para uma melhor gestão do espaço público com 

base nas tecnologias SIG, neste trabalho estudam-se as temáticas das frentes de água e 

dos espaços públicos, correlaciona-se o contexto da área de estudo de Porto e Vila Nova 

de Gaia junto das margens do rio Douro e perspectiva-se a construção de um modelo de 

gestão que se baseie a sua prática, no conhecimento das condições que determinam a 

variação da intensidade de determinados padrões de vida urbana que ocorrem no espaço 

público. 

 

O propósito de formalização conceptual de uma metodologia para desenvolvimento de um 

SIG aplicado ao espaço público de Porto e Gaia, junto ao Douro configura-se numa 

oportunidade para conhecer quais as variáveis que determinam a melhores condições de 

ocorrência de vida urbana nos espaços públicos destas frentes de água, permitindo deste 

modo uma gestão coerente e eficaz.  

 

Área de estudo 
 
A área de estudo (fig.1) as frentes urbanas das cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia 

situadas nas proximidades das margens direita e esquerda do rio Douro, está delimitada a 

nascente pela Ponte do Freixo e a ponte pela Ponte Arrábida. Trata-se de uma área de 

paisagem intensa que se estende pelas frentes de água ao longo das margens do rio.  

 

 

Figura 1. Imagem aérea das margens do rio Douro, Arrábida - Freixo  

Fonte: Google Earth (2011) 
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Na morfologia urbana de Porto e Gaia, junto ao Douro, está bem patente uma certa dose 

de estetização do ambiente urbano, que se verifica em variados exemplos recentes como 

sejam, a modernização do espaço público no Cais de Gaia ou reabilitação do Palácio do 

Freixo, ou os novos condomínios que reabilitaram velhas estruturas industriais, ou ainda a 

renovação da frente de água na margem esquerda até à Afurada. 

 

Embora junto às margens do Douro os espaços urbanos sejam relativamente homogéneos 

em termos de morfologias, usos e funções, apresentam por vezes acentuado contraste 

patente por comparação de determinadas áreas muito bem cotadas com outras claramente 

desvalorizadas.  

 

Para além das diferenças tipo-morfológicas, existem relativas semelhanças na sua 

componente geográfica, tal como morfologia física do solo, a exposição solar ou a forma 

das vertentes. A somar a tudo isto apresenta-se com uma evolução urbana com uma 

história comum, materializada num continuum urbano que atribui ao Porto e Gaia, junto ao 

Douro, uma vincada identidade. 

 

A centralidade1, seguindo o princípio de W. CHRISTALLER (1933), não se define apenas 

pela forma de habitar a cidade, mas antes de mais, pela quantidade de usos e funções que 

a cidade proporciona, demonstrando-se assim que nesta área em estudo a centralidade 

está intimamente relacionada com a intensidade das relações de vizinhança entre os 

espaços urbanos de Porto e Gaia ou dos próprios ambientes urbanos em cada cidade.  

 

Os processos de aglomeração urbana, a diversidade funcional e as dinâmicas de vivência 

urbana percepcionada pela intensidade apropriação destes espaços públicos, observada 

de forma empírica, junto ao rio Douro, humanizaram durante séculos esta paisagem 

urbana concretizando o almejado equilíbrio entre a natureza, o homem e o espaço urbano, 

sendo este um dos motivos porque se escolheu esta área de estudo. 

 
 

                                                 
1
 Teoria dos Lugares Centrais de Walter Christaller (1933) – ao definir centralidade, refere que as 

cidades com maior centralidade fornecem mais serviços e bens consequentemente maior é a área 

abastecida. O inverso   ocorre nas cidades com baixo grau de centralidade. 
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Metodologia  
 
A metodologia do trabalho, no que se refere ao Enquadramento Teórico, contemplou a 

recolha de bibliografia relativa às múltiplas temáticas abordadas no estudo, com recurso a 

bibliotecas públicas ou a sítios na internet. Foram seleccionados variados livros, revistas e 

documentos, assim como comunicações relativas a colóquios, seminários e congressos, 

papers e outros artigos publicados em revistas técnicas, académicas e científicas. Houve 

especial preocupação de cruzar ideias e pensamento dogmático de autores recentes com 

a evolução teórica dos temas. 

 

A análise de variadas fontes documentais, tais como mapas antigos e outras peças 

históricas escritas e desenhadas; fotografias antigas e outros, envolveu a pesquisa em 

arquivos documentais históricos. Para além disso foi dada especial importância à presença 

em iniciativas, acções formativas e eventos públicos que de algum modo tivessem alguma 

afinidade com as temáticas abordadas neste trabalho. Toda esta documentação depois 

convenientemente organizada por temas e proveniência, foi estruturada e sistematizada de 

modo a poder ser seleccionada e correlacionada com a evolução do trabalho. 

 
No que se refere ao Caso de Estudo a metodologia de trabalho, envolveu também a 

recolha e análise de fontes documentais, dados estatísticos, fotografias, cartografia digital 

e ortofotomapas. Para a elaboração dos mapas foi utilizado o software ArcGIS 9.3 da ESRI 

e ainda o software da Autodesk o Autocad 2010, necessário em determinadas operações 

de manipulação de dados vectoriais e topológicos. Todo o material recolhido foi organizado 

de modo a ficar disponível sempre que o desenvolvimento do trabalho assim o exigisse. As 

conclusões discorrem acerca da articulação da abordagem teórica com os resultados do 

desenvolvimento do caso de estudo.  

 

Organização da dissertação 
 

A concepção do presente documento de trabalho foi pensada de modo a sistematizar os 

conhecimentos adquiridos e a dissertar acerca das motivações, teorética, objectivos, 

práticas e conclusões. Para este efeito, organiza-se em duas partes e sete capítulos.  

 

A Parte I refere-se ao Enquadramento Teórico e organiza-se em torno das teorias e 

conceitos, distribuída por três capítulos. O 1.º capítulo - a abertura, faz apresentação 
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sumária e conceptual a temática a explorar, os objectivos a alcançar e a metodologia de 

desenvolvimento do trabalho. No capítulo 2 aborda-se o tema – frentes de água, definindo 

o conceito, a génese e a evolução até aos tempos de hoje. O capítulo 3 é dedicado ao 

tema – espaço público, no qual se define o conceito, as tipologias e a composição 

 

A Parte II é dedicada ao Caso de Estudo - margens do Douro e o SIG. Organiza-se em 

quatro capítulos, cuja numeração é continuada da parte um. O capítulo 4, trata da análise 

da área onde incide o caso de estudo – Porto, Gaia e Douro, onde se aborda a génese e a 

evolução urbana dos espaços públicos. No capítulo 5 expõe-se aplicabilidade e 

oportunidade de recurso aos SIG para um melhor ordenamento territorial. No capítulo 6, 

desenvolve-se um modelo exploratório de gestão do espaço público em SIG, aplicado à 

área de estudo. Por último, no capítulo 7, expõem-se as conclusões do trabalho incidindo 

na concepção e implementação do modelo, enunciando os aspectos críticos e vantagens e 

de implementação na comunidade e no território. 

 

 

 

        Figura  2. Diagrama conceptual da organização do trabalho 

 

A figura 2. representa o diagrama conceptual da organização da dissertação, arrumada 

nas duas partes do documento, no qual se expõe, ao centro, os três componentes 

estruturantes do trabalho – ordenamento do território, os SIG e a gestão e planeamento 

urbanístico –  os quais se articulam entre si, visando a exploração e aplicação no campo 

temático das frentes de água e do espaço público. 
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2. As Frentes de Água 

 

Como se referiu, o âmbito desta investigação centra-se no contexto territorial de um tecido 

urbano marcado pela presença do rio Douro. Por isso, esta dissertação propõe explorar a 

temática das cidades com frentes de rio ou de mar, ou em termos genéricos, das ditas 

frentes de água, com forte presença na literatura inglesa, sob a designação de 

“waterfronts”2.  

 

A abordagem teórica das frentes de água em conjugação com a temática do espaço 

público, visa estudar a implementação e adequação de um modelo de gestão da 

apropriação espaços públicos em cenários de frentes de água, determinando de que forma 

estes se relacionam com as malhas urbanas envolventes e, em que medida tendem a 

influenciar as dinâmicas de transformação territorial. 

 

No exemplo de estudo existe uma certa dualidade conceptual entre a morfologia urbana 

dos centros históricos e as frentes de água que se traduz em alguma museificação ou 

estétização que tendem a criar atractividade vocacionada para actividades relacionadas 

com o turismo. Considerando por outro lado, a apetência técnica dos sistemas de 

informação geográfica, enquanto ferramenta e processo para analisar, monitorizar e avaliar 

a variação da intensidade da vivência urbana, reconhece-se a capacidade para apoiar 

tomada de decisões para uma gestão mais eficiente do espaço urbano. 

 

Assim, como nesta primeira parte se aborda a vertente conceptual, física e diacrónica das 

frentes de água, entendeu-se fazer um enquadramento teórico sobre a génese, conceitos e 

evolução urbana, de forma a uma conveniente contextualização para melhor articulação 

com a composição dos espaços de uso público face ao carácter funcional que apresentam.  

 

De referir ainda que os processos de regeneração urbana e outras acções e intervenções 

ocorridas nas frentes de água, nas últimas décadas, apresentam-se como um campo fértil 

de investigação, a que acresce o facto de existir, em quantidade suficiente, cartografia 

digital de boa qualidade e actual, facilitando os processos com aplicação em SIG.  

                                                 
2 A título de exemplo a organização waterfrontexpo, promove anualmente uma exposição que trata 
esta temática à escala global, tendo ocorrido em 2007, em Lisboa, a segunda exposição do género. 
(www.waterfrontexpo.com) e em 2010 em Londres a Future City Forum + WaterfrontExpo 2010 
(www.futurecityforum,com). Acedidos em 11/06/2011 

http://www.waterfrontexpo.com/
http://www.futurecityforum,com/
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2.1. A noção de Frente de Água 

 

― Entre los tópicos má abundantes en el ―sate of art‖ del planeamiento y de la 

arquitectura urbana, la transformacion de la cuidad va tomando una importância cresciente. 

Frente a otros momentos de expancion periférica, la cuidad existente adquire ahora un rol 

decisivo (…) tomando partido de la ―oportunidades potenciales‖ de la cuidad puedam 

encaminar nuevos procesos de transfornacion urbana,…en los que puedan asentar usos 

inovadores en la cuidad existente… a tomar en consideración los espaços vacios u obsoletos 

de nuestra cuidades: Las áreas industriales semiabandonadas, las estaciones del ferrocarril 

en desuso, y sobre todo viejos puertos y los bordes de las cuidades en especial los frentes de 

agua o ―waterfronts‖
3
 

                         Joan Busquets (1997:35) 

 
Num contexto urbano em que as respectivas frentes são fronteiras com uma superfície de 

água (um rio, o mar, um lago, etc.), está-se perante uma área urbana que se designa por 

frente de água. Estas áreas têm características muito próprias que lhe conferiram ao longo 

dos tempos variadas dinâmicas, sendo lugares muito procurados para as mais diversas 

funções e actividades, tendo normalmente como consequência a consolidação de 

assentamentos urbanos e a proliferação de usos intimamente relacionados com a água.  

 

As cidades com frentes de água, que nalgumas circunstâncias também se designam por 

cidades de água, são frequentemente reconhecidas pelas enormes potencialidades destes 

lugares fronteiros, marginais dos espaços aquáticos que lhes dão forma e contexto. 

 

As frentes de água constituem um limite físico entre o espaço de terra e o meio aquático. O 

limite, segundo LYNCH, (1997:57), constitui um dos cinco elementos de leitura da imagem 

urbana4, “os limites são os elementos lineares não considerados como ruas: são 

normalmente, mas não sempre, as fronteiras entre duas áreas de espécies diferentes”. Na 

perspectiva de Lynch é crucial que os limites sejam contínuos e perceptíveis visualmente. 

A figura 3. pretende sintetizar o mapa sensorial de Boston, registando graficamente tudo 

                                                 
3
  A potencial oportunidade de transformação urbana das waterfronts a que Joan Busquets se 

refere, decorre não apenas de processos de planeamento urbanístico, mas sobretudo de projectos 
de transformação da arquitectura urbana, territorialmente muito localizados, os quais têm a 
capacidade de potenciar a renovação urbana numa escala mais alargada. 
 
4
 A imagem da cidade pode ser classificada, segundo as suas formas físicas: Kevin Lynch organiza 
estas formas em cinco tipos de elementos: vias, limites, bairros, cruzamentos e elementos 
marcantes.  
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aquilo que pode representar os pontos sensíveis na imagem da cidade. Esta análise 

gráfica constitui, segundo o autor, o alicerce de construção de um plano. 

 

 

 

Figura 3. Mapa cognitivo de Boston, 
Fonte; Kevin Lynch, in “The Image of the City” p.24 

 

Ao abordar as frentes de água dos aglomerados urbanos, exemplifica com o caso do rio 

Charles em Boston, em que a frente urbana voltada para o porto está impedida de 

visibilidade, “a leitura da água não era tão clara pois era apagada por muitas estruturas e 

pelo afastamento das actividades diárias da vida do porto” (LYNCH, 1997:73).  

 

Verifica-se de facto que o modo como normalmente as actividades portuárias se apropriam 

dos espaços costeiros e ribeirinhos, condiciona a vivência humana; fragmenta a 

continuidade urbana; impede a leitura da frente de água e o próprio acesso à água.  

 

Pode, a fronteira ou limite físico entre a terra e a água, não ser uma barreira, mas pelo 

contrário constituir local de charneira da estruturação urbana, como “bons pontos de 

orientação para a cidade‖ (LYNCH, 1997:77), uma vez que se lhe atribuem características 

direccionais. As frentes de água assumem assim um papel de fronteira territorial, que não 
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será de todo uma barreira5, já que, com frequência, tem um outro papel de articulação 

territorial. De facto, os limites aquáticos, bem definidos ou não, podem ser mais “uma 

costura de união do que propriamente uma barreira isoladora‖ (LYNCH, 1997:75).  

 

A superfície aquatica (sobretudo as dos rios que cruzam cidades) nunca se apresentam 

como obstáculo, como refere BRUTTOMESSO (2004:5-8) “mas antes como extensão do 

tecido da cidade‖  sendo que em alguns casos foi mesmo “local” de construção “em cima 

das próprias pontes”, geralmente destinados a edifícios para habitação (Fig.4). 

 

 
 
Figura 4. Ponte Vecchio (1345) sobre o rio Arno em Florença  
Fonte: Andrew Petcher website6 

De acordo com LAMAS (1993) é quase impossível determinar os limites espaciais da 

cidade. Porque, se na cidade antiga, a forma da cidade ligava-se estreitamente a um sítio e 

a limites (defensivos, administrativos e de fiscalização) que estabeleciam uma barreira 

entre o espaço construído e não construído. Refere LAMAS (1993:64), ―(...) com a 

evolução das técnicas militares  e com a industrialização, a cidade transbordou esses 

perímetros, diluindo-se a separação entre o espaço construído e não construído” a 

alteração da forma da cidade que é consequência da evolução técnica, social e 

económica. 

 

Acentuando esta ideia LAMAS, (1993:66) afirma que a cidade se transformou, “A forma 

urbana que antigamente se ligava a um sítio, liga-se actualmente a um território. A cidade 

deixa de ter uma forma definida e marcada, evoluindo para um conjunto de formas inter-

                                                 
5
 Esta noção de barreira é para LYNCH, (1997:73), percepcionada na vertente física mas também, e 

sobretudo, do “ponto de vista visual”. A continuidade da leitura da linha de costa tem o mesmo peso 
que a impenetrabilidade às tentativas de os atravessar. 
6
 Acedido em 2011/06/11 (http://apetcher.wordpress.com/2009/12/03/ponte-vecchio-florence/) 

http://apetcher.wordpress.com/2009/12/03/ponte-vecchio-florence/
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relacionadas entre si e, com o território-suporte. (…) A concepção da  forma urbana mudou 

claramente de escala. E, logicamente, a escala da concepção arquitectural também 

mudou: do espaço urbano bem delimitado e bem definido passou a todo o território como 

lugar de arquitectura‖. Esta mudança para uma escala alargada entre o suporte geográfico 

e a forma urbana do lugar, teve como consequência que a arquitectura alargasse o seu 

campo de actuação orientando-se para uma ―concepção da paisagem como conjunto total 

construído‖, pela necessidade que as cidades têm de áreas maiores e cada vez mais 

diferenciadas. 

 

Esta referência à arquitectura e a sua relação topológica com determinado lugar ou sítio, a 

que ROSSI (1992:185-187) designa por “locus‖7, o qual, segundo este, não é 

necessariamente um lugar geográfico mas antes uma ―relação entre uma certa situação 

local e as construções que estão nesse lugar‖, evidencia que a forma urbana apesar da 

sua estreita ligação à arquitectura é também resultado dos sinais concretos transmitidos 

pelos lugares ―sinais em relação com o arbitrário e a tradição‖. De facto, a escolha do lugar 

com as características certas para construir, foi desde sempre determinante, quer para 

erigir edifícios quer para o assentamento dos aglomerados urbanos.  

 

A identificação destes “pontos singulares” pode ser consequência de ―determinado 

acontecimento que tenha ocorrido nesse sítio ou depender de infinitas causas‖, contudo 

poderá ser também resultante de ―uma noção excepcional do espaço‖. Neste propósito 

refere ZEVI (1989:193) “(…) quem penetra na mais complexa investigação da unidade 

orgânica do homem e da arquitectura, sabe já que o ponto de partida de uma visão 

integrada, compreensiva da arquitectura é o da interpretação espacial‖. Ora é esta leitura 

integrada das componentes arquitectura, espaço e lugar que nos ajuda a compreender os 

sinais identificadores da morfologia urbana da cidade.  

 

Contudo, é hoje muito difícil estabelecer o alcance físico da cidade, uma vez que, as 

dinâmicas de crescimento económico e social conduzem a um crescimento urbano que 

expande a cidade para lugares cada vez mais afastados do seu território original.  

                                                 
7
  Conforme refere Aldo Rossi “ o conceito locus sempre esteve presente na tratadística clássica, 

embora já em Palladio e depois em Milizia o seu tratamento adquirisse cada vez mais um aspecto 
de tipo topográfico e funcional” e ainda que “(…) O locus assim concebido põe em relevo, dentro de 
um espaço indiferenciado, condições qualidades, que são necessárias para a nossa compreensão 
de um determinado ambiente urbano”. 
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A morfologia urbana fragmenta-se e dá-se a separação entre espaços densamente 

construídos e não construídos, sendo cada vez mais inseguro determinar os limites 

espaciais.  

 

 

Figura 5. Megalopolis Boston - Washington 
Fonte: Bill Rankin, website (http://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_megalopolis) 

Este extraordinário aumento de superfície das cidades, significou também o incremento 

dos problemas de concentração populacional, com impactos negativos no tecido urbano 

consolidado. Esta expansão das grandes cidades é um fenómeno comum a partir de 

meados do séc. XX nos Estados Unidos da América. ―Para definir a região da costa 

noroeste dos EUA entre Boston e Washinton, Jean Gottmann8 usou o termo Megalopolis” 

(ZEVI, 1989:271) cujo significado pretende traduzir o fenómeno de crescimento destas 

cidades interligadas entre si, através de um processo de conurbação, transformam-se em 

                                                 
8
 O geógrafo francês, refere-se à obra, Megalopolis, the urbanized northeastern seaboard of the 

United States, Nova York, (1961) para a qual apresenta um estudo acerca do desenvolvimento 
urbano da zona costeira entre Boston e Washington. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_megalopolis
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grandes metrópoles, que por sua vez constituem através da dimensão desmesurada da 

sua estrutura autênticas cidades-região. A área nordeste dos EUA, fortemente urbanizada 

(figura 5), com as várias cidades interligadas numa enorme mancha de ocupação 

suburbana, qual gigantesca metrópole a que GOTTMANN (1961) designou por 

Megalopolis.  

 

A leitura da composição espacial das cidades com frentes de água, na sua forma e 

dimensão, não pode dissociar-se de uma perspectiva em escala territorial mais alargada, 

quer se trate da área situada em terra firme ou do espaço aquático que lhe estrutura e 

complementa a forma. 

 

Figura 6. Mapa da Cidade de Boston em 1772, by Capt. John Bonner 
Fonte: U.S. Historical City Maps, The University of Texas at Austin, website (2011)

9
 

 

As frentes de água, quer sejam marítimas ou fluviais, determinam uma estreita interacção 

dos elementos terra e água, de fronteira e de articulação que favorece a identidade: ―(…) 

frentes de água urbanas assumem desde logo, o papel de uma fronteira territorial, 

                                                 
9 Acedido em 2011/06/11, UT Austin, website 
(http://www.lib.utexas.edu/maps/historic_us_cities.html) 

 

http://www.lib.utexas.edu/maps/historic_us_cities.html
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entendida não como um eventual obstáculo, mas como uma demarcação de territórios, 

independentemente da sua própria natureza física. Nessa específica condição as áreas 

―transfronteiriças‖ polarizam identidades múltiplas e, desse modo, cada um daqueles 

territórios participa e integra a identidade dos restantes. O que aparentemente parecia 

constituir um obstáculo territorial, reconfigura-se antes na própria condição identitária.‖ 

(FERREIRA, 1998:182).  

 

A título de exemplo veja-se o caso já atrás referido da cidade de Boston10 no estado de 

Massachusetts, (fig.6) e a forma como esta cidade peninsular conquistou o “território” 

natural da superfície pantanosa marginal dos rios Charles e Mystic e ali construiu a partir 

do séc. XVIII, novas vias, quarteirões, docas, pontes, etc., redefinindo os seus limites, 

reforçando a sua imagem na distinção clara entre a água e a cidade, reorganizando novos 

espaços urbanos de forte carácter identitário. 

 

A percepção de que a água é a extensão da superfície terrestre, ocupada e construída 

pelo homem (no sentido da capacidade do homem em se apropriar do espaço à sua volta 

e produzir obra), em oposição ao espaço natural, não humanizado (a que o homem ainda 

não deu forma) é evidenciada por FERREIRA (1998:182), quando afirma que ―(…) 

sabemos como a água constitui um dos elementos iniciáticos da formação da maior parte 

das cidades‖.  

 

Por outro lado, se por vezes se considerar a água como elemento da paisagem mais 

dificuldades temos em “(…) em a imaginar como componente fundamental das cidades! E, 

no entanto, as frentes de água urbanas – as frentes ribeirinhas, como geralmente 

consideramos – são os paradigmas das cidades de água, entendidas como cidades 

históricas (…) cuja frente urbana, marítima ou fluvial, assume um papel emblemático na 

estreita articulação entre terra e água.‖ (FERREIRA, 1998:182).  

 

Pode assim dizer-se que o elemento água dá suporte geográfico à definição das cidades 

de água, contribuindo para a estruturação da forma urbana e sua identidade, numa 

dinâmica de cheios e vazios que se complementam. 

                                                 
10

 No mapa de Boston de 1772, pode ver-se por sobreposição de 1880, a traço mais fino, a 
expansão urbana, de acordo com o relatório, Social Statistics of Cities, Compilado por George E. 
Waring, Jr., United States. Census Office, Part I, (1886). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
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Do mesmo modo que os espaços de circulação e mobilidade urbana, as vias11, um dos 

elementos da imagem urbana a que se refere LYNCH (1997:58), são estruturantes (fig.7), 

nas cidades de água, os rios também o são, porque as actividades humanas actuam sobre 

estes espaços vazios (não construídos).  

 

 

Figura 7. Legibilidade do sistema urbano 
Fonte: Alan J.Simpson 

12
 

 

De facto, a superfície de água (o rio, o lago ou o mar) é um espaço físico de mobilidade 

urbana (uma via em contexto diferente do suporte terrestre), que organiza, relaciona e 

estrutura a vivência urbana. 

                                                 
11

 Para Kevin Lynch as vias são canais ao longo dos quais o observador se move, usual, 
ocasionalmente ou potencialmente. Podem ser ruas, passeios, linhas de trânsito, canais, 
caminhos-de-ferro. Para muitos são elementos predominantes na sua imagem. As pessoas 
observam a cidade à medida que nela se deslocam e os outros elementos organizam-se e 
relacionam-se ao longo destas vias. 

 
12

 Acedido em 2011/06/11, website (http://www.alanjsimpson.com). 

 

http://www.alanjsimpson.com/
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Neste contexto, os limites a que Kevin Lynch se refere, podem ser a costura ou nó de rede, 

que relaciona e articula o suporte terrestre e aquático, conferindo-lhe a forma contínua da 

percepção de imagem urbana alargada.  

 

A frente de água deve ser entendida como um espaço territorial muito específico das 

cidades, intimamente relacionado com o meio aquático adjacente, quer em termos físicos 

quer em termos de vivência urbana. São essencialmente espaços cheios (construídos) ou 

vazios, mas que têm como denominador comum um contexto que transforma o limite entre 

o homem e a natureza, em lugar de simbiose criadora de uma forte identidade. 

 

O termo inglês waterfront, (frente de água), surge em variada literatura, associado ao 

estudo da reutilização dos espaços urbanos, na sequência da transformação pós-industrial 

das cidades costeiras americanas. Este termo encerra uma noção muito consensual. 

Certos autores evidenciam a componente física, tal como BREEN (1996:8) “por definição 

consideramos a baía, canal, lago, lagoa e rio, incluindo a construções humanas que as 

marginam, sob o termo genérico, waterfront “. Também TORRE (1989:7) tem o mesmo 

entendimento e considera margens oceânicas, lagos, rios, cursos de água e estuários 

como formas de frente de água.  

 

Para outros, como BRUTTOMESSO (2004:5-8) esta definição tem um significado mais 

abrangente “salta à vista a importância que nas cidades da época pré-industrial, assumiam 

os cursos de água, bem assim como orlas costeiras situadas junto aos mares, rios, lagos 

ou lagoas; como eram vividas, sentidas e intensamente utilizadas. Ricas em actividade, 

inundadas de gente e de barcos, numa palavra: eram cheias de vida”. Do mesmo modo 

PORTAS (2004:4) define do significado de waterfront relativamente às operações de 

regeneração urbana recentes, referindo “cidades que se tendo desenvolvido junto de 

mares, rios ou lagos, realizaram, nos tempos recentes, projectos para recuperar, renovar 

ou ampliar as suas privilegiadas frentes de água‖. Também BUSQUETS (1997.35) se 

refere no contexto actual ao ―protagonismo das waterfronts‖ e atribui-lhe o significado de 

―margens de cidades em áreas industriais semi-abandonadas, estações caminho-de-ferro, 

e velhos portos‖. 

 

Das fontes literárias consultadas, aqui citadas, para o entendimento da noção de frente de 

água verifica-se que, na sua maioria, essa mesma noção surge associada à importância 
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das actividades portuárias, marítimas ou fluviais. Ainda, em alguns casos, na vertente 

estratégica militar ou defensiva. Com menos frequência a noção de frente de água é 

apresentada de uma forma mais generalista, evidenciando a proximidade física terra-água.  

 

A noção de frente de água (waterfront), surge em várias definições surge nalguns 

dicionários de língua inglesa com as seguintes redacções:  

 

Noção generalista Noção integrada 

 
―A part of a town which is next to an area of 
water such as a river or the sea.‖

13
 

 

 
‖The part of a town or city that abuts water, 
especially a district of wharves where ships 
dock‖

14
  

 
―A part of a town that borders the sea or a lake 
or river.‖

15
 

 

 
―A part of a city or town on such land; wharf or 
dock section.‖

 16
 

 
―The part of a town or an area of land next to the 
sea, a river etc.‖

17
 

 

 
―The area of a town or city alongside a body of 
water, such as a harbour or dockyard‖.

18
 

 
―Land abutting a body of water.‖

 19
 

 
―Wharves, embarcadero, docks.‖ 

20
 

 
 
―Land on the edge of a body of water.‖

21
 

 

 
―Land at the edge of a stream, harbor, etc.‖

 22
 

  
―The wharf or dock area of a city.‖

 23
 

 
 
Tabela 1. Definições de waterfront na língua inglesa  

                                                 
13

  Cambridge Dictionaries Online. Acedido em 2011/06/11, website: 
(http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/waterfront?q=waterfront). 
14

 The American Heritage. Acedido em 2011/06/11, The Free Dictionary.com website: 
(http://www.thefreedictionary.com/waterfront). 

15
  Oxford dictionaries Online. Acedido em 2011/06/11, website: 

(http://oxforddictionaries.com/definition/waterfront). 
16

 Collins English Dictionary. Acedido em 2011/06/11, website: 
(http://dictionary.reference.com/browse/waterfront). 
17

  The Longman Dictionary of Contemporary English Online.  Acedido em 2011/06/11, website: 
(http://www.ldoceonline.com/dictionary/waterfront). 
18

 Collins English Dictionary. Ibidem. 
19

 The American Heritage. Ibidem. 
20

 Webster's New World Roget's A-Z Thesaurus. Acedido em 2011/06/11, website: 
(http://thesaurus.yourdictionary.com/waterfront). 
21

 Collins English Dictionary. Ibidem. 
22

 Webster's New World College Dictionary, Acedido em 2011/06/11website 
(http://www.yourdictionary.com/waterfront). 
23

 Webster's New World College Dictionary. Ibidem. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/waterfront?q=waterfront
http://www.thefreedictionary.com/waterfront
http://oxforddictionaries.com/definition/waterfront
http://dictionary.reference.com/browse/waterfront
http://www.ldoceonline.com/dictionary/waterfront
http://thesaurus.yourdictionary.com/waterfront
http://www.yourdictionary.com/waterfront


   

  Porto e Vila Nova de Gaia, junto ao Douro: Cidade, Identidade e oportunidade de gestão de espaços públicos 

 

 

Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território                                 19                                                                                       

 

Nos dicionários de língua portuguesa consultados não se encontraram quaisquer 

referências à terminologia frente de água. Deste modo, opta-se neste trabalho por atribuir  

um significado para o termo no contexto da temática a desenvolver, numa noção mais 

abrangente do que as anteriormente citadas.  

 

Considera-se frente de água as partes de terra e água que completam de forma entrosada 

a paisagem urbana, numa unidade territorial com pendor sensorial e paisagístico, com 

valor económico (novo palco de competitividade urbana), valor social (apropriação de 

novos espaços colectivos) e valor patrimonial/cultural (preservação e valorização).  

 

A dualidade da noção de frente de água, generalista ou integrada, apresenta-se para 

melhor compreensão, na tabela seguinte:  

 

Noção generalista Noção integrada 

 
A área que situa ao longo da linha costeira de 
um rio ou mar, cais, estrutura portuária, estaleiro 
naval, doca, marina ou praia. 
 

 
Espaço aberto adjacente a portos, praias ou 
litoral marítimo (plataforma litoral) ou por 
extensão, a lagos ou rios, compostas por 
edifícios e infra-estruturas industrias, ferroviárias 
ou portuárias. 
 

 
Áreas urbanas situadas nas margens 
oceânicas, lagos, rios, cursos de água e 
estuários 
 

 
Fortificação ou muralha erguida sobre o limite 
costeiro com carácter defensivo. 

 
Construções humanas que marginam as áreas 
costeiras ou ribeirinhas, 
 

Áreas urbanas junto de mares, rios ou lagos, 
que realizaram, nos tempos recentes, projectos 
de recuperação, renovação ou ampliação. 

 
Espaços abertos ou fechados junto à costa 
marítima, fluvial ou lacustre. 
 

Espaço físico concreto e contínuo, que possui 
uma identidade histórica, cultural e simbólica 
própria 

 
A área que situa ao longo da linha costeira de 
um rio ou mar, cais, estrutura portuária, estaleiro 
naval, doca, marina ou praia. 
 

 
Espaço aberto adjacente a portos, praias ou 
litoral marítimo (plataforma litoral) ou por 
extensão, a lagos ou rios, compostas por 
edifícios e infra-estruturas industrias, ferroviárias 
ou portuárias. 
 

 
Tabela 2. Definições de frente de água em língua portuguesa  
(adaptação do autor) 
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Em resumo, interpreta-se a noção de “frente de água”; “frente de água urbana”; “cidade de 

água”; “rio ou mar urbano” como a representação de um espaço físico concreto e contínuo, 

que possui uma identidade histórica, cultural e simbólica própria. Dupla condição de 

espaço natural e construído. Ampla leitura sensorial, em escala e dimensão, extravasa o 

sentido da ocupação humana do lugar, as frentes de água são lugares de cumplicidade 

muito especiais na construção do território.  

 
Para certos autores (LAMAS, 1993; FERREIRA, 1998; LYNCH, 1997), frente de água pode 

significar barreira ou limite, mas o elemento água é charneira que articula e relaciona a 

morfologia urbana envolvente. Quando a cidade “acontece" junto do rio ou junto ao mar, a 

sua forma e imagem, possui identidade, um atributo da natureza conjugada ao trabalho do 

homem, não igualável noutro qualquer sítio. A “condição identitária‖ a que se refere 

FERREIRA (1998) é de facto o seu valor. Factor de afirmação das cidades que encontram 

nestes espaços motivos de atractividade, necessários ao desenvolvimento harmonioso e 

sustentado do seu território. 

 

2.2.  Contextualização histórica - frente de água e cidade 

― (..) as frentes de água urbanas de cidades históricas, marítimas ou fluviais, 

condensam – exactamente devido a essa condição histórica e ―aquática‖ – uma 

particularidade territorial, simbólica e cultural. Uma tal particularidade configura, assim, uma 

fronteira territorial, uma simbologia identitária e uma projecção histórico-cultural que 

globalmente caracterizam, portanto aquelas cidades de água‖
24

 

           Vitor Matias Ferreira (1998:181) 

 
O relacionamento de proximidade das civilizações com a água está bem evidenciado ao 

longo da história da humanidade. O homem e os restantes seres vivos dependem da água 

para sobreviver. Esta dependência biológica fez com que, desde muito cedo, os seres 

humanos sentissem necessidade de procurar locais perto da água para se manterem 

vivos. Os homens primitivos já se deslocavam através dos rios muito antes da invenção da 

roda (TORRE 1989:4). Os rios foram eixos direccionais de mobilidade das civilizações 

ancestrais. A navegação para outros lugares, foi o modo privilegiado de transporte de 

alimentos, de matérias-primas e de pessoas. Permitiu descobrir e conquistar novas terras. 

Os Vikings dominaram o Báltico, mar do Norte e Atlântico. Os Romanos navegando a partir 

                                                 
24

 Para Vítor Matias Ferreira as frentes de água urbanas, transportam em si uma forte carga cultural 
e histórica que conferem a estas “cidades de água” enorme singularidade e carácter identitário aos 
ambientes e contextos físicos urbanos. 
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dos seus portos, colonizaram todo o Mediterrâneo. Os egípcios exploraram o Mar 

Vermelho, o Delta do Nilo e parte do Oceano Índico. A importância dos portos de entrada 

nas cidades explica a forma imponente da sua arquitectura, como era o caso do ancestral 

porto de Cesareia na antiga Judeia. (KOSTOF 1992:42). 

 

Como desde sempre os homens sentiram necessidade de se agruparem - criaram ao 

longo da evolução civilizacional, organizações espaciais complexas estruturadas em 

função de determinado quadro físico, traduzido num modelo morfológico, como se verifica 

em certas estruturas legadas pelo período neolítico. 

 

Houve excepcionais cidades neolíticas datadas do sexto e do quinto milénio antes da 

nossa era - Jericó (junto ao vale do Jordão) e Catal Höyük (na Anatólia, hoje Turquia) 

mostram grande criatividade, evidenciada pela diversidade da forma como dispunha o seu 

aglomerado de construções. A época áurea de desenvolvimento das cidades-estado 

mesopotâmicas, ocorreu por volta de 3000 a.C. Teve como expoente máximo a rica e 

cosmopolita cidade de Babilónia, atravessada pelo rio Eufrates. 

 

Babilónia foi construída por volta do ano 2000 a.C. no reinado de Hamurábi, cresceu e 

consolidou influência no mundo, tirando o máximo partido da relação de proximidade com 

o rio Eufrates, atingiu o seu apogeu com Nabucudonosor II, entre os anos de 600 a 550 

a.C.25. A malha urbana de Babilónia (figura 8) de desenho ortogonal (ruas e muralhas), 

constitui provavelmente a primeira forma primária de planeamento urbano, incluía o rio 

Eufrates como parte integrante da estrutura amuralhada. 

 

Certamente que o ordenamento costeiro, marítimo e fluvial das cidades tem sido 

condicionado, ao longo da história, por muitos factores que advêm da capacidade humana 

de transformar estes territórios. Entre estes, refere-se as condicionantes geográficas e 

políticas, já que nem sempre, no caso dos rios, por exemplo, a ocupação das margens de 

cada um dos lados, evoluiu de igual forma em termos de crescimento.  

 

                                                 
25

 De facto no reinado de Nabucudonosor II Babilónia era a maior cidade do mundo. Consta que 
teria entre 250.000 e 300.00 habitantes, era o eixo do comércio entre o oriente e o ocidente, 
constituindo-se como centro financeiro estratégico. Fonte: História Universal – O Homem nas suas 
origens, Circulo de Leitores, 1989, MACEDO, Jorge Borges de (Adap.rev.téc). 
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A dimensão do rio ou situação geo-morfológica e político-administrativa das cidades com 

frentes de água é responsável entre outros factores pela forma da evolução urbana e da 

longevidade do assentamento populacional.  

 

 

Figura 8. Mapa arqueológico de Babilónia 
Fonte: Dolphin, Lambert, Tower of Babel and the Confusion of Tongues, website (2010) 

26
 

 

Os grandes rios marcaram de forma muito significativa a paisagem das cidades ao longo 

dos tempos, estruturaram o desenho e morfologia dos assentamentos urbanos junto às 

suas margens e são determinantes na leitura da composição urbana. As cidades da 

Mesopotâmia, situadas na bacia aluvial dos rios Tigre e Eufrates, articulavam-se a partir 

destes enormes cursos de água, os quais, para além de recurso fundamental para a 

sobrevivência destes aglomerados, eram também sistemas de circulação fundamentais 

para o sucesso de todo o fluxo comercial entre o oriente e o ocidente.  

 
De igual modo, durante a Idade Média, os rios ajudaram a criar, a consolidar e a prosperar 

inúmeras cidades europeias. Formataram o desenho, organizaram e estruturam as malhas 

urbanas, em função da topologia das margens, mais ou menos sinuosas, tal como 

                                                 
26

 Acedido em 2011/06/11, L.Dolphin´s Library website: (http://ldolphin.org/babel.html). 

http://ldolphin.org/babel.html


   

  Porto e Vila Nova de Gaia, junto ao Douro: Cidade, Identidade e oportunidade de gestão de espaços públicos 

 

 

Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território                                 23                                                                                       

 

acontece em Veneza, atravessada pelo Grande Canal em forma de S27, ou em Londres, 

cidade comercial e portuária recortada pelo rio Tamisa, ou ainda em Paris, desenhada 

pelas margens do rio Sena. Nestas cidades (fig.9), dada a sua estrutura morfológica, 

nomeadamente a sua relação com a água, permite uma harmoniosa articulação com 

diversos usos e vários tipos de utilizações, sobretudo os percursos pedestres nas ruas e 

praças e outros espaços públicos. 

 

 

Figura 9. Mapas de Veneza, Paris e Londres 
Fonte: Web

28
 

A abundância de água para consumo humano e o seu papel na navegabilidade, fomento 

da troca de bens, levou a que muitas frentes de água tenham sido locais de origem dos 

aglomerados urbanos, cujo tecido mais antigo hoje se denomina centro histórico – tal como 

as cidades ribeirinhas de estuário – Lisboa, Nova York, Buenos Aires, Budapeste, Londres 

ou a ilha fluvial, Ile de la Cité em Paris; a lista é imensa, inclui os grandes rios em lugares 

relativamente afastados da foz – o Nilo (com o Cairo), o Amazonas (com Manaus).  

 

No ensaio publicado pela Universidade de Castilha – La Mancha, a propósito da reflexão 

acerca das relações entre a gestão dos recursos hídricos e a construção da paisagem na 

baixa idade média no sul de Portugal, BARATA (2008: 231-232) cita Peregrin Horden e 

Nicolas Purcell29 os quais referem “(…) a água organiza a conectividade do território, no 

sentido de ser ela um dos principais elementos que estruturam a base de vida e as 

próprias formas de ocupação do espaço, em que as cidades são os pontos de ligação”, ou 

                                                 
27

 Esta cidade medieval ainda apresenta os mesmos modos de transporte e estruturas viárias, uma 
vez que as condições físicas impedem o avanço do uso da utilização do automóvel nas deslocações 
dentro da cidade.  
 
28

 Veneza (http://viagem.decaonline.com/mapas-de-veneza-italia/, 
Paris (http://www.streetmaps.digex.cz/paris-gps-street-map-115000/ 
Londres (http://www.streetmaps.digex.cz/category/europe/united-kingdom/) acedidos em 12/06/2011 

 
29

 P.Horden e Nicolas Purcell, são ambos professores da Universidade de Oxford, cujo trabalho tem 
dedicado especial atenção aos problemas da água na bacia do Mediterrâneo, citados aqui na obra 
conjunta, The Corrupting Sea, Oxford, Blackwell, 2001, pág. 429.  

http://viagem.decaonline.com/mapas-de-veneza-italia/
http://www.streetmaps.digex.cz/paris-gps-street-map-115000/
http://www.streetmaps.digex.cz/category/europe/united-kingdom/
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seja,  evidencia-se a importância da água, como recurso hídrico para abastecimento das 

populações e irrigação dos solos, mas para além disso reconhece-se o seu papel decisivo 

na estruturação dos aglomerados urbanos fortificados na época medieval.  

 

Ao longo da história do urbanismo e da arquitectura, as frentes de água foram um tema 

indissociável do estudo da evolução urbana. Os leitos fluviais na sua componente de 

recurso natural e física do território, condicionaram a dimensão física e morfológica das 

dinâmicas dos aglomerados urbanos constituídos em função destes.  

 

O relacionamento do homem com o rio foi, deste tempos imemoriais, uma relação estreita 

da qual os povos sempre souberam tirar o melhor partido. As actividades da faina e a 

extracção de areias foram, a título de exemplo, muito importantes na sedentarização do 

homem e na fixação de populações nas margens dos rios. 

 

De acordo com a teoria defendida por PIRENNE (1977), as cidades formam-se pela 

necessidade dos povos sedentários procurarem lugares de encontro e de reunião, 

conjugando estas, com as necessidades de defesa e refúgio contra o inimigo, construindo 

para o efeito espaços encerrados a que chamavam cerca.  

 

Segundo este, o local de refugio “(...) não tinha sido a princípio senão um centro ocasional 

de reunião tornou-se numa cidade centro administrativo, religioso, político e de todo o 

território da tribo, de que a maior parte das vezes adoptou a tribo adoptou o nome”. Mais 

adiante afirma que nas sociedades da antiguidade clássica, a vida política das cidades não 

se limitava ao recinto das suas muralhas, uma vez que, sendo esta construída pela tribo, 

“(…) todos os homens daquela, quer habitassem dentro ou fora das muralhas, eram 

igualmente cidadãos (PIRENNE, 1977:50-51). 

 

O direito da cidade era, na Idade Média, como a própria religião, comum a todo o povo. A 

vida urbana confundia-se com a vida nacional e a cidade era a capital do seu povo, 

independentemente do local onde habitavam os seus cidadãos.  
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De acordo com V. de La BLACHE (1995) “a natureza prepara o sítio e o homem organiza-o 

de modo a satisfazer as suas necessidades e desejos” 30. Nesta afirmação o autor 

evidencia que a apropriação da natureza pelo homem, advém da leitura que este faz do 

território e, consequentemente, da sua capacidade criadora, reflectida na forma como o 

estrutura e transforma, de modo a atribuir-lhe uma vocação de lugar central, a que se 

convencionou chamar de variadas formas, através dos tempos, como sejam, aldeias, 

cercas, burgos, cidades, metrópoles etc.  

 

Quando existiam frentes de água o aglomerado urbano desenhava-se agora a partir do 

cais. Quase sempre de forma radial, expandindo-se até se diluir na aproximação às terras 

agrícolas na periferia. Sempre que possível e a morfologia das margens e a extensão do 

leito fluvial permitia, lançavam-se pontes entre as margens, encurtando distâncias, 

facilitando trocas. Os leitos fluviais eram assim espaços variáveis, umas vezes barreiras 

defensivas contra as investidas dos inimigos, outras vezes constituíam elemento de ligação 

entre margens, facilitando as trocas mercantis, ponto de partida e de chegada de 

relacionamentos mais longínquos.  

 

As margens dos rios foram também, quase sempre, nos primórdios das civilizações, 

pequenas enseadas de abrigo às embarcações vindas da faina. Eram pontos de 

acostagem e de travessia segura entre as margens. Em terra firme, erguiam-se armazéns, 

feitorias, estaleiros de construção de embarcações e praças mercantis, consolidando 

assim a forma da cidade. 

 

Relativamente a esta dinâmica de crescimento refere-se PORTAS (1998:7) dizendo que ―a 

cidade que pulsava ao ritmo das trocas, afirmava a sua condição mercantil‖. Era de facto 

esta condição mercantil, que aproximava cada vez mais a cidade da água, já que este era 

o meio privilegiado de comunicação. Por isso, as praias fluviais deram lugar a edifícios, 

muralhas e outras barreiras defensivas. As margens eram moldadas de acordo com as 

actividades humanas, as suas necessidades e a geografia específica do sítio.  

 

As áreas antigas das cidades com frentes de água ao afirmarem ―essa condição histórica e 

aquática”, têm sido alvo preferencial de intervenções de requalificação urbana, quer ao 

nível do edificado quer do espaço público, com o objectivo de lhes conferir “uma projecção 

                                                 
30

 Principes de Géographie Humaine – BLACHE, Vidal de La (1995) 
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histórico-cultural que globalmente as caracterizam‖ (FERREIRA, 1998:161). Este 

paradigma do lugar, reconhecido como centro histórico, surge com frequência associado a 

várias áreas urbanas, entre estas as frentes de água, onde o valor patrimonial intrínseco 

abarca toda a estrutura que compõe o espaço urbano. 

 

A frente de água é também esse lugar, possuidor de uma “simbologia identitária” 

(FERREIRA, 1998:161), intimamente associado à capacidade de que os homens tiveram 

de transformar e desenvolver económica e socialmente as povoações ribeirinhas, as quais 

souberam tirar partido deste imenso recurso natural, nas suas variadas vertentes: 

aproveitamento hídrico; navegação, projecção mercantil ou de defesa militar. 

 

As cidades ribeirinhas de hoje são o resultado da interacção das inúmeras variáveis que, 

ao logo da história, estiveram presentes e convergiram para o efeito de transformação 

urbana das frentes de água urbanas destes territórios. 

 

2.3. A cidade e o rio - uma paisagem 
 

―…a noção de paisagem não é aplicável a uma forma física concreta, nem 

consiste muito menos numa presença objectiva, mas antes a uma 

expressão que se apresenta muitas vezes como sinónimo de território‖   

                    Francisco de Gracia (2009:43) 

 

A relação de justaposição (física) entre a cidade e o rio determina uma leitura em conjunto 

que lhe confere um valor paisagístico próprio. As variadas formas de organização urbana 

relativamente ao rio - a interligação entre o construído e o plano de água, explica de certa 

forma a percepção paisagística que se experimenta quando se está na presença de uma 

cidade com rio.  

 

A noção integrada de paisagem é um tema recorrente na obra de variados autores. A 

paisagem é uma representação óptica do território (GRACIA, 2009:28), cujo carácter 

figurativo é essencialmente conferido pela natureza (paisagem natural). A conjugação 

deste sistema natural com o território antropizado, determina que a percepção sensorial do 

observador seja estimulada de variadas maneiras, incluindo a forma e estética, assumida 

por tudo aquilo que o rodeia. 
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Na obra Townscape, CULLEN (1977:135) refere que se lhe fosse pedido para definir um 

conceito de paisagem urbana, diria que “um edifício é arquitectura, mas dois seriam já 

paisagem urbana‖, porque a relação entre dois edifícios próximos é suficiente para libertar 

a arte da paisagem urbana. ―Paisagem urbana é um conceito que exprime a arte de tornar 

coerente e organizado, visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que 

constituem o ambiente urbano”31 As ruas, as praças e outros espaços públicos formam-se 

a partir de conjuntos de edifícios e, só assim tem sentido, desde logo porque se criam 

relações expressivas que estimulam a vivência à escala urbana.  

 

 

Figura 10. Visão serial, Gordon Cullen 
Fonte: Townscape p.19 

A visão do observador pedestre é estimulada pela variedade de relacionamentos que se 

lhe depara ao percorrer as ruas e as praças com os diversos usos. Espaços de encontro, 

permanência e reunião, de mercados, de espectáculos e actividades ao ar livre, ou de 

outras inúmeras funções. A forma como os edifícios ladeiam, modelam e constroem estes 

espaços, determina a estrutura do espaço público e influencia a percepção do observador 

o qual, deste modo, interioriza a identidade morfológica da malha urbana e sua paisagem. 

 

Para além disso, esta percepção da imagem urbana ou paisagem urbana é sempre 

influenciada por uma multiplicidade outros factores, tais como as características 

morfológicas e orográficas, como acontece, por exemplo, entre a cidade e o rio. Existe uma 

ligação visual com o rio, proporcionada pela forma como o tecido urbano, mais ou menos 

denso, se dispõe ao longo da linha de margem - espaços públicos que se abrem em frente 

ao rio; passagens e percursos pedonais ao longo da margem; ou pelo contrário, uma linha 

de margem completamente obstruída por edificações que se implantaram directamente 

sob as águas.   

                                                 
31

  Citação in nota do editor, The Architectural Press, Oxford, 1996. 
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A importância da água na imagem urbana, é também referida por PORTAS (1999), 

inspirando-se em BRAUDEL (1993) ―as cidades foram sempre nós articuladores de redes 

de relacionamento, de domínio e de trocas. Foi o alcance geográfico dessas redes, o poder 

de quem as organizava, os meios e as tecnologias que eram mobilizadas, que deixaram 

marcas indeléveis na forma, na função e na legibilidade simbólica dos aglomerados 

urbanos ribeirinhos‖.  

 

Com efeito a paisagem urbana deve a sua morfologia e imagem a múltiplos elementos que 

a compõem: a forma dos edifícios, a sua cor, desenho e texturas; os espaços urbanos, 

desenho e mobiliário urbano; entre outros elementos criados pela mão do homem. 

Também a natureza com os elementos vegetais, árvores e espécies arbustivas; as 

elevações ou depressões do terreno; superfícies de águas, lagos e estuários dos rios, e 

muitos outros, concorrem para a percepção da paisagem despertando em nós emoção ou 

interesse, numa arte do relacionamento (CULLEN, 1977:10).  

 

Ou seja, a forma como correlacionamos todos os elementos naturais e construídos que 

constituem o ambiente urbano, permite-nos ter uma percepção da paisagem que advém 

segundo CULLEN (1977:11) de três categorias espaciais - a óptica (ou visão serial, fig.10) 

o local e o conteúdo. Estas categorias espaciais desdobram-se ao longo da obra em vários 

temas representativos da morfologia dos espaços urbanos. 

 

Para CULLEN (1977) as linhas de força32 traduzem-se em cidades com frentes de água, 

numa relação óbvia com as linhas de demarcação no sentido geográfico, onde a 

verdadeira razão de ser é a linha ao longo da qual se encontram a terra e a água, 

considerando por isso, que é nas cidades costeiras onde o carácter identitário resiste 

melhor do que em qualquer outro lugar. Dando como exemplo a cidade de Fowey na 

Cornualha, refere que a linha de costa surge com um cais de actividade intensa, 

interrompido pelo casario, o qual pousa sobre o paredão do cais e mergulha na água.  

 

 

                                                 
32

  As categorias espaciais de Cullen (visão, lugar, conteúdo) desdobram-se em sub-categorias 
(morfológicas) do espaço urbano (LAMAS: 1993:397). As linhas de força reflectem a organização 
espacial dos diversos elementos combinados que estiveram na origem da cidade. 
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Na tabela seguinte apresentam-se as categorias espaciais de acordo com o pensamento 

de CULLEN: 

 
 

Categorias espaciais  
 

Óptica 

 

A paisagem urbana surge numa sucessão de surpresas ou revelações súbitas; deve 

conter elementos que exerçam sobre as pessoas impacto emocional; anima-se de 

vida através do vigor dos seus contrastes; a ligação entre elementos fortuitos 

transfere-se para a imaginação humana através da citada arte do relacionamento;  

Local  
 

Define a forma como reagimos perante a nossa localização no espaço; as sensações 

provocadas por espaços abertos e espaços fechados; sensação de identificação ou 

sintonia com o meio ambiente; o sentido da localização e inter-relação entre um aqui e 

um além;  

Conteúdo 
 

Relaciona-se com tudo o que caracteriza a cidade: a sua cor, textura, escala, estilo, 

natureza e tudo aquilo que a individualiza.  

 

 
Tabela 3. Categorias espaciais 
Fonte: Adaptação Townscape p.11 

 
Para o autor, esta falta de continuidade retira a Fowey a oportunidade de captar o máximo 

de vitalidade e carácter, uma vez que o ponto socialmente mais intenso se localiza 

justamente ao longo da margem - a constituição de um paredão contínuo, que 

possibilitasse um percurso pedonal a longo da margem conferiria à cidade melhor leitura 

urbana, sem lhe alterar a identidade.  

 

A leitura visual e estética do espaço urbano é analisada por CULLEN na perspectiva 

sensorial do indivíduo numa escala humana, na qual este interage com um meio carregado 

de diversidade, caracterizado por múltiplos elementos naturais e construídos, que lhe 

provocam as mais variadas sensações (fig.11). 

 

A importância da imagem é evidenciada por LYNCH como elemento de concepção 

urbanística e como antítese funcionalista, uma vez que pode ser determinada por factores 

diversos da correspondência entre forma e função (LAMAS, 1993:401).  
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Ao contrário de CULLEN, LYNCH opera à grande escala e estabelece interligações entre 

elementos maiores e menores, e os canais de correspondências entre imagens e 

comportamento urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 11. Ocupação das margens, esboço de G.Cullen, in Townscape. 

Fonte: Townscape p.120 

 

Esta questão do simbolismo e legibilidade das cidades de água remete-nos para o tema da 

paisagem e seu significado. A propósito, refere O. RIBEIRO (2001:35). “ (…) muito raras 

são as paisagens puramente naturais (…) Mas, em todo o lado é a Natureza, mais ou 

menos carregada de todo o trabalho humano, que forma o quadro das paisagens”. São 

assim múltiplos os factores que lhe dão a forma, mas é da conjugação entre a natureza e o 

homem que se cria o quadro sensorial que define a paisagem. 

 

De acordo com LYNCH a paisagem urbana será aquilo que os habitantes fizerem dela, 

pois será a estes que compete dar novas formas ao meio físico que dominam. De maneira 

a conferir ao ambiente urbano formas estruturadas e organizadas e que, para além disso, 

sejam esteticamente agradáveis. Para isso, a paisagem urbana deverá ser visível, 

coerente e clara, ―Uma cidade é uma organização mutável com fins variados, um conjunto 

com muitas funções criadas por muitos, de um modo relativamente rápido. Uma 
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especialização total, uma engrenagem perfeita são improváveis e indesejáveis. A forma 

tem, de certa forma, que ser não comprometedora, moldável aos propósitos e às 

percepções dos cidadãos‖ (LYNCH, 1989:103). 

 

Ao definir o conceito de paisagem urbana, TRIGAL (2010:277-278) refere-se nos seguintes 

termos: ―A paisagem é uma parte do território entendida visualmente como unidade 

ecológica, estética e geográfica, resultado de uma transformação voluntária e colectiva da 

natureza (…)‖. Com efeito, a paisagem só por si não necessita da intervenção humana; 

contudo, ―Trata-se no caso da paisagem urbana de uma paisagem construída por uma 

sociedade ao longo do tempo e valorada como um bem cultural, dinâmico em contínua 

transformação, com uma grande diversidade de elementos e valores representativos de 

uma cidade e dos seus contornos, assim como também a paisagem regenerada, quando 

se restabelecem de uma forma natural as condições faunísticas e botânicas originais, 

alteradas anteriormente pelo avanço da urbanização e dos seus efeitos de contaminação e 

alteração, paisagens que podem suster usos intensos, que como ambientes transformados 

tem um elevado valor educacional e ecológico. (…), ou seja a acção antrópica é 

imprescindível para o equilíbrio e harmonia dos espaços urbanos. 

 

O pressuposto da intervenção humana na paisagem, confere-lhe um valor cultural 

intrínseco de diversidade simbólica, como refere o mesmo autor: “A paisagem urbana 

converte-se assim no objectivo da arquitectura e da planificação urbanística, concedendo 

ao contorno territorial e ambiental uma directriz do processo urbano, para proteger a 

sociedade das suas próprias tendências erróneas de exploração de paisagem e também 

de levar acabo visões de cidades nas quais a qualidade de vida, justiça e igualdade 

prevaleceram sobre o resto da cidade. Por outro lado, a paisagem é entendida como 

imagem percebida pela populaça, uma visão na perspectiva ou vista panorâmica, geral ou 

parcial da planta da cidade (…)‖. Para este autor a paisagem urbana será, em última 

análise, o reflexo que a sociedade terá de si própria e configura um objectivo prosseguido 

quer pela arquitectura, quer pelo urbanismo. 

 

No que se refere à paisagem na cidade de água, esta surge hoje associada, com 

frequência, ao seu centro histórico ou centro antigo, pois foi ali que tudo aconteceu. Os 

primitivos assentamentos deram lugar a espaços urbanos homogéneos, carregados de 

simbolismo e significado. De acordo com CHOAY (2000:194) “Cidades e conjuntos antigos: 
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tornados património histórico por direito próprio, os centros e bairros históricos antigos 

manifestam actualmente uma imagem privilegiada, sintética e, de certa maneira, 

engrandecida, das dificuldades e das contradições com que se confrontam a valorização 

do património edificado, e em particular a sua reutilização. Noutras palavras a integração 

na vida contemporânea‖. 

 

 

Figura 12. Long Island City Queens, New York 
Fonte: Layne Merkel, Urban American Land Scape, p.40 

 
De facto, esta valorização patrimonial da imagem urbana a que se refere CHOAY, está 

bem patente no aglomerado urbano antigo, que as políticas públicas dos governos das 

cidades de hoje, estrategicamente pretendem preservar e valorizar como factor de 

atractividade territorial: ―A cidade histórica tanto é, como o monumento individual, 

transformada em produto de consumo cultural – reutilização ambígua, no melhor lúdica, e 

que se dissimula a sua natureza museológica – como pode ser revestida com fins 

económicos, que beneficiam simbolicamente do seu estatuto histórico e patrimonial, mas 

sem lhe estar subordinados.‖ CHOAY (2000: 195).  

 

Se articularmos esta ideia com o que se passa nas cidades ribeirinhas, compreende-se 

porque a aposta actual na preservação e integração dos valores patrimoniais (relativos ao 

edificada e tecidos urbanos em geral), se conjuga plenamente com os valores da 

preservação ambiental. Nesta simbiose de encontro de valores produz-se a dita paisagem 

urbana. Com efeito, não pode assim, de maneira alguma, desassociar-se a estrutura 

paisagística concebida pela natureza, da forma edificada criada pelo homem para 

satisfazer as suas necessidades e desejos.  
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Conforme refere FADIGAS (2010:33) “Cada cidade é em si uma circunstância particular de 

relação de uma estrutura física, demográfica, cultural e económica, com o território onde se 

insere e de que depende e influencia. Assume cada uma, por isso, contornos e expressões 

próprias perfeitamente identificáveis e lugares na paisagem que estrutura‖: Ou seja, não se 

pode dissociar cada uma das componentes da noção de paisagem urbana, já que, são 

estas em conjunto, que determinam o carácter paisagístico da cidade.  

 

 

Figura 13. Projecto para a waterfront de Brooklyn Bridge Park 
Fonte:Layne Merkel, Urban American Land Scape, Michael Van Valkenburgh Associates p.43 

 

Mas, a paisagem da cidade é, como refere MARTIN (1991:73-74), antes de mais, “um 

produto social resultante de um ambiente geográfico‖, cuja componente espacial é o 

espaço concreto e material sobre o qual a cidade assenta: “(…) é o conjunto de 

características físicas (geologia, relevo, clima, hidrologia, solos e vegetação) que 

constituem o marco e o suporte da cidade. Condicionam em boa medida, a paisagem e o 

crescimento espacial proporcionam elementos de vida natural e possibilidades de 

expansão: abastecimento de água, natureza do solo, materiais de construção‖. Para este 

autor são sobretudo as condicionantes físicas do espaço territorial onde a cidade se 

constrói que determinam a génese da paisagem percebida. 

 

Existem questões óbvias quando falamos de paisagem. Para RELPH (1987:12) ―as 

paisagens são os contextos visuais da existência quotidiana (…) embora pouca gente 

utilize a palavra ―paisagem‖ para descrever o que vê ao caminhar pela rua, ou através do 

vidro do carro (...) tudo sugere que as paisagens são coisas óbvias‖, contudo a análise do 

seu conteúdo não é tarefa fácil, porque a leitura da paisagem pressupõe uma leitura global 

do conjunto de factores que a compõem. Não podem simplesmente serem decompostos 

sem se perder a noção do todo ―(…) Portanto as paisagens são simultaneamente óbvias e 

esquivas; aparentemente, sabemos exactamente o que são, até ao momento que …temos 

de modifica-las de alguma maneira; e então tornam-se enigmáticas e frágeis‖. Esta 
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fragilidade representa, em si mesma, um desafio para a intervenção humana, já que ao 

actuar em contextos como aqueles que abordamos neste trabalho, as designadas frentes 

de água, existem valores patrimoniais, materiais e paisagísticos cuja percepção está 

amplamente consolidada nas vivências quotidianas. 

 

De acordo com P. BRANDÃO (2008:12) a paisagem urbana está hoje relacionada com o 

conceito de identidade urbana ou do lugar. As transformações operadas nos tecidos 

urbanos, decorrentes dos projectos de regeneração urbana, incluem frequentemente 

“obras no espaço público objectivos de qualificação estética e simbólica e a construção de 

uma nova imagem, ou a valorização da sua identidade prévia”. A noção de identidade é 

invocada para nos projectos urbanos com o objectivo de ―facilitar a adesão das populações 

à inovação, que tais projectos possam conter‖. A identidade do lugar resulta da percepção 

de determinado lugar e do reconhecimento do seu carácter. Porem, esta percepção pode 

resultar de múltiplos factores. Como refere BRANDÃO ―a identidade é percebida pelo 

sentimento de pertença” que resulta da “coerência entre narrativas e experiência pessoal 

(individual ou social) do lugar”.  

Tal como se referiu no ponto 2.1 (noção de frente de água), a paisagem urbana, em 

articulação com a paisagem natural, o rio, o estuário, o lago ou o mar, conferem às frentes 

de água um ambiente, uma estética e uma vivência, cuja composição espacial única, lhe 

atribui uma identidade sensorialmente percebida como própria.  

 

As cidades com rio têm um carácter identitário excepcional, que se explica pela riqueza 

das experiências que se adquire ao vivenciar estes contextos. A maneira como a cidade se 

relaciona com o rio, provoca uma grande variedade de sentimentos e emoções que 

dependem das memórias retidas, acerca da relação nem sempre tranquila entre as águas 

do estuário e o aglomerado urbano, seja quando o rio galga violento as suas margens ou, 

apenas simplesmente, se observa o leito tranquilo das águas, espelhando em cor o 

casario.  

 

Pode assim afirmar-se que a cidade e o rio, quando conjugam convenientemente (de forma 

coerente e organizada) todos os componentes e factores de forma a criar um ambiente 

urbano único a que chamamos paisagem. 
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2.4. As frentes de água - espaços de encontro e desencontro 

―Revoluções económicas como as que se decorrem nos nossos dias imprimem uma agitação 

extraordinária na alma humana; movimentam uma multidão de desejos, de ambições novas; inspiram 

queixumes a uns, a outros quimeras. Mas esta perturbação não deve afastar-nos do cerne da 

questão. Quando uma ventania agita violentamente a superfície das águas muito límpidas, tudo vacila 

e se mistura; mas ao cabo de um momento a imagem do fundo desenha-se de novo. O estudo de tudo 

que é fixo e permanente deve ser ou tornar-se mais do que o nosso guia‖
33

  

        Vidal de La Blache (1905) 

 

A partir de meados séc. XIX, com a revolução industrial, a azáfama em torno do cais 

intensifica-se; a malha urbana expande-se e a concentração de funções no perímetro do 

cais estende-se ao longo das margens, para áreas cada vez mais afastadas. Os velhos 

armazéns são substituídos por edifícios e armazéns cada vez maiores, os quais servem de 

suporte às actividades mercantis e às relacionadas com as indústrias transformadoras, as 

ferrovias e os depósitos de combustíveis.  

 

As embarcações de maior calado, adequadas a um tráfego comercial numa escala global, 

trazem e levam mercadorias, sendo simultaneamente o meio de transporte privilegiado 

para as pessoas percorrerem distâncias intercontinentais. Derrubam-se as velhas 

muralhas e erguem-se novos edifícios em cima destas. Proliferam as pontes, já que o 

atravessamento entre as margens, deixou há muito de se fazer por intermédio de 

embarcações e o transporte fluvial faz-se sobretudo agora ao longo do rio, ligando pontos 

cada vez mais distantes.  

 

Surge também o interesse das populações pelas frentes de água, normalmente as áreas 

marítimas, e respectivas praias, fazendo uso destes lugares, como sítios de repouso, 

recreio e lazer, originando pólos de atracção que contribuíram para qualificar vastas áreas 

urbanas, sobretudo na Europa. Por sua vez, a antiga área central da cidade que cresceu 

em volta do cais, começa a perder a sua ligação com o rio, já que as dinâmicas de 

crescimento são direccionadas para uma expansão radial com o velho burgo a expandir-se 

                                                 
33

 Vidal de La Blache, em tradução de Orlando Ribeiro refere, na mesma publicação da nota 
anterior, que se tratavam de reflexões melancólicas de Blache, a propósito da evolução irreversível 
do homem na sua conquista sobre a Natureza. Foi publicado em França no início o séc. XX, História 
da França de Lavisse. In RIBEIRO, Orlando, Paisagens, Regiões e Organização do Espaço – 
Finisterra, XXXVI, 72, 2001, pág.34 
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em direcção às terras do interior e, com o comboio, a cidade já não depende em exclusivo 

do leito fluvial, emergindo frequentemente um novo centro, mais afastado deste.  

 

2.5. Da reocupação ao abandono das frentes de água 

 

A ocupação das margens vai sofrendo grandes transformações. Consolida-se uma malha 

urbana, cada vez mais compacta no centro, e uma ocupação dispersa, com edificações de 

maior dimensão, nas áreas periféricas. A montante e a jusante do rio, concentra-se a 

indústria pesada, siderurgias, unidades de base de produção e armazenamento 

energético, petroquímicas, termoeléctricas, estaleiros navais e estruturas logísticas de 

grande porte.  

 

Assim, as frentes de água reflectem o modelo económico do início do séc. XX, o qual 

assenta na racionalização dos recursos e no incremento dos meios de produção em série. 

Em consequência, “aumentou dramaticamente a mobilidade. Alargaram-se os mercados. 

Emergiram novos espaços económicos. Esbateram-se fronteiras políticas e comerciais. 

Tornou-se mais complexa a forma de organização da economia. Alargaram-se os 

contornos das redes de relacionamento pela força da base demográfica ou pela 

generalização de novos consumos de massa e modos de vida (…)‖ (PORTAS, 1998:10) e, 

em face disto, é crescente a tendência para a segmentação e zonamento do espaço 

urbano, com funções cada vez mais especializadas.  

 

Por outro lado, verifica-se que as actividades portuárias são cada vez mais exigentes em 

termos de espaço e de articulação com as redes de transporte, pelo que a ocupação das 

frentes ribeirinhas, com estas funções, junto aos cascos históricos, começa a ter 

dificuldades, primeiro numas cidades e depois noutras, de acordo com as possibilidades de 

expansão e, nalguns casos, força mesmo a sua migração para lugares consideravelmente 

distantes do tecido antigo da cidade. 

 

Nos anos 60 do séc. XX as cidades enfrentam uma grave crise de identidade, devido ao 

efeito provocado pela sua subordinação ao sector terciário que invade toda a estrutura 

urbana consolidada, aniquilando quase por completo a função habitacional. Esta massiva 

concentração económica, afasta o tecido social para as áreas limítrofes, motivada pelo 
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forte aumento do custo habitacional e pelas políticas de deslocalização de populações 

desfavorecidas dos centros para a periferia.  

 

O modelo económico, dito fordista, tem o primeiro revés a partir do último terço do séc XX, 

em meados da década de 70, com a crise económica derivada do “choque petrolífero”. 

Emerge, a partir de então um modelo neo-liberal – mais visível nuns países que noutros, é 

certo – que favorece a criação de um sistema globalizado, em que os grandes centros 

urbanos ocidentais têm de competir com economias emergentes, de grande vigor, doutras 

partes do mundo.  

 

Esta conjuntura trará grandes reflexos na relação das cidades com as suas frentes de 

água, já que “(…) as mudanças económicas associadas ao declínio da actividade portuária 

enfraqueceram a tradicional relação entre cidades e portos” (PINDER e KNAP, 1992:155). 

Assiste-se à desindustrialização dos perímetros urbanos centrais, originando enormes 

“vazios urbanos”34 e a obsolescência funcional de inúmeros edifícios e conjuntos urbanos, 

de maior ou menor dimensão. 

 

De acordo com SOLÀ-MORALES (2002:191) – “vazios urbanos” que eram, ou ainda são, 

lugares externos, estranhos, fora dos circuitos habituais, das estruturas produtivas. Na sua 

opinião, de um ponto de vista económico, estas áreas correspondiam a estruturas 

industriais, caminhos-de-ferro, portos, áreas residenciais inseguras que posteriormente se 

converteram em franjas urbanas obsoletas. 

 

De facto, assiste-se neste período à perda de importância estratégica das frentes de água 

de grande número de cidades. Entram em obsolescência económica e funcional grande 

parte das suas pesadas infra-estruturas, as quais tendem a relocalizar-se em áreas 

suburbanas. Por outro lado, os complexos logísticos e industriais, tendem a evitar os 

centros urbanos densos e congestionados, optando por lugares desafogados e distantes, 

mais próximos das infraestruturas de transporte e das plataformas que favorecem a 

articulação de um tráfego mercantil globalizado.  

                                                 
34 

 Na base da ideia de SOLÀ-MORALES está o termo francês «terrain vague». É uma «extensão de 
terreno edificável, expectante e potencialmente aproveitável» (terrain), cuja falta de uso remete para 
uma «promessa [de que tudo se pode fazer lá]», que carrega uma conotação de «liberdade e 
vagabundagem» porque é «impreciso e indeterminado» e que remete ainda para a ideia de 
«oscilação, instabilidade, flutuação» (vague).  
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A cidade racionalista de crescimento controlado, assente na importância da proximidade 

física, dá agora a vez a um modelo neo-liberal de cidade fragmentada e dispersa em 

mosaicos territoriais, cada vez mais vastos e diferenciados, onde o tempo e o espaço têm 

um carácter relacional, numa dimensão muito mais ampla que desvaloriza a lógica do 

lugar. Neste contexto, os portos são agora plataformas multimodais35 que derivam de um 

sistema económico, global, que não reconhece fronteiras e está assente na revolução 

tecnológica que permite interagir instantaneamente em todos os pontos do globo.  

 

Esta dinâmica de deslocalização das estruturas portuárias dos centros das cidades para as 

periferias, provocou a emergência de “vazios urbanos” na sua estrutura consolidada, 

produzindo rupturas físicas e emocionais, do ponto de vista da vivência urbana. Este 

“desencontro” da cidade com a água cria nova oportunidade para uma recomposição do 

tecido urbano, de modo a dar nova vida a estes espaços deixados ao abandono pela 

cidade industrial.  

 

2.6. A cidade e o reencontro com a água 

 

―El agua es, en efecto, la conciencia del paisaje; en el agua cuando queda queita y serena 

se reflejan los árboles y las rocas, en el agua se ven como en espejo, en el agua se 

desdoblan, adquierm reflexión de sí; el agua es, repito, la conciencia del paisage. Donde 

hay agua parece el paisaje vivo, del río es conciencia vivente, conciencia movediza.‖ 

             Unamuno1960 

 

Em finais do séc. XX, o desencontro das cidades com a água parece ter chegado ao fim. 

Abrem-se novas oportunidades de transformação urbanística para estes vazios urbanos 

emergentes da recomposição económica e industrial. As frentes de água passam a ser 

encaradas com interesse para as estratégias e afirmação das cidades, atendendo às suas 

potencialidades paisagísticas e de vivência humana. 

 

De facto, a administração pública das cidades e os investidores públicos e privados deram 

conta das enormes potencialidades paisagísticas e lúdicas das cidades costeiras, quer se 

trate de frentes de água fluviais ou marítimas. Toma-se consciência que esta revalorização 

                                                 
35

  Segundo Nuno Portas (1998) o aumento da mobilidade alargou os mercados emergindo novos 
espaços económicos que reforçou a vantagem logística de alguns portos convertendo-os em 
plataformas multimodais de redes mundiais de transacções. 
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poderá capitalizar energias resultantes da recomposição económica da era da 

globalização, onde os lugares são pontos de fixação de funções direccionais que 

dependem e estruturam redes de decisão global. 

 

A apropriação destas frentes de água faz-se de modo muito variado, com soluções 

urbanísticas e arquitectónicas de vincada modernidade. Recorrendo a técnicas de 

construção e materiais de elevada sofisticação tecnológica, pretende-se sublimar a 

revolução telemática, atribuindo-lhes uma condição geográfica global.  

 

A valorização destes novos lugares urbanos advém também de uma progressiva 

consciencialização, surgida um pouco por todo o mundo a partir dos anos 80 do séc. XX, 

de que, o renascimento das cidades passa pela reconversão dos tecidos urbanos centrais 

e da capacidade de inverter a desenfreada expansão para a periferia, que se traduz em 

indesejáveis sobrecargas de tráfego urbano e movimentos pendulares significativamente 

acrescidos. 

 

A reafirmação de uma “certa urbanidade” surge numa estratégia de renascimento urbano 

que aposta em processos de um “retorno à cidade”, apoiados por políticas de renovação e 

reabilitação urbana que se propõem inverter as tendências de abandono e decadência dos 

centros das cidades. Estes processos de transformação e de renovação urbana estão 

contudo muito condicionados pelas características físicas específicas de cada território, e 

consubstanciam-se através de vários modelos de intervenção que nem sempre são de fácil 

classificação. 

 

A administração das cidades passa integrar nas suas preocupações políticas ―(…)as 

intervenções físicas ao serviço de uma política mais integradora de transformação de 

transformação das cidades, na construção de espaços de coesão, competitividade e 

sustentabilidade ambiental e desenvolver novas formas de governação, que se traduzam 

numa participação acrescida dos cidadãos (…)‖ (COTO, 2009:75). O que significa estes 

processos de regeneração urbana conduzidos pelo poder político, sob determinados 

princípios, terão por objectivo aumentar a competitividade entre cidades e regiões. 

 

Como consequência desta transformação assiste-se a uma procura crescente de novos 

usos residenciais e de lazer, tal como refere S. ROQUER (1996:319) ― (…) deu lugar a 
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duas consequências totalmente distintas: Por um lado, significou uma forte revalorização 

destes espaços, mas ao mesmo tempo produzem-se importantes incompatibilidades de 

diversos usos, de maneira que a recuperação e revalorização destes espaços resultam, 

com frequência, em tarefas difíceis e dispendiosas. A tudo isso se acrescenta, em certos 

casos, a proximidade a estas fachadas marítimas de espaços naturais valiosos e 

especialmente frágeis‖.  

 

Com efeito, sendo as frentes de água constituídas por edifícios e infraestruturas, quando 

se visa a regeneração destas áreas, através de elementos requalificadores do ambiente 

urbano, surgem, muitas vezes, dificuldades relacionadas com a obsolescência destas 

áreas, como sejam as barreiras ferroviárias, antigas instalações e depósitos industriais e 

outras infraestruturas degradadas. A acrescer a tudo isso, estão os custos associados à 

propriedade, que nem sempre é do domínio público, o que implica a disponibilização dos 

escassos recursos públicos.  

 

 

Figura 14. Ambiente urbano no projecto de Brooklyn Bridge Park 
Fonte: Layne Merkel, Urban American Land Scape, Michael Van Valkenburgh Associates, p.43 

As propostas de renovação passam quase sempre por tirar partido do enquadramento da 

paisagem, (fig. 14) recompondo e ambiente urbano através de espaços amplos que sejam 

utilizados pelas pessoas, favorecendo a componente de lazer e de vivência urbana -  

criam-se largos passeios junto à linha de água, estabelecem-se novos atravessamentos 

pedonais, zonas de estar, privilegia-se o sentido de paisagem à escala do homem que vive 

na cidade. Cria-se uma relação entre o domínio público aquático e terrestre, devolvendo à 
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cidade um espaço de contemplação que é simultaneamente um factor de atractividade e 

de desenvolvimento social e urbano.  

 

Para VÁZQUEZ (2002)36 o conceito de renovação urbana tem sido acompanhado por 

diversas terminologias que procuram reflectir os modelos de acção a por em prática nos 

diversos contextos urbanos degradados.  

 

De modo a atribuir um carácter distintivo a cada um dos problemas com que se deparam 

as áreas urbanas degradadas, atribuem-se variadas terminologias tais como: renovação 

urbana; requalificação urbana; reabilitação urbana; e regeneração urbana. Surgem depois 

distinções, ao nível da intervenção, que se podem classificar de ordem física e de ordem 

funcional, conforme se expõe no quadro seguinte. 

 

Intervenções de ordem física 
 

Intervenções de ordem funcional 
 

 
Actuam sobre a degradação dos edifícios e a 
desqualificação do espaço urbano 
 

Visam inverter o declínio do tecido social 

 
Sobre a insuficiência de infraestruturas ou 
ausência de equipamentos de utilização pública. 
 

 
Promover a revitalização da função habitacional, 
das actividades comerciais e dos serviços. 
 

 
Tabela 4. Comparação entre as intervenções de ordem física e funcional 

 

Na renovação urbana podem distinguir-se também as intervenções de carácter temático e 

as intervenções de carácter integrado. 

Intervenções de carácter temático  
 

Intervenções de carácter integrado 
 

 
Actuam sobre os usos: a habitação; o comércio 
e serviços; os equipamentos e as infra-
estruturas; a mobilidade e o desenho urbano. 
 

Procuram articular as relações complexas 
existentes entre a degradação física e funcional, 
actuando directamente sobre a fragilidade 
económica, vulnerabilidade social e segregação 
urbana. 

 
Sobre a insuficiência de infraestruturas ou 
ausência de equipamentos de utilização pública. 
 

 
Promover a revitalização da função habitacional, 
das actividades comerciais e dos serviços. 
 

 
Tabela 5. Comparação entre as intervenções de carácter temático e integrado 

                                                 
36

 http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/12012, acedido em 2011/06/20 

http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/12012
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Os modelos de requalificação urbana baseiam-se sobretudo na valorização das infra-

estruturas de mobilidade urbana e aumento da oferta imobiliária, assente em estratégias 

de promoção e competitividade urbana, capazes de atrair novos residentes e agentes 

económicos que actuem em funções âncora. 

 

No que se refere à regeneração urbana este conceito baseia-se nas acções melhoria das 

condições de vida das populações fazendo-a incidir no desenvolvimento das infra-

estruturas, dos equipamentos e da habitação social.  

 

Paralelamente a estes esforços de renovação urbana das cidades, assiste-se à tendência 

de “suburbanização”. Como refere VÁZQUEZ (1992), esta é provocada por políticas de 

solo desreguladas, de que se aproveitam os especuladores imobiliários que transformam 

consideráveis espaços não urbanizados em aglomerados residenciais de rendimento 

rápido, periféricos e desordenados.  

 

Para a mesma autora “ (…) suburbanização, periurbanização ou rurbanização são algumas 

variadas designações vulgarmente utilizadas no estudo do crescimento do espaços 

urbanos dos espaços adjacentes aos aglomerados urbanos (…) espaço suburbano 

constitui um espaço de transição entre o urbano e o rural‖ (VÁZQUEZ, 1992:11-14). O 

processo de renovação urbana, utilize-se a terminologia que se entender, constitui o 

mecanismo necessário para contrariar esta expansão periférica desregulada. Para o efeito 

as novas dinâmicas de renovação ao potenciarem o reencontro das cidades com a água, 

são um fim adequado. 

 

Como se disse, a partir dos anos 80 do séc. XX, as cidades começam paulatinamente a 

adoptar uma nova postura relativamente às frentes de água tendendo à sua regeneração. 

A preocupação com o património construído, numa ideia de conjunto urbano que interessa 

salvaguardar37, vem revolucionar o paradigma de preservação do património.  

                                                 
37

 A noção de que o património arquitectónico, já não se cinge apenas aos edifícios monumento 
consolida-se a partir da Carta de Veneza (Maio de 1964) no II Congresso Internacional de 
Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos – ICOMOS. O artigo 1.º refere que “a noção de 
monumento histórico engloba a criação arquitectónica isolada bem como o sítio rural ou urbano que 
testemunhe uma civilização particular, uma evolução significativa ou um acontecimento histórico. 
Esta noção estende-se não só às grandes criações mas também às obras modestas que adquirem 
com o tempo um significado cultural”. 
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Não se trata agora de proteger apenas alguns edifícios monumento, mas antes olhar para 

os conjuntos urbanos das cidades como algo que tem identidade própria e que carece de 

protecção. Surgem também novas políticas estatais de reabilitação urbana e de 

dinamização dos centros históricos, tendo como princípio fundamental a revitalização do 

seu tecido social, à contenção do crescimento urbano periférico e à reconversão do solo 

vazio dos centros das cidades. 

 

É na década de 90 do séc. XX que surgem estratégias de intervenção mais integradas, 

consubstanciados em projectos emblemáticos de reconversão das cidades, idealizados de 

modo a contar na sua execução com uma forte componente das “parcerias público-

privadas”38. Onde as agências de desenvolvimento são os actores incontornáveis na 

implementação e gestão dos projectos de regeneração urbana.  

 

A estas intervenções atribui-se frequentemente importância regional, nacional e até 

europeia. Hoje em dia, face à crise da divida soberana do estados (sobretudo europeus), 

têm sido frequentemente posta em causa a eficácia destes modelos de parcerias entre o 

Estado e os privados (a forte componente do dinheiro público envolvido é tema recorrente 

da ordem do dia!). Contudo, as parcerias com os privados têm vindo a assumir nas regiões 

um papel importante na consolidação de modelos de governança, sobretudo nas 

estratégias com vista a facilitar a articulação dos agentes e as instituições.  

 

Nesta linha de pensamento refere FERREIRA (1997:189) que “a reafirmação 

metropolitana…aparece associada a grandes investimentos em intervenções exemplares 

nas cidades metrópoles, sejam frentes de mar ou em determinadas zonas históricas, 

pretextando a realização de um evento particularmente significativo ou pura e 

simplesmente, como decorrência do próprio contexto internacional de intensa 

competitividade, através de uma afirmação territorial simbólica desses espaços 

metropolitanos”, ou seja, a afirmação da competitividade entre cidades e regiões, não pode 

ser levada acabo sem este tipo de engenharias financeiras de participação entre as 

administrações públicas e a sociedade civil. 
                                                                                                                                                   
 
38 

Designam-se por Parcerias Público-Privadas (PPP) as diversas modalidades de envolvimento de 
entidades privadas em projectos de investimento de interesse público. Em Portugal a sua definição 
encontra-se actualmente consagrada no artigo 2º do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Abril com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 141/2006, de 27 de Julho, diploma que estabelece também as 
normas gerais aplicáveis à intervenção do Estado nas PPP. 

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/PPP/Documentos/DL86_03.pdf
http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/PPP/Documentos/DL141_06.pdf
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A regeneração urbana e esta nova ideia de reencontro da cidade, com algo que estava 

esquecido, tem especial significado nos terrenos expectante situados nas margens das 

frentes de água. É aqui que toda a carga simbólica de uma nova modernidade se afirma 

nestas “cidades de água”. São espaços de oportunidade para a definição de estratégias de 

marketing territorial das cidades, ancorados em projectos singulares de novos investidores 

urbanos conscientes do real potencial destes espaços expectantes.  

 

É neste contexto que se assiste, um pouco por todo o mundo, ao preenchimento dos 

“vazios urbanos” criados sobretudo, como se viu, pela desindustrialização, também 

designados por ―brownfields‖ 39 na literatura anglo-saxónica. Referem-se a áreas de 

território urbano, outrora ocupados com instalações industriais, portuárias, termoeléctricas, 

armazéns etc., onde para além da degradação funcional e obsolescência dos edifícios, 

estão também presentes, problemas ambientais.  

 

As potencialidades de reutilização destas áreas é evidente, especialmente das frentes de 

água, as quais tem sido territórios apetecíveis, quer ao sector público quer privado, para a 

concretização de projectos urbanos sejam ao nível do espaço público e equipamento ou 

funções residenciais, comerciais e serviços. Veja-se o exemplo das Docklands de Londres, 

com a operação sobre o conjunto Canary Wharf (fig.15) que transformou uma imensa área 

de armazenagem portuária em área de serviços. 

 

 

Figura 15. Conjunto Canary Wharf nas Docklands, Londres 
Fonte: web, http://www.skyscrapernews.com/images.php?vlib=vs&ref=730&idi=Canary+Wharf%2C+Sunset+2012 

                                                 
39

  Este termo insere também a preocupação ambiental, uma vez que estes terrenos foram muitas 
vezes sujeitos a contaminação e descargas poluentes provenientes das actividades instaladas 
(RUSS:200:1). 
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Em Nova York, na antiga área industrial e portuária, transformada no luxuoso condomínio 

Battery Park de habitação e serviços, em que se recorreu ao aterro da margem do rio 

usando os inertes provenientes das escavações para a construção das Twin Towers; ou 

ainda em Amesterdão, com a zona portuária Eastern Docklands (fig.16) a ser transformada 

em habitação de gama alta. 

 

 

Figura 16. Eastern Docklands, Amsterdam - Piraeeus building 
Fonte: web, http://www.amsterdamdocklands.com/details/KNSM/Piraeus.html 

 

Estas operações de renovação urbana surgem amiúde também associadas a grandes 

eventos, como sucede em Barcelona antecedendo os Jogos Olímpicos de 1992, com o 

projecto de regeneração de Poble Nou, pela equipa de Oriol Bohigas. Toda a frente 

marítima, onde antes se situavam indústrias e infraestruturas ligados ao sector petrolífero e 

ao ferroviário, foi desmantelada e surgiram novos espaços urbanos e nova cidade - a 

Cidade Olímpica.  

 

Cinco faixas paralelas ao litoral, ligadas entre si por parques - as praias e o porto olímpico; 

o passeio marítimo; os edifícios litorais; a via rápida; e o núcleo urbano. Barcelona 

desenvolve também nesta altura, novos projectos de regeneração na área de Barceloneta, 

tendo por base um plano de conjunto de três frentes ribeirinhas - Moll de la Fusta; Moll de 

la Barceloneta e Poble Nou (fig 17.)  

 

Neste conjunto de projectos, designados por “áreas de nova centralidade”40  intervieram os 

arquitectos Manuel de Solà Morales, Joan Busquets e Olga Tarassò e Jordi Heinrich. 

 

                                                 
40

  O Plan General Metropolitan (PGM) da autoria do arquitecto Manuel Solà Morales, abrangia o 
desenvolvimento de projectos para vários distritos e designados por Àrees de Nova Centralitat. 
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De modo geral, a crescente procura áreas ribeirinhas e ou litorais das cidades, para o 

estabelecimento de novos usos residenciais e de lazer, teve consequências totalmente 

distintas.  

 

 

Figura 17. Moll de la Barceloneta 
Fonte: web, www.worldisround.com/articles/330865/photo100.html 

 

Se por um lado, significou uma forte revalorização destes espaços, por outro gerou 

conflitos, de maneira que a recuperação e regeneração destes espaços resultou, com 

frequência, em projectos de grande complexidade técnica e de elevados custos.  

 

A tudo isso se acrescenta, em certos casos, “a proximidade a estas fachadas marítimas de 

espaços naturais valiosos e especialmente frágeis‖ (S. ROQUER, 1996:315-495). 

 

As áreas urbanas abandonadas e degradadas, junto das frentes de água, são territórios 

propícios à execução e implementação com sucesso destes modelos de renovação. O 

enquadramento ambiental e paisagístico, são um dos domínios prioritários de acção, com 

especial ênfase no envolvimento dos cidadãos.  

 

A requalificação ambiental; a promoção da diversidade funcional e social, especialmente 

nas áreas de lazer e da cultura; e a integração numa estratégia global de cidade em 

intervenções exemplares, afirmando a ideia de um “desenvolvimento sustentável”41  

 

 

                                                 
41 

 Desenvolvimento sustentável é um conceito sistémico que se traduz num modelo 
desenvolvimento global que incorpora os aspectos de desenvolvimento ambiental. Procura 
satisfazer as necessidades da geração actual, sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos naturais. 
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As questões relacionadas com o ambiente; a qualificação urbanística; acessibilidades, 

infraestruturas e equipamentos; espaço público; habitação; marketing territorial, são alguns 

dos componentes estratégicos incontornáveis. Assentam sobretudo no investimento 

imobiliário e, como se viu, nas referidas perecerias para o desenvolvimento. Realizam-se 

sob uma estratégia direccionada para o exterior e baseiam-se no projecto urbano como 

instrumento proeminente de execução. Apresenta-se por vezes em modelo “masterplan”.  

 

 

Figura 18. Conjunto residencial nas Docklands, Londres 
Fonte: web, http://www.inca-ltd.org.uk/ 

 

A regeneração da frente de água, assenta nas actividades lúdicas e na requalificação dos 

espaços de utilização pública. A valorização urbana é dinamizadora de toda a restante 

área adjacente da cidade. Regra geral, o passeio marítimo ou fluvial, constitui-se como 

espaço público de apropriação colectiva. Aqui se integra a panorâmica aquática que limita 

a cidade, numa vivência intensa, tornando-se em elemento de dinamização do domínio 

público aquático e terrestre.  

 

Actualmente, o conceito de regeneração urbana integra também os domínios de 

competitividade e de coesão territorial, concedendo especial atenção às áreas críticas 

específicas, actuando directamente sobre a consolidação do tecido urbano, 

frequentemente criando ou apoiando estratégias culturais e criativas de dinamização dos 

centros das cidades.  

 

A noção de “cidade criativa” difunde-se nesta nova associação entre a cidade histórica e 

consolidada orientada para a dinamização económica de partes antigas. A existência de 

factores de atractividade como é o caso das frentes de água, potencia esta vertente 

criativa. De acordo com LANDRY, há três vertentes fundamentais desta acção - pensar, 



   

  Porto e Vila Nova de Gaia, junto ao Douro: Cidade, Identidade e oportunidade de gestão de espaços públicos 

 

 

Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território                                 48                                                                                       

 

planear e agir com criatividade, “think creatively; plan creatively and act creatively” 

(LANDRY, 2008:14). A oportunidade de regeneração da cidade, segundo este autor 

assenta nas ideias e no desenvolvimento criativo.  

 

A regeneração assenta na importância de uma segunda geração de políticas públicas, 

ligadas à criatividade e à inovação urbana -  orientadas para a atracção e a fixação de 

talentos; na capacidade de desenvolver investigação e produtos tecnológicos 

(universidades e empresas inovadoras); apoiada numa atitude tolerante que valorize a 

diversidade social e cultural. Porque as “cidades são criativas quando conseguem ser 

funcionais e três áreas específicas: talento, tecnologia e tolerância” (FLORIDA, 2002:249). 

 

Em teoria, a questão da competitividade das cidades faz-se por intermédio das forças 

criativas, dos indivíduos e conjuntos de pessoas que através de suas actividades, de forma 

individual ou colectiva serão capazes, de uma forma integrada, de revitalizar todo um 

tecido económico e social das cidades: “hoje em dia, o processo de desenvolvimento 

urbano já não segue os padrões de um plano generalizado; pelo contrário, compreende 

esquemas e projectos com capacidade para, em conjunto, agilizar as áreas da cidade onde 

estão implantados. Estes projectos deverão ser importantes por si só, mas também ter 

uma grande capacidade de indução dos visitantes” (BUSQUETS, 2005:158). O surgimento 

destes novos ambientes urbanos estão assim organizados numa perspectiva de 

participação alargada dos cidadãos “criativos” que dispõem de capacidades de actuarem 

como agentes de mudança e criarem valor para estes renovados lugares centrais.  

 

Nos dias de hoje as cidades “encontam-se submetidas, nomeadamente através dos média 

a um processo de comparação permanente, sem que a definição das entidades 

comparadas surja com nitidez‖. Esta questão da concorrência remete as cidades para “um 

raciocínio típico diz respeito à ―classe criativa‖: uma vez admitido que a riqueza não pode 

criar sem inovação e que esta supõe e que esta supõe a presença de certos profissionais 

(…) postula-se segundo as hipóteses de Richard Florida, que este últimos constituem uma 

categoria - que convém atrair – particularmente sensível aos factores soft: ambiente, 

qualidade de habitação, intensidade da vida cultural, importância da oferta de lazer, 

segurança, tolerância, abertura às minorias.‖ (BOURDIN, 2011:31). 

 



   

  Porto e Vila Nova de Gaia, junto ao Douro: Cidade, Identidade e oportunidade de gestão de espaços públicos 

 

 

Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território                                 49                                                                                       

 

O reencontro das civilizações urbanas do nosso tempo com um certo imaginário da cidade 

histórica, esteticamente bela e ambientalmente equilibrada é também o redescobrir o sítio 

onde a urbe se junta com a água. Fascinante, lugar de encontro (e desencontro). A água 

elemento fundamental da vida e da incessante vontade humana de inovar e recriar. 

 

Não poder contudo cair no delírio, com refere A. DOMINGUES (2003:129) “ No delírio, o 

simulacro que precede o real, o valor patrimonial e a memória existem na sua 

representação. (…) a criação de magic lands ao serviço de um consumismo redutor e 

esgotado em si mesmo‖. Ou seja, os valores históricos a preservar e a requalificação 

urbana, destas áreas envolvem uma multiplicidade de factores, a ter em atenção pelos 

decisores políticos e restantes actores, sob pena de se perder a memória e identidade dos 

lugares.  

 

Estas operações de requalificação urbana das frentes de água devem, pela sua inovação e 

a criatividade, constituir efeito dinamizador que se estenda ao restante tecido urbano 

potenciando novas actividades que estimulem o tecido económico, promovam a coesão 

social, e a competitividade entre as cidades. 

 
 
3. Espaço Público e Cidade 

 
 ―O espaço público fantástico é aquele que capta 

o olhar e amplia a imaginação‖ 

              F. Brandão ALVES (2003: 297)

     

O termo espaço público designa um conceito relativamente recente. De facto, a expressão 

surge pela primeira vez em França num documento administrativo de 1977, no quadro de 

um processo de intervenção pública, agrupando na mesma categoria os espaços verdes, 

as ruas pedonais, as praças e o mobiliário urbano e conhecerá um êxito crescente, fruto, 

em parte, de “uma nova abordagem da cidade em que se passa a valorizar a 

requalificação em vez da reabilitação” (ASCHER, 1998:172).  

 

Até surgir o termo espaço público, aos espaços de utilização colectiva, chama-se 

simplesmente a rua, o passeio, a praça, o largo, o mercado, o jardim (…), não havia assim 

uma expressão para a diversidade tipológica dos espaços urbanos de livre acesso à 
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população das cidades. É de notar que a Carta de Atenas (CIAM:1933), para designar 

estes espaços abertos à fruição pública utiliza termos como as “superfícies livres (…) 

destinadas a acolher as actividades colectivas da juventude, propiciar um espaço favorável 

às distracções, aos passeios ou aos jogos das horas de lazer‖ ou as ―superfícies verdes 

(…) deverão, antes de mais nada, ter um papel útil, e as instalações de carácter colectivo‖. 

 

As cidades são constituídas por espaços privados (os edifícios e terrenos de acesso 

privado) e por espaços públicos (espaços abertos de utilização colectiva). O espaço 

público é por definição, indissociável da forma da cidade - a morfologia e a malha urbana; 

a estrutura viária; as fachadas dos edifícios; as praças; os jardins; as árvores e vegetação; 

o rio e canais; os monumentos, o mobiliário urbano, etc.  

 

Apesar da maior parte do território das cidades ser constituída por espaços privados “o que 

melhor a caracteriza são os seus espaços públicos” (F.MATOS, 2010:18). A cidade é um 

organismo vivo devido sobretudo a tudo aquilo que se passa para além das paredes e 

muros das propriedades privadas ou de acesso condicionado. A utilização e apropriação 

pelas pessoas dos espaços exteriores, as ruas, as praças e os espaços verdes e outros 

espaços de livre acesso público, a forma como se movimentam e interagem com estes 

espaços, definem o grau de intensidade da vivência urbana das cidades. 

 

3.1. Conceito de espaço público 

 

O conceito de espaço público é bastante consensual entre os diversos autores. Para J. 

BORJA (2003:1) “O espaço público é um conceito próprio do urbanismo que às vezes se 

confunde com (erradamente) espaços verdes, equipamento ou sistema viário, mas que 

também é utilizado na filosofia política como lugar de representação e de expressão 

colectiva da sociedade”. O autor entende que o conceito deve ser visto como uma trilogia 

entre o edificado, o espaço vazio (público) e os cidadãos (cidadania). Assim as boas 

práticas de transformação, modificação e requalificação urbanística, plasmam-se na 

qualidade intrínseca dos seus espaços públicos. É para este autor um conceito 

multidisciplinar na política urbana e elemento fundamental para a organização do território, 

uma vez que admite diversos usos e funções e a capacidade de (re)criar lugares. 
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Num outro texto de co-autoria com Zaida MUXI, BORJA (2003:15) define o conceito nos 

seguintes termos: “O espaço público da cidade, não é o espaço residual entre as ruas e os 

edifícios. Muito menos é o espaço vazio, considerado público simplesmente por razões 

jurídicas. Nem um espaço ―especializado‖, onde se vai, como quem vai a um museu ou a 

um espectáculo. Melhor dizendo, os espaços citados são espaços públicos potenciais, mas 

é preciso algo mais para que sejam espaços públicos urbanos”. Sublinhe-se a ideia que o 

espaço público deve apresentar-se com um bom desenho, qualidade, segurança e conforto 

de forma a permitir a continuidade da utilização deste espaço urbano.  

 

O espaço público é um conceito que está também relacionado com a própria 

conceptualização da cidade. Como refere B.ALVES (2003:7) a cidade é vista de duas 

formas: “numa como paisagem aberta” em que os edifícios organizam o território e noutra, 

“como bloco de matéria original” em que o espaço aberto ―parece ser escavado”. Os 

edifícios apresentam-se como “elementos sólidos – figura” e o espaço público é visto como 

“cenário – o fundo”. Para o autor, este conceito define-se pelo relacionamento entre a 

“figura” e “fundo”, o qual define a forma arquitectónica da cidade (tabela 6.). 

 

Paisagem aberta Matéria original 

Os edifícios organizam o território em 
elementos positivos - figura 

O espaço constitui o cenário contra o qual os 
edifícios são vistos – o fundo. 

 
Tabela 6. Conceito de espaço público relacionado com a conceptualização da cidade 

 

O conceito de espaço público de acordo com REMESAR (2005: 22) ―é formado pelo 

sistema de espaços públicos livres (ruas, praças, jardins, parques, praias, rios, mar) e 

pelos elementos morfológicos que são visíveis a partir destes espaços. Engloba por um 

lado, aquilo a que chamamos paisagem urbana, e por outro, as fachadas que formam uma 

interface entre espaço público e privado.‖ Ou seja, para este autor o espaço público resulta 

da conjugação de vários elementos físicos, bem como, pela forma percebida desta 

paisagem urbana. 

 

No mesmo sentido da leitura de conjugação de múltiplos factores refere-se CHARAUDAU 

(2003:132) dizendo que o ―espaço público não é algo único, um facto ou um ponto de 

partida. Resulta da conjunção das práticas sociais e representações. (...) Essa interacção 
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dialéctica cria um espaço público plural e dinâmico‖. O espaço público não é visto de forma 

isolada, simples ou unidireccional, é definido por vezes com algum hibridismo, o que pode 

tornar redutor qualquer definição específica. Contudo, não quer isto dizer literalmente que 

o espaço público não possa ser individualizado e caracterizado como um lugar único por 

existência de uma configuração que o caracteriza como tal.  

 

Também TRIGAL (2010, 173-174), define o conceito de espaço público na publicação do 

“Diccionario de términos sobre la ciudad y lo urbano”. Faz a distinção entre: espaço aberto, 

espaço público e espaço de vida:  

 

Espaço aberto Espaço público Espaço de vida 

Espaço não edificado na 
cidade, permeável e acessível 

Componente da malha urbana, 
de acesso livre e diferenciado 

Espaço colectivo onde assenta 
a vida diária e os trajectos dos 
cidadãos 

 

Tabela 7. Conceito de espaço público em três componentes 

 

O espaço aberto é o “espaço não edificado na cidade, permeável e acessível‖ um lugar 

onde todos podem entrar, onde se misturam usos e funções. O espaço público por 

definição constitui a moldura da malha urbana, ―de acesso livre e diferenciado do espaço 

privado ou delimitado‖.  

 

O espaço de vida é definido como o “espaço colectivo onde assenta a vida diária e os 

trajectos dos cidadãos‖ ou seja, o espaço frequentado por cada um, em torno da sua 

existência individual: o apartamento, a casa, os lugares de trabalho e de lazer, em suma, 

espaço concreto do quotidiano. É também o espaço dos percursos e trajectos, da vida 

quotidiana na cidade. 

 

O conceito de espaço público surge com TEJEDA (2006:129-130), num âmbito que não é 

exclusivamente publico, mas que também pode ser da esfera privada: ―O espaço público 

pertence a todos e a ninguém, é uma área que carece de propriedade pessoal pois o titular 

da propriedade é a comunidade. O privado em oposto ao público, é o local de que cada 

proprietário dispõe (…) Neste contexto surge agora um novo tipo de espaço o espaço 

privado de uso público, onde os centros comerciais ou aeroportos funcionam no caminho 
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das cidades, tendo desaparecido a relação tradicional entre propriedade e uso‖. Este 

conceito torna-se mais amplo, no que se refere à propriedade e uso do solo, o qual pode 

ser da esfera privada mas de uso público. 

 

Espaço público  Espaço privado  
Espaço privado 
de uso público 

O espaço público pertence a 
todos e a ninguém, de uso livre 

Espaço pertencente a 
alguém, de uso restrito 

Espaço privado mas de uso  
condicionado ou livre 

O titular da propriedade é a 
comunidade (praças, ruas 
jardins, etc.)  

Residências, hotéis, 
equipamentos, instalações 
e serviços privados 

Centros comerciais ou 
aeroportos, instalações 
desportivas, equipamentos, etc. 

 

Tabela 8. Conceito de espaço público e espaço privado 

 

De uma forma conclusiva INDOVINA (2001:119) refere que ―O espaço público deve ser 

considerado fundador da cidade: no fundo o espaço público é a cidade‖ ou seja, é este 

espaço colectivo que identifica o carácter e a personalidade de uma cidade e é 

responsável pela articulação do ambiente urbano.  

 

De acordo com P.BRANDÃO (2008:18) a definição de espaço público representa o espaço 

entre edifícios que configura o domínio da socialização e da vivência comum, com bem 

colectivo da comunidade. Pode ser ou não de propriedade pública (e mesmo não 

apropriável, tal como o espaço aéreo). O espaço público é um bem de utilização livre, de 

acordo com o padrão de uso socialmente aceite. 

 

Em resumo, pode dizer-se que o conceito de espaço público passou a fazer parte do léxico 

da arquitectura e do urbanismo, quando se pretende analisar a composição espacial da 

cidade. Verificou-se também que esta expressão, congrega em si mesma, um conjunto de 

tipologias espaciais que são essenciais para o estudo e compreensão da cidade.  

 

A adequada gestão do espaço público é fundamental para a conservação integrada do 

património edificado e a renovação urbana. Espaço de cidadania e de expressão colectiva 

da vida quotidiana o espaço público é um repositório cultural, símbolo de identidade 

colectiva, configurada pelo tecido urbano edificado que o compõe. O espaço público é 

parte integrante do território, dado que a sua dimensão espacial constitui um espaço físico 

no verdadeiro sentido do termo. 
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3.2. Composição do espaço público 

 

O espaço público apresenta-se hoje em dia com uma grande variedade de tipologias de 

usos e funções que decorrem da evolução destes espaços ao longo da história das 

cidades. A organização espacial do espaço urbano de uso comum nem sempre foi uma 

preocupação do planeamento urbanístico tendo ao longo do tempo quase sempre 

secundarizado, com prevalência para a importância que os edifícios ocupavam na 

estrutura urbana.  

 

Como refere B.ALVES (2003:42), na cidade moderna “o espaço público não tem sido mais 

do que criar algumas praças, envolvidas por edifícios, ou subordinar a rua à criação de 

grandes quarteirões ou estruturas edificadas”, isto é, surge circunscrito aos limites do 

domínio privado em que prevalece o domínio da “expressão escultórica e de novos 

relacionamentos volumétricos”.  

 

 

Figura 19. Rua de Cedofeita, Praça da Batalha, Jardim da Cordoaria. 

 

O espaço público representa uma ordem espacial do complexo sistema que organiza a 

cidade. A identificação e caracterização dos elementos que compõem o espaço público é 

uma ferramenta fundamental para o planeamento e concepção destes espaços. 

Para além da caracterização dos elementos tipológicos de base como a rua, a praça e o 

jardim, existem factores envolvidos que não são materiais, mas de base sensorial, 

relacionados com as referências simbólicas apreendidas pelos cidadãos e que atribuem 

aos lugares de uso público um carácter identitário próprio.  

O espaço público possui características tipológicas e morfológicas, mas também os 

significados da “informação simbólica”, quer das formas tradicionais quer das novas 

tendências. Estas características classificadas por P.BRANDÃO (2008:19), estão 
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organizadas no quadro seguinte, pelas referências estruturais da cidade e nas suas 

diferentes tipologias (tabela 9.). 

 

Tipologias de espaço público 

Espaços - traçado  
Encontro  
Circulação 

1. Largos, praças 
2. Ruas, Avenidas 

Espaços - paisagem 
Lazer - natureza 
Contemplação 

3. Jardins, parques 
4. Miradouros, panoramas 

Espaços - deslocação 
Transporte 
Canal 
Estacionamento 

5. Estações, paragens, interfaces 
6. Vias-férreas, auto-estradas 
7. Parking, silos 

Espaços - memória 
Saudade 
Arqueologia 
Memoriais 

8. Cemitérios 
9. Industrial, agrícola, serviços 
10. Espaços monumentais 

Espaços - comerciais 
Semi-interiores 
Semi-exteriores 

11. Mercados, centros comerciais, arcadas 
12. Mercado levante, quiosques, toldos 

Espaços - gerados 
Por edifícios  
Por equipamentos 
Por sistemas 

13. Adro, passagem, galeria, pátio 
14. Culturais, desportivos, religiosos, infantis 
15. Iluminação, mobiliário, comunicação, arte 

Tabela 9. Tipologias de espaço público 
Fonte: P. Brandão (adaptação) 

De acordo com B.ALVES (2003:38) a “composição do espaço público urbano” apresenta-

se actualmente com uma diversidade de naturezas e especificidades muito comuns nas 

cidades contemporâneas europeias e americanas.  

 

Composição do espaço público urbano 

Rua  

Motorizada Eixo direccional de tráfego motorizado 

Tráfego restrito 
Peão tem espaço aberto; circula algum tráfego 
motorizado condicionado. 

Pedonal 
Exclusiva do peão, encerrada ao tráfego 
motorizado 

Passeio Pedonal  Passeio público, caminho, peão 

Praça / pracetas  
Motorizada  
Pedonal  

Predomina nas áreas históricas, encerrada ou 
não ao tráfego; espaço de concentração de 
actividades comerciais e serviços 
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Praça /corporate plaza 
Motorizada  
Pedonal 

Parte integrante de edifícios de comércio, 
escritórios e serviços, com estacionamento em 
subsolo; são espaços privados de uso público 

Largo 
Motorizado  
Pedonal 

Encontro de ruelas ou caminhos; ou de 
articulação de edifícios; por vezes semi-público 

Mercado / feira Pedonal 

Espaços abertos em ruas largos e jardins 
permanentes, periódicos ou sazonais: 
Espaços fechados de livre acesso ao público com 
gestão privada. 

Centro comercial Pedonal 
Espaços interiores de edifícios multifuncionais de 
livre acesso ao público com gestão privada 

Memorial  Pedonal 
Espaços e recintos multifuncionais que 
memorizam acontecimentos ou personagens de 
importância local, regional ou nacional. 

Parque urbano 
Public park  

Pedonal / 
ciclável 

Sistema verde de preservação natural; integra 
pequenos edifícios e equipamentos. 

Jardim  Pedonal 
Espaços ajardinados arborizados, decorativos e 
com preocupações de enquadramento estético. 

Parque jogos 
Playground 

Pedonal 
Áreas de lazer e jogos, junto das unidades 
habitacionais. 

Espaços comuns   
Community garden  

Pedonal / 
ciclável 

Áreas abertas de utilização colectiva em 
condomínios residenciais; podem conter funções 
diferenciadas, 

Espaços canais 
Pedonal / 
ciclável/ 
condicionado 

Áreas naturais com coberto vegetal; 
enquadramento de vias de tráfego motorizado 
rápido.  

Espaços intersticiais  Pedonal  
Espaços abertos; vazios; ou de transição entre 
ruas e espaços de unidades de vizinhança 

Frente de água 
waterfront 

Motorizado  
Pedonal 

Áreas urbanas situadas nas margens oceânicas, 
lagos, rios, cursos de água e estuários 

Tabela 10. Composição do espaço público urbano 
Fonte: B.ALVES (2003) adaptação 

 

Desta lista de componentes formais do espaço público elencadas por B.ALVES (2003), a 

rua “é um dos elementos mais claramente identificáveis na forma da cidade‖ (LAMAS, 

2000:98). De facto, a noção de rua é praticamente intuitiva. Resultado da sua forma de 
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fácil apreensão, geralmente em canal balizado e linear que dirige o olhar e movimenta os 

sentidos. 

 

De acordo com TRIGAL (2010:62), a rua define-se não só pela componente técnica da sua 

função “via pública, aberta ou de trânsito e circulação‖, mas também pela função social que 

decorre de possuir características para “local de passeio e espaço público comum da 

cidade‖.  

 

A rua possibilita a ―transição imediata entre o espaço privado e o espaço público‖ (B. 

ALVES, 2003:54) e esta clareza da forma identifica a rua da cidade moderna, padecendo 

contudo “de algumas interacções sociais do meio urbano” características da cidade 

tradicional, onde a esta transição se fazia através de elementos de composição tais como 

“arcarias, portais, alargamentos, escadarias, etc.”.  

 

Na cidade contemporânea a rua tem sobretudo uma função de fruição de tráfego 

motorizado e cada vez menos de lugar de estadia e de usufruto tranquilo próxima da 

função habitar. Houve por isso que lhe dar alguma espacialização, tendo em vista a 

socialização, surgindo as tipologias de rua pedonal e rua aberta de tráfego motorizado 

restrito, bem como outros (novos) conceitos que recentemente emergiram e que tendem a 

recuperar o seu sentido de outrora de lugar privilegiado de encontro, de lazer ou de 

ocupação do tempo livre, como sejam o conceito de “home zone”, muito investigado no 

Reino Unido, bem como as noções de espaço público associadas às novas estratégias 

preconizadas pelo “inclusive urban design”, entre outros. 

 

Se até ao séc. XX os espaços livres das cidades se baseavam na relação directa dos 

edifícios com a rua, a partir de então com a corrente urbanística ditada pela „Carta de 

Atenas‟ a forma urbana da rua passa ditada pelo primado do automóvel. Hoje surge uma 

nova ideia que devolve o sentido à rua “como matriz do espaço público” (P.BRANDÂO, 

2008:21). 

 

Outro dos elementos morfológicos de base do espaço público das cidades é a praça. De 

acordo com LAMAS (2000:102), se a rua é um “lugar de circulação” a praça é vista como 

um “lugar intencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas 

sociais, de manifestações de vida urbana e comunitária‖. A distinção entre a rua e a praça 
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é esclarecida por A. FILHO (2008: 32-33), o qual refere que a praça é diferente da rua, 

porque embora façam ambas parte dos espaços livres não edificados das cidades, uma 

possui uma forte componente direccional, a circulação, enquanto a praça estrutura o tecido 

urbano e possui um carácter mais simbólico inerente à sociabilização das praças. 

 

A praça apresenta-se em espaço aberto, inserida na malha urbana, sobretudo com uma 

intrínseca vocação de agregação social, para além do carácter formal de organizar fluxos e 

de estruturar o espaço urbano. Esta característica de “lugar de sociabilidade” que refere 

TRIGAL (2010:298), tem que ver com as origens da função da praça ―lugar de encontro e 

de ponto central‖.  

 

A praça da cidade antiga ou histórica possui um carácter de centro cívico, de vivência 

colectiva em volta da concentração de actividades. Experimenta-se a “noção de lugar ou 

espaço interior‖ que contrasta com a malha urbana envolvente. A praça sendo um espaço 

exterior aberto é sentida e entendida como um espaço interior aberto, que tem de 

―aparecer no sentido de [estar], um sentido distinto e particular” (B.ALVES, 2003:75).     

 

A arquitectura do espaço é frequentemente percepcionada por algo a que ZUMTHOR 

(2006:11-16) denominou de atmosfera, uma vez que ―todos nós a conhecemos: vemos 

uma e temos uma primeira impressão‖. A atmosfera comunica com a nossa percepção 

emocional, isto é, ―a percepção que funciona de forma instintiva (…) existe algo em nós 

que comunica imediatamente connosco‖. Este sentir é algo que não depende directamente 

da acção humana, vem do interior de nós próprios. A atmosfera sente-se e identifica um 

espaço singular e inimitável. Acontece num momento do mundo real que nos toca bem 

fundo, criando um certo clima. 

 

Apesar de o conceito de espaço público, não ser novo, a expressão foi só utilizada no 

léxico do urbanismo apenas nos finais do séc. XX. O conceito traduz de forma muito 

intuitiva uma forma urbana, apesar de apresentar tipologias e morfologias complexas. 

Como se viu, de acordo com os diversos autores, existe consenso quanto à forma como a 

noção de espaço público, reflecte a dicotomia entre a sua composição material e a sua 

expressão sensorial, comunicacional e cognitiva.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PARTE II 

 

                    

 

 

―O Douro, correndo fundo, contido entre margens alcantiladas, dá 

a sensação de sério obstáculo que evoca toda a história da sua passagem 

atestada pelas vicissitudes das suas pontes… ‖ 

                                               J. M. Pereira de Oliveira (1973:18)
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CASO DE ESTUDO 
 

O RIO DOURO, PORTO E GAIA (CENTROS HISTÓRICOS) – PLANO PARA ANÁLISE E 

MONITORIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, COM RECURSO AOS SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

Após a abordagem teórica da temática das frentes urbanas situadas nas margens de água 

e dos espaços de utilização pública das cidades, efectuada na primeira parte deste 

trabalho, pretende-se nesta segunda parte analisar um território concreto onde as 

dinâmicas de transformação urbana, tenham recebido a influência da superfície aquática 

adjacente à malha urbana. Para o efeito escolheu-se as frentes de rio das cidades do Porto 

e de Vila Nova de Gaia, devido ao facto destas duas cidades, apesar de terem uma história 

de evolução urbana que as ligam de forma intrínseca, surgem quase sempre desligadas 

uma da outra e, até os mapas destas cidades, raramente se unem numa escala com 

detalhe suficiente para se perceber a existência de um continuum urbano entre elas. 

 

Relativamente às áreas antigas, o Centro Histórico de Porto-Gaia, tem um limite 

“imperfeito” que parece ser reconhecido pela população “como o espaço situado no interior 

da muralha gótica do Porto, e a encosta de Gaia entre os morros a Norte do caminho-de-

ferro” (FERNANDES, 2005:221). 

 

Pretende-se compreender quais as condições que favorecem ou contribuem para a 

continuidade urbana entre as duas cidades, considerando as ocorrências da vida urbana 

no espaço público ribeirinho. Aborda-se neste capítulo a vida pública dos utilizadores do 

espaço urbano e analisa-se o modo como o desenho urbano interfere na forma e na 

intensidade de utilização do espaço público. Para o efeito propõem-se o recurso aos 

sistemas de informação geográfica. 

 

Apesar da análise espacial deste trabalho abordar de uma forma mais ampla os espaços 

urbanos da frente de rio entre as pontes da Arrábida e Freixo, balizados num espaço 

temporal que corresponde à segunda metade do séc XX, marcos da construção e entrada 

em função destes atravessamentos, optou-se por fazer uma aproximação (zoom), 

evidenciando com maior detalhe o contexto urbano das frentes ribeirinhas dos centros 

históricos do Porto e de Vila Nova de Gaia, onde parece mais evidente a continuidade 

urbana entre as duas margens. 
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Num primeiro ponto, far-se-á o enquadramento histórico da evolução urbana da área em 

estudo e, nos pontos seguintes, descreve-se o projecto de implementação SIG com vista à 

gestão e monitorização do espaço público, aplicado às frentes ribeirinhas do Porto e de 

Vila Nova de Gaia.  

 

O presente estudo não pretende realizar uma análise operativa do processo de elaboração 

do SIG, porque o tipo e quantidade de dados a recolher obrigavam à utilização de recursos 

materiais e humanos que não estavam ao alcance, mas antes, estabelecer um plano e um 

modelo que permita lançar as bases de um futuro estudo de maior folgo, tendo por 

objectivo a avaliação sistemática deste território, integrando a informação em SIG com 

vista à sua utilização em planeamento, ordenamento e gestão municipal. 

 
4. Enquadramento histórico do Porto, Gaia e rio Douro 

 

As frentes urbanas de Porto e Gaia organizaram-se, cresceram, ganharam forma e 

estrutura, ao ritmo das trocas comerciais que desde tempos imemoriais se fizeram entre as 

margens do rio Douro e destas com outros lugares, conferindo um carácter e identidade 

únicos à morfologia urbana.  

 

 

Figura 20. Gravura de Teodoro Maldonado (1759?) vista do Porto desde Villa Nova 
Fonte: BDN 
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A topografia das vertentes, onde o rio Douro se encaixa, é muito idêntica em ambas as 

margens: a área mais suave, verifica-se a jusante da ponte da Arrábida e a montante da 

ponte do Freixo; os maiores declives coincidem com as áreas históricas das duas cidades 

e, sob o ponto de vista geológico, com terrenos constituídos pelos denominados granitos 

do Porto42.  

 

A montante da ponte do Freixo, na margem do Porto, a topografia suaviza no encontro 

com o amplo vale de Campanhã, onde correm os rios Tinto e Torto. Aqui, a constituição 

geológica é caracterizada pelos terrenos do complexo xisto-grauváquico43 e dos granitos 

hercínicos do Porto. Na margem esquerda do rio, em Gaia, a topografia apresenta-se 

também de cotas mais suaves surgindo a praia do Areinho. Cotas mais baixas acontecem 

também na margem direita, para jusante da ponte da Arrábida e junto ao vale do ribeiro do 

Ouro e na margem esquerda na Afurada.  

 

4.1. Das origens ao séc. XVIII 

 

Julga-se que a ocupação humana das margens do rio e o aparecimento dos povoamentos 

que viriam a dar origem às duas cidades, remonta à era pré-romana aproximadamente no 

séc. VIII a.C. Subsistem ainda dúvidas quanto à determinação do lugar original ou primitivo 

da cidade. Muitos são os estudos que se propuseram determinar esse sítio original, de 

assentamento da povoação que esteve na origem do Porto, referindo-se a locais como 

Cale, Portucale ou Porto do Douro (P.OLIVEIRA 1973:179).  

 

As explorações arqueológicas realizadas no morro do Corpo da Guarda asseguram a 

existência de povoamento que remonta ao período neolítico e à idade do bronze, como 

documenta M.CORREIA (1935:42) na obra, As Origens da Cidade do Porto. Refere este 

autor, que os achados de vestígios e objectos líticos, quartzites lascadas, picos e pesos de 

rede, evidenciam esta ocupação pré-romana do Porto. Julga-se também que Villa Nova, 

                                                 
42

  O granito do Porto é um granito alcalino, de grau médio a grosseiro, leucocrata, de duas micas” 
OLIVEIRA (1973:20)  

43
    “As rochas que foram consideradas como pertencentes ao "Complexo Xisto Grauváquico" 

ocorrem principalmente na zona oriental da cidade do Porto e representam vestígios do que foi o 
encaixante metamórfico dos granitos hercínicos razão pela qual se apresentam frequentemente 
cortados por material de composição granítica.” NORONHA, Fernando, Professor do Departamento 
de Geologia (actualmente Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território) da 
Faculdade de Ciências da UP - Carta Geotécnica  do Porto – Workshop – Maio 2005.  
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situada na margem esquerda do Douro, deve a sua origem à povoação deste castro, 

provavelmente de origem Celta. A sustentar esta teoria, P. OLIVEIRA (1973:184), refere a 

hipótese de Cale ter existido na margem esquerda, no sítio do velho (e desaparecido) 

castelo de Gaya. Teoria também defendida quer por Mendes CORREIA (1935:62) quer por 

Torquato de Sousa SOARES (1940).  

 

Ainda segundo P.OLIVEIRA (1973:184) à povoação de Cale, também se referia o 

Paroquial suevo do séc. VI d.C., quando fala do Portucale castrum antiquum, que se 

situava na margem esquerda junto ao areal. Na margem direita terá havido o primeiro local 

de desembarque o Portucale locus44, sendo mais tarde sob domínio Suevo, no alto de 

Penaventosa construído o castelo, o castrum novum ou castrum novum suevorum.   

 

Escavações arqueológicas recentes (2009) no Morro da Sé45, em edifício que serviu 

durante o séc. XVIII de antigo Aljube Eclesiástico, no âmbito da uma intervenção de 

reabilitação urbana gerida pelo Porto Vivo - Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa 

Portuense, SA, permitiram descobrir um vestígio de grandes dimensões de uma muralha 

tipicamente castreja em muito bom estado de conservação, remontando ao séc. II a.C. 

(Idade do Ferro). 

 

Com o domínio romano todo o núcleo castrejo terá sido arrasado. A população foi 

transferida, dispersa ou reintegrada nos sistemas de organização espacial romano, tal 

como aconteceu com inúmeros outros núcleos populacionais, que ficaram sob o domínio 

de Roma (M.CORREIA, 1935:61). Contudo, este autor sustenta que a povoação pré-

romana do Corpo da Guarda persistiu no local, reorganizada segundo o modelo traçado 

sob o domínio romano. Este lugar referenciado como Cividade servirá de ponto de apoio à 

travessia do rio e de concentração de mão-de-obra das actividades mercantis, com os 

núcleos do Porto e Gaia a fazer parte de importante eixo viário sul-norte que as estabelecia 

                                                 
44

   Citado por J.M. Pereira de Oliveira: “…ad locum, qui Portucalle appelatur” do Cronicão de Idácio. 
Edatti Ediscopi chronicon, apud MENDES CORREIA, Fontes Antiquitatum Portucalensium, Porto, 
1940, p.14. 
 
45

   Segundo Vítor Fonseca o arqueólogo responsável pelas escavações, apenas em Gaia, na 
margem esquerda do rio, havia sido encontrada uma muralha desta época, reforçando a teoria de 
que a origem do povoamento de Gaia, na margem esquerda do rio, terá acontecido na mesma 
época do povoamento surgido no Porto. Fonte: Jornal Público de 03-05-2009 – Público Porto – 
Arqueólogos encontram muralha pré-romana no morro da Sé do Porto, por CISION, ID:24912158 
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ligação com Roma, o que permitiu a consolidação do desenvolvimento urbano nas duas 

margens do rio.  

 

A representação mais antiga das povoações de Gaia e Porto nas margens do rio Douro, 

surge numa cópia dos séculos XI – XII de um mapa do século VII de um geógrafo anónimo 

de Ravena. Pode ver-se claramente que a estrada romana atravessa o rio, ligando Ceno 

opido, na margem esquerda a Calo na margem direita, denotando-se a importância desta 

via no contexto Ibérico (fig. 21) (GUMARÃES, 2000:118). 

 

 

Figura 21. Segmento ibérico da Tábula de Peutinger (séc. XII-XIII)
46

 
Fonte: Bibliotheca Augustana 

 

                                                 
46

 A Tábula de Peutinger, também conhecida por mapa-múndi de Castorius é uma cópia medieval 
(do Séc. XII ou XIII) de um cartograma viário romano datado do Séc. III ou IV d.C. A parte 
respeitante à Península Ibérica perdeu-se. Na edição de Conrad Miller, de 1887, foi feita uma 
reconstituição dessa parte omissa, baseada na cartografia do anónimo de Ravena e no estilo dos 
segmentos que restaram. Fonte: http://imprompto.blogspot.com (Ravennatis Anonymi 
Cosmographia. Edição crítica de Joseph Schnetz, Lipsia 1940). 

http://imprompto.blogspot.com/
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Para além dos vestígios arqueológicos, poucos são dos registos referentes ao período de 

ocupação pelo império romano das povoações que existiam nas margens do Douro, 

conforme refere P.OLIVEIRA (1973:218). Para este autor pouco se conhece acerca das 

suas características urbanísticas daquela época, julgando-se que o número de edifícios 

deverá ter aumentado e melhorado a sua construção, fruto da diversificação das 

actividades, comercias ou industriais e portuárias e do controlo dos atravessamentos do 

rio. 

 

As mais antigas representações cartográficas pormenorizadas que se conhecem das 

povoações ribeirinhas do Douro, datam de finais do séc. XVI e início do séc. XVII 

(GUMARÃES, 2000:118). 

 

             
 22              23 
 

Figura 22. Pormenor da Carta de Viana a Aveiro de Willem Blaeu (1619)
47

 
Figura 23. Pormenor da Carta do rio Douro de Lucas Wagneenaer (1583) 

48
            

 

                                                 
47

 Do Porto e não só (blog – Ricardo Figueiredo) acedido em 18/06/2011.  
48

 GUMARÃES (2000:124). 



   

  Porto e Vila Nova de Gaia, junto ao Douro: Cidade, Identidade e oportunidade de gestão de espaços públicos 

 

 

Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território                                 67                                                                                       

 

A carta da esquerda (fig. 22) está inserida na obra de Willem Janz Blaeu intitulada 

Zeespiegel, impressa em Amesterdão em 1619. Esta carta que aqui se apresenta num 

pequeno extracto, representa a costa portuguesa desde Viana do Castelo até Aveiro e 

mostra claramente os aglomerados urbanos de Villa nova em frente ao Port a Port e Gaia a 

que chama Miragay. 

 

A carta da direita, mais antiga (fig. 23), é a do roteiro de navegação de Lucas Waghenaer, 

na sua obra Spieghel der Zeevaerdt, de 1583, com os principais pontos da costa de 

Portugal e onde está representada a Ville nova, com o seu aglomerado urbano, em frente a 

Port de Port.  

 

 
 

Figura 24. Carta de Willem Blaeu  (1619) e desenho da Porta Nova (Cruz,1965) 
Fonte: web blog - Do Porto e não só 

 

Neste detalhe (fig.24) ampliado da carta de Blaeu de 1619, pode observar-se a 

representação com pormenor das portas da Muralha do Porto. À direita vê-se essa mesma 

representação ilustrada na obra de António Cruz e Damião Peres (1962-1965) ―História da 

Cidade do Porto‖. Enquanto no Porto é possível definir o seu núcleo histórico original, 

delimitado pelas suas muralhas, na povoação da margem esquerda do rio, é mais difícil 

identificar um núcleo histórico (F.QUEIROZ:2009:135). Com efeito, no período medieval 

existem dois núcleos urbanos ribeirinhos distintos, a Villa de Gaya, situada a poente no 

morro do castelo de Gaia, que recebe o foral de D. Afonso III em 1255, e o burgo vetery de 

portu, Villa Nova, o qual passa a chamar-se Villa Nova de Rey em 1288, após receber o 

foral por D. Dinis. (GUIMARÃES:1995). 
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O núcleo urbano de Vila Nova deve a sua maior importância face ao antigo burgo de Gaia, 

pelo facto de ser ponto passagem mais directo para o Porto de quem vinha do sul. Os dois 

núcleos urbanos foram durante séculos completamente distintos e mesmo separados 

administrativamente (F.QUEIROZ, 2009:138). Por questões de privilégio régio (termo velho 

da cidade), a povoação de Vila Nova de Rei, foi administrada pela cidade do Porto entre 

1385 e 1834, altura em que o cerco do Porto e a vitória liberal, permitiram a sua autonomia 

administrativa e a união dos dois núcleos da margem esquerda sob a denominação de Vila 

Nova de Gaia (GUIMARÃES, 1995). 

 

 
Figura 25. Pier Maria Baldi

49
 (1669) Vista do Porto, rio Douro e Vila Nova  

Fonte: BDN 

 

As duas aguarelas de Pier Baldi da vista do Porto a partir da povoação de Vila Nova, 

mostram com detalhe a ocupação urbana ambas as margens e a navegação que acontecia 

no rio Douro. Na de cima (fig.25), pode observar-se o morro da Pena Ventosa ao fundo à 

direita no Porto e a colina do castelo de Gaia na esquerda da imagem.  

 

 
Figura 26. Pormenor da aguarela de Pier Maria Baldi 

Fonte: BDN 

                                                 
49

  Em 1668-1669 o italiano Pier Maria Baldi, pintor florentino que acompanhou, Cosme de Médicis, 
na sua viagem por Espanha e Portugal, produz uma série de desenhos aguarelados de vistas de 
cidades ibéricas, entre as quais o Porto. 
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Neste pormenor da segunda aguarela (fig.26) pode ver-se a muralha de Afonso IV no Porto 

e o casario ao longo da marginal de Vila Nova subindo na encosta da serra do Pilar. 

 
O crescimento urbano a partir da idade média de Vila Nova de Gaia, deve-se à 

dependência que teve relativamente ao Porto, quer em termos portuários quer em termos 

comerciais ou industriais. Por seu lado no Porto, este crescimento prolonga-se no tempo 

mas ocorre com grande expressão nos séculos XVIII e XIX, com a economia do vinho e a 

revolução industrial. Na parte mais antiga verifica-se então uma densificação que enraizou 

o património edificado e moldou a paisagem da frente de rio, sobrepondo a malha urbana 

aos inúmeros afluentes que desaguavam a céu aberto no rio Douro.  

 

 
Figura 27. Vista da ponte pênsil sobre o Douro, Porto e VN Gaia (1860) 

Fonte: Litografia de Louis Lebreton - Depozito de estampas de C. Steffanina, rua trás da Sé, 

 
Também em Vila Nova de Gaia, na margem esquerda do rio, se assistiu desde essa altura, 

a uma densificação urbana de grande parte do pode hoje ser considerado como centro 

histórico, com edifícios e armazéns, relacionados quase todos com as actividades do 

entreposto do “vinho fino” do Alto Douro que veio ser conhecido como “do Porto”.  

 

 
Figura 28. Actividades no cais - gravura de H. L‟ Evêque (1817) 

Fonte: web blog - Do Porto e não só 
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As frentes de rio de ambas as margens foram-se alterando durante o séc. XX, ao ritmo das 

alterações económicas relacionadas com das actividades portuárias e do negócio do vinho 

do Porto. Era intenso o movimento de descarga de pipas de vinho das embarcações nas 

margens do Douro. 

 

4.2. Séculos XIX, XX e XXI 

 

A partir do séc. XIX surge a cartografia - mapas realizados sobretudo com propósitos 

militares. Algumas destas cartas, por vezes de grafismo pouco rigoroso, e até 

esquemático, nem sempre evidenciam o traçado urbano e tendem a desvalorizar Vila Nova 

de Gaia, na margem esquerda do rio.  

 

A representação completa das duas margens do rio aparece apenas na carta da Academia 

Real das Ciências de 1833, e mais tarde na Carta Topográfica da cidade do Porto de 

Telles Ferreira de 1892. Através da comparação da cartografia antiga pode compreender-

se a evolução do espaço urbano das frentes de rio das duas cidades. 

 

 

Figura 29. George Balck (1813) Planta Redonda  
Fonte: AHCMP 

 

Neste extracto da Planta Redonda de Balck de 1813 (fig. 29), apenas alguns edifícios na 

margem de Gaia estão representados, como acontece com a frente de rio desde ponte até 

ao actual largo da casa Sandeman e o convento de S. Salvador na serra do Pilar.  
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Os restantes edifícios para poente são representados apenas pelos seus alinhamentos 

face à marginal. Pode ver-se a extensa praia de Villa Nova, assim como toda a área 

pública que margina o rio. A ponte das Barcas, construída em 1806, estabelece a ligação 

entre os dois núcleos urbanos.  

 

No lado do Porto observa-se ao longo da frente de rio, a linha de edifícios interrompida 

pela praça da Ribeira e a praia de Miragaia. Aqui, a representação mostra a elevada 

densidade de construção e a forma como, entre o morro da Penaventosa e o da Vitória se 

tinha estruturado a área antiga da cidade, entre o geomorfismo e as ruas e praças traçadas 

à ordem do rei ou por iniciativa de João e Francisco de Almada. 

 

 
 
Figura 30. W.B. Clarke (1833) Oporto 
Fonte: BDN 

 

Este extracto da carta de Clarke de 1833, muito semelhante mas mais rigoroso na 

representação do que a anterior, apresenta também pouco detalhe na povoação da 

margem esquerda, para além do núcleo da junto à ponte das barcas. Ainda assim surgem 

apontamentos de contruções junto ao morro do castelo de Gaya e os arranques das 

construções na marginal. 
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Figura 31. Academia Real da Ciências (1833) Planta do Cerco do Porto  
Fonte: AHCMP 

 

Um pormenor da Litografia da Academia Real das Ciências produzida em 1833, durante o 

período das lutas liberais, reporta-se a uma carta com a mesma data da anterior, mas 

mostra território mais vasto o do Porto, com seus arredores e as ligações viárias a outras 

terras da região. Aqui pode ver-se maior pormenor no desenho da estrutura urbana de Villa 

Nova, designadamente os quarteirões, as ruas e as praças que a compõem. Tratando-se 

de uma carta com fins militares, pode observar-se um acampamento militar na serra do 

Pilar e outro junto ao castelo de Gaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. J.Costa Lima (1839) Planta da Cidade do Porto 
Fonte: AHCMP 

 
Neste pormenor da Planta Topográfica da Cidade do Porto (fig.32) realizada em 1839 por 

Joaquim Costa Lima, apresenta grande rigor na implantação dos edifícios, praças públicas 
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e ruas. Pode observar-se a expansão das frentes ribeirinhas, quer a nascente quer a 

ponte, para além do largo da Torre da Marca. Nota-se ainda que, na margem direita, a 

muralha foi demolida junto à Praça da Ribeira e o cais de Miragaia reduziu muito a 

dimensão da praia.  

 

Na margem de Gaia surge pela primeira vez toda a frente construída com o desenho 

detalhado da malha urbana, mostrando a frente ribeirinha desde o convento da Serra do 

Pilar até ao convento de Vale Piedade, junto à encosta de Gaya.  

 

A planta da cidade do Porto de Perry Vidal de 1865 (fig. 32), tem mais pormenor que as 

anteriores, sobretudo na representação do núcleo urbano de Vila Nova de Gaia - onde os 

quarteirões, as ruas e a praia estão bem definidos. A colina do castelo de Gaia surge 

também com bastante detalhe.  

 

 

Figura 33. Perry Vidal (1864-1865) Planta da Cidade do Porto 
Fonte: AHCMP 

 

Os espaços abertos, ruas e praças bem definidos nos seus contornos, nas duas margens 

urbanas do rio. Do lado do Porto pode ver-se o edifício da Alfândega já implantado na 

antiga praia de Miragaia. A ponte Pênsil, construída em 1843, passou a ser o novo 

atravessamento em substituição da antiga ponte das Barcas. 

 

A carta de Telles Ferreira de 1892, é uma referência para o estudo da evolução da malha 

urbana da cidade do Porto, já que apresenta com muito rigor e pormenor não apenas 

edifícios, logradouros, jardins e terrenos agrícolas, mas também os espaços públicos -  
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praças, ruas e jardins públicos. No pormenor (fig.34) pode ver-se a densa ocupação das 

frentes ribeirinhas do Porto e Gaia ligadas pela ponte Luís I, inaugurada em 1886, e o 

desenvolvimento viário, para nascente e ponte, ao longo das margens do rio.  

 

 

Figura 34. Telles Ferreira (1892) Planta da Cidade do Porto 
Fonte: AHCMP 

 

Da análise comparativa da cartografia, conclui-se que a estrutura urbana das frentes 

ribeirinhas das margens do Douro cresceu e densificou-se gradualmente, a partir dos 

pontos de entrada e atravessamento, expandindo-se em todas a direcções. 

 

As frentes ribeirinhas dos núcleos históricos de Porto e Vila Nova de Gaia, estão 

claramente relacionadas num sistema espacial urbano bem estruturado, muito dependente 

dos pontos de ligação entre as margens, quer através das pontes quer através do tráfego 

fluvial e dos cais de ancoragem. A importância dos atravessamentos em ponte e a forma 

como estes condicionaram a evolução dos núcleos urbanos, é bem visível na cartografia 

antiga.  

 

A ligação entre as margens está representada nas cartas mais antigas com a ponte das 

Barcas e depois, por Perry Vidal, com a ponte Pênsil. Na última carta de Telles Ferreira 

surge já a ponte de Luís I, a qual com os seus dois tabuleiros veio expandir os núcleos 

urbanos da cota alta, favorecendo a expansão urbana de Vila Nova de Gaia e a criação de 

uma “avenida central” onde se veio a fixar a casa da Câmara, enquanto favorecia na 

margem direita a consolidação de um novo “centro” à cota alta, dito “Baixa”.  
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4.3. Urbanismo e espaço público 

 
 ―Se há cidade que desde cedo mostrou a sua vocação portuária 

essa cidade é o Porto. Revendo-se de tal forma no fenómeno da troca, no 

encontro de gentes e do bulício da beira-rio, escolheu chamar-se assim, 

porto, sem mais.‖  

        Amândio Barros (2011:55) 

 

Os espaços abertos e livres junto ao cais numa e noutra margem do Douro foram espaços 

muito activos e animados durante séculos, sobretudo pelas actividades portuárias e 

mercantis. Talvez por isso, mas também pela topografia dos lugares, a evolução urbana 

dos dois núcleos ribeirinhos, quer do lado do Porto quer do lado de Gaia, aparece 

estruturada por uma linha paralela ao rio que organiza o espaço público e a malha urbana 

envolvente.  

 

 

Figura 35. Planta do Cais da Alfandega e Rua Nova dos Ingleses (1859) 
Fonte: AHCMP 

 
No Porto do séc. XIV, em virtude do crescimento populacional, o espaço urbano foi 

ampliado até à zona ribeirinha. A muralha gótica concluída no reinado de D. Fernando, 

veio redefinir o burgo, afastando em definitivo o centro nevrálgico da área episcopal, 

trazendo-o para a parte baixa, mais próxima do rio, “criando espaços portuários facilmente 

organizáveis” (A. BARROS, 2011:60), com vista ao controlo mercantil.  
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Da necessidade de novos arruamentos surge a rua Nova do Ingleses (actual rua do 

Infante) importante eixo de acesso à zona portuária e comercial da Ribeira, à Alfandega 

Régia (actual Casa do Infante) e Casa da Moeda e mais adiante ao bairro dos marinheiros 

de Miragaia. A Rua Nova passa a constituir um espaço público de excelência, 

manifestação do triunfo de um modo de vida fundado no negócio, e “na mercancia que em 

muitos aspectos, anuncia a modernidade” (A. BARROS, 2011:61). 

 

 

Figura 36. Rua Nova dos Ingleses, Barão de Forrester 1834 
Fonte: Colecção Feitoria Inglesa, Porto 

 

O sistema urbano e os espaços públicos começam a transformar-se de forma acelerada a 

partir dos séc. XV e XVI, altura em que a cidade do Porto passa a ter um estatuto de porto 

relevante com preponderância económica de âmbito regional.  

 
A demolição progressiva das muralhas e a criação de novas ruas e praças, 

designadamente a rua das Flores, a rua de S. João e a praça Nova, expandem a cidade de 

acordo uma estratégia da burguesia de domínio do hinterland, imprimindo um modelo de 

expansão urbana radiocêntrica. Assim, a ocupação urbana vai-se estendendo ao longo da 

margem muito para além da praça da Ribeira (AFONSO, 2011:19). 
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No primeiro impulso industrial do séc. XVIII, surgem na margem do Douro diversas fábricas 

de cerâmica - a Fábrica de Louça de Massarelos, (1774) a Fábrica de Louça de 

Massarelos (1775) ou a Fábrica do Carvalhinho da Corticeira. Durante o séc. XIX, 

constroem-se novos edifícios industriais, com destaque para as fundições para a 

fabricação de utensílios metálicos, estruturas metálicas de construção em ferro e até 

máquinas a vapor.  

 

        

Figura 37. Fundição de Miragaia e Fundição de  Massarelos 
Fonte: web blog - Do Porto e não só 

Estas unidades implantaram-se entre Miragaia e o Ouro, como foram a Fundição do 

Bicalho, a Fundição de Massarelos, a Fundição do Ouro, a Fundição da Arrábida e a 

Fundição de Monchique (F.ALVES, 2001:30-37). Entretanto, a velha Alfandega é 

substituída a partir de 1860 pelo novo edifício implantado no lugar dos estaleiros da praia 

de Miragaia. Esta ocupação industrial, próxima do rio, tem como vantagem o transporte 

eficaz de matérias-primas e dos produtos acabados por via fluvial. Devido às necessidades 

do transporte de mercadorias, altera-se também a estrutura viária na envolvente, abrindo-

se novos caminhos, ruas e praças e definindo-se novos sentidos para o desenvolvimento 

do espaço urbano. 

 

 
Figura 38. Rua Nova da Alfandega, pormenor Planta de Telles Ferreira (1892) 
Fonte: AHCMP 
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A necessidade de um atravessamento mais rápido de pessoas e mercadorias entre as 

margens do rio Douro foi durante muitos séculos50 assegurada por barcas unidas por 

cadeias de ferro amarradas entre si nas quais era assente um estrado de madeira. Em 

1806 a Ponte das Barcas assegurava a ligação entre as margens, numa época em que o 

núcleo ribeirinho de Gaia integrava administrativamente o Porto (M.DIAS, 2002:14) 

 

     
39          40           41 
 
Figura 39. Ponte das Barcas, Planta de George Balck (1813) 
Figura 40. Ponte Pênsil, Planta de Perry Vidal (1865) 
Figura 41. Ponte Luís I, Planta de Telles Ferreira (1892) 

 
 
Em 1843, com o desenvolvimento industrial e económico é aberta a Ponte Pênsil a qual 

passa a constituir um atravessamento seguro, cómodo e permanente entre as margens. 

Mais tarde, em 1886, dada a necessidade de ligar as duas margens a uma cota mais alta, 

é inaugurada a Ponte Luís I, a qual também na cota mais baixa vem substituir a antiga 

ponte.  

 

Pese embora o negócio do Vinho do Porto, iniciado a partir de finais dos séc. XVII e 

dominado pelos ingleses, tenha sido um importante impulsionador do desenvolvimento do 

espaço urbano do Porto, é em Vila Nova de Gaia que o espaço ribeirinho mais se 

transforma a partir do século XVIII, devido ao aumento das exportações do vinho fino do 

Alto Douro, com os armazéns de vinhos a instalar-se na área ribeirinha de Gaia à procura 

de amplos espaços de armazenamento e melhores facilidades de desembarque. 

                                                 
50

 Segundo testemunho de Fernão Lopes já em 1369. D. Fernando utilizou uma destas pontes no rio 

Douro para ir combater Henrique de Castela, sitiante da cidade de Guimarães. Fonte: M.T.DIAS 

(2002:13) 
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O Entreposto do Vinho do Porto51 consolida a malha urbana e os espaços públicos que 

integram todo o processo de desembarque e armazenagem. Como o vinho antes de ser 

exportado tinha de ser controlado pela alfândega do lado do Porto, para receber o selo de 

autenticação, isso originava fluxos acrescidos de atravessamento do rio Douro entre Porto 

e Gaia. (A.PEREIRA, 2008:170). 

 

 

Figura 42. Armazéns Sandeman, desenho de William Prater (1870) 
Fonte: Arquivo Histórico Sandeman 

 

Os espaços urbanos ao longo da margem de Vila Nova de Gaia tornaram-se lugares de 

movimentada azáfama de descarga, armazenamento e expedição das mercadorias 

relacionadas com as actividades do Vinho do Porto - os armazéns estendem as suas 

actividades em pleno espaço público até ao cais (figs. 42 a 44).  

 

O núcleo urbano e os espaços públicos, frente ao rio Douro, faziam parte de toda a 

estrutura física dos armazéns centrais do Entreposto. A necessidade acrescida de 

                                                 
51 Em 1926, o Governo criou, na margem de Gaia, o “Entreposto Único e Privativo do Vinho do 
Porto”. Todas as empresas ligadas ao comércio do vinho do Porto passariam a ter aqui 
obrigatoriamente os seus armazéns de envelhecimento, não havendo vinho do Porto que não 

passasse pelo Entreposto, o que permitiu controlar as adulterações e falsificações (A.PEREIRA, 
2008:171). 
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armazenamento acomodou os edifícios aos espaços disponíveis, libertando os espaços de 

circulação ao estritamente necessário, com as ruelas, caminhos e largos a surgir numa 

lógica de subordinação ao processo produtivo das Companhias de Vinho do Porto. 

 

 

Figura 43. Avenida de Diogo Leite, pormenor Planta de Telles Ferreira (1892) 
Fonte: AHCMP 

 

A tendência de expansão de forma linear paralela ao rio aconteceu de igual modo nas 

duas margens, instalando-se diversas actividades industriais e comerciais. 

 

 

Figura 44. Cais da Ferreira na praia do Estaleiro, foto de Alberto Cerqueira (1920) 
Fonte: Arquivo Histórico A. Ferreira 

 
Enquanto no Porto se impuseram as indústrias pesadas de fundição e cerâmica, em Gaia 

é o Entreposto do Vinho do Porto que molda todo ambiente urbano consolidando apetência 

monofuncional, com os espaços públicos a ser essenciais para o desenvolvimento das 

actividades.  
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A continuidade urbana foi assegurada de forma permanente e segura através das pontes, 

assim como com a abertura de novas ruas e praças, o que permitiu estabelecer ligações 

mais fáceis entre as áreas ribeirinhas e as áreas urbanas periféricas em expansão.  

 

As duas cidades estiveram durante muito tempo integradas administrativamente formando 

uma continuidade espacial entre o rio e as duas margens. As frentes urbanas e os espaços 

públicos consolidaram as suas formas, através de usos e funções comuns, tendo o Rio 

Douro como elemento estruturador decisivo na formação da identidade territorial. 

 

4.4. A situação actual  

 

Os centros históricos das duas margens deixaram há muito as actividades portuárias 

relacionadas com o comércio dos vinhos e passaram a ser espaços públicos privilegiados 

para o lazer e o turismo.  

 

Enquanto em Vila Nova de Gaia os armazéns de Vinho do Porto continuam a ser o pólo de 

atracção, na margem do Porto os movimentos de lazer e turísticos parecem estruturados 

pela Praça de Ribeira.  

 

 

Figura 45. Vista aérea do cais da Ribeira e da praça. 
Fonte: www.bing.com/maps 
 

Os atravessamentos pedonais pela ponte Luís I fazem-se à cota alta, pelo tabuleiro 

superior ligando a Sé e o jardim do Morro e, à cota baixa, entre as duas frentes ribeirinhas. 

 

A alteração das condicionantes económicas e o abandono de antigas estruturas portuárias 

e industriais das cidades, por novos usos, aconteceu um pouco por toda a Europa, sendo 

que no Porto e Vila Nova de Gaia também, as estruturas portuárias fluviais (transferidas 
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para o porto de mar de Leixões) e as velhas unidades industriais foram sendo reutilizadas 

ou substituídas, por novos empreendimentos de habitação e serviços.  

 

Todavia, no caso da frente ribeirinha de Gaia, subsiste ainda praticamente todo o espaço 

do Entreposto, ajudando a preservar a identidade deste lugar e a potenciar uma nova 

dimensão comercial e turística, ainda associada ao Vinho do Porto. 

 

 

Figura 46. Vista aérea do cais de Gaia 
Fonte: Google Earth 

 

As alterações introduzidas na marginal de Vila Nova de Gaia nos últimos anos, 

nomeadamente com a demolição do pavilhão de exposições e a sua substituição pelos 

pavilhões do cais de Gaia, trouxeram nova vivência a estes espaços contribuído para uma 

certa forma de revitalização do centro histórico.  

 

Obviamente que alguma criticas têm surgido quanto ao modelo estratégico de intervenção 

e concepção deste espaço lúdico, manifestando sobretudo preocupação com a perca de 

parte do carácter identitário do espaço do Entreposto de Vila Nova de Gaia.  

 

Contudo, a necessidade de reconversão dos espaços públicos já não necessários para as 

actividades portuárias relacionadas com o vinho, possibilita uma nova apropriação e 

adaptação a novos usos, os quais têm pretendido – com aparente sucesso – dinamizar e 

promover a competitividade urbana deste território. 
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5. Os sistemas de informação geográfica e o ordenamento do território 

 

Um sistema de informação geográfica (SIG) é por definição uma ferramenta que possui 

capacidade de relacionar objectos geográficos no espaço. De acordo com RAPPER 

(1991:1) “são conjuntos integrados de hardware e software capazes de desempenhar 

funções diversas, nomeadamente a captura, organização, manipulação, análise, 

modelação e apresentação de dados espacialmente referenciados e destinando-se a 

resolver problemas complexos de planeamento e gestão” ou seja, os SIG permitem a partir 

de dados obtidos sobre determinada ocorrência num lugar – espacialmente referenciados 

– realizar operações complexas de análise espacial. 

 

A aplicação dos SIG, tem vindo a ser amplamente difundida nos mais variados domínios 

onde é necessário conhecer e correlacionar fenómenos e acontecimentos com a sua 

localização no espaço.  

 

Segundo SENA (1986:2) “trata-se de um conjunto organizado de procedimentos para gerir 

dados geográficos e para os analisar de modo a obter informações que sirvam de apoio à 

tomada de decisões, ou seja para um processo orientado para a acção”. Conforme refere 

este autor é nos processos de tomada de decisão que a informação obtida através das 

ferramentas de análise espacial ganha especial relevo. 

 

Uma das questões fundamentais na fiabilidade dos resultados da modelação e análise em 

SIG prende-se com a disponibilidade da informação. Para isso, como vem referido no 

SNIG (2004) ―(…) a informação não deve somente existir, mas deve ser fácil identificar 

onde é possível obtê-la, se é  adequada para um objectivo concreto,  saber como pode ser 

acedida  e se pode ser integrada com outra informação”.  

 

Esta entidade considera que, ao ser disponibilizado através da internet, um conjunto de 

dados de informação e indicadores, nomeadamente em bibliotecas on-line, centros de 

documentação, entre outros, tal facilitará o acesso a informação geográfica e a dados 

estatísticos, de modo a que, quem o necessitar possa de forma expedita, a partir do 

cruzamento destes dados, usando as ferramentas SIG adequadas, organizar e modelar as 

representações espaciais das dinâmicas de transformação do território. 
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5.1. Sistemas de gestão e monitorização do território 

 

Conforme consta na LBPOTU52, “a política de ordenamento do território e de urbanismo 

define e integra as acções promovidas pela Administração Pública, visando assegurar uma 

adequada organização e utilização do território nacional, na perspectiva da sua 

valorização, designadamente no espaço europeu, tendo como finalidade o 

desenvolvimento económico, social e cultural integrado, harmonioso e sustentável do País 

das diferentes regiões e aglomerados urbanos‖. 

 

 

 

Figura  47. Organização dos sistemas de gestão e monitorização do território 
 

 
Por sua vez, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

aprovado pela Lei n.º58/2007 de 4 Setembro, constitui um instrumento de desenvolvimento 

territorial de natureza estratégica e de âmbito nacional, com precedência em relação aos 

restantes IGT.  

 

O PNPOT estabelece as grandes opções, com relevância para a organização do território 

nacional e consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais 

instrumentos de gestão territorial. Visa estabelecer as opções e directrizes relativas à 

conformação dos sistemas urbanos, das redes, das infra-estruturas e equipamentos de 

interesse nacional, bem como à salvaguarda e valorização das áreas de interesse nacional 

em termos ambientas, patrimoniais e de desenvolvimento rural.  

                                                 
52

 N.º 2 do Artigo 1.º da Lei n-48/98, de 11 de Agosto LBPOTU 
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Por outro lado, a exigência fundamental do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT)53, refere-se à necessidade de acompanhamento e monitorização da 

execução dos planos, através do Sistema de Gestão Territorial (SGT). A monitorização do 

ordenamento do território passa pela adopção de medidas complementares e de 

enquadramento que possibilitem pela avaliação permanente das políticas de ordenamento 

e do território e do urbanismo. 

 

A LBPOTU, o PNPOT e o RJIGT atribuem à monitorização do ordenamento do território 

uma enorme importância, tendo em vista uma melhor gestão e avaliação dos diversos 

estádios do ciclo de vida das políticas territoriais. De facto, a gestão urbanística é um mero 

repositório de regras de ocupação de solo e de edificabilidade, deve antes de mais, 

constituir-se reflexo da realidade. Para isso terá de ser dinâmica, recorrendo os 

mecanismos de monitorização e avaliação dos planos de modo a antecipar tendências e 

investigar novas soluções. 

 

A metodologia apropriada para reflectir este dinamismo será sem dúvida o sistemático 

acompanhamento e monitorização da implementação planos no terreno, tendo em 

consideração a evolução económica, social e física dos territórios. De acordo com inquérito 

realizado pela DGTDU a maioria dos municípios apesar de disporem de ferramentas 

sistemas de informação geográfica, as TIC são utilizadas apenas no apoio à gestão 

urbanística e não servem finalidades de ordenamento e planeamento. 

 

Os sistemas de informação geográfica classificam os dados em duas categorias - os dados 

alfanuméricos e os dados geográficos, ou seja, dados directamente relacionados com uma 

determinada posição espacial e que possuem atributos alfanuméricos. Os dados 

alfanuméricos armazenam a informação descritiva de um elemento geográfico, ou seja, os 

seus atributos qualitativos e quantitativos, não espaciais. Uma vez que estes atributos não 

possuem características gráficas, podem ser tratados através de um Sistema de Gestão de 

Bases de Dados (SGBD) convencional. 

 

                                                 
53

 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de 

Fevereiro. 
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5.2. A análise e monitorização do espaço público com recurso aos SIG 

 

O projecto de desenvolvimento de um SIG aplicado à análise e monitorização do espaço 

público, tem por objectivo contribuir para a compreensão das condições que permitem ou 

favorecem a ocorrência de vida urbana. Propõe-se o desenvolvimento de um plano de 

estudo da vida pública das pessoas no espaço urbano e análise do modo como o desenho 

e as funções urbanas interferem na forma e intensidade de apropriação do espaço público.  

 

O enfoque na análise do modo como as pessoas interagem com os espaços públicos e os 

utilizam, irá permitir conhecer as ocorrências e os padrões de comportamento -  os 

movimentos pedonais e de permanência das pessoas no espaço e, assim, permitir a 

implementação de acções de melhoria de utilização do espaço territorial.  

 

Como se referia J.A. Rio FERNANDES (1989:33) já lá vão mais de 20 anos e permanece 

actual, ―(...) numa sociedade e numa cidade em que o automóvel centra a atenção dos 

responsáveis pelo planeamento e gestão da circulação, importa reflectir sobre um outro 

tipo de circulação, não menos importante no coração das cidades — a circulação pedonal‖. 

Isto porque, apesar de existir actualmente maior preocupação do planeamento municipal 

acerca do uso do espaço público, escasseiam estudos – e planos, projectos e acções – 

associados ao modo como as pessoas se movimento circulam neste espaço ”(…) Porque 

embora a marcha a pé constitua ainda o meio de transporte autónomo dominante, pouca 

atenção é dada ao peão, sendo frequentemente esquecido quando se aborda a circulação 

geral da cidade‖ (Idem). 

 

A complexidade das redes urbanas, das morfologias e das funções urbanas, deixa em 

aberto um campo exploratório que é a análise dos padrões de vivência urbana que se 

observam nos espaços livres e abertos das cidades, tais como as ruas, as praças os 

jardins e todos os outros espaços de utilização livre e colectiva a que se designa 

genericamente por espaço público.  
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Nesse quadro, o utilizador que se movimenta a pé confronta-se por vezes com situações 

em “que o espaço pedonal parece resultar sobretudo de factores estranhos ao peão, 

formando um conjunto de «sobras» desarticuladas entre si que não toma em consideração 

os percursos urbanos de quem circula a pé, nem tampouco, regra geral, revela 

preocupações com a qualidade do espaço gerado (pavimentação específica, mobiliário 

urbano adequado: bancos, canteiros, iluminação própria, etc).‖ (J.A. Rio FERNANDES, 

1989:34). 

 

Ora, a intensidade de utilização do espaço público está de alguma forma “relacionada com 

a percepção da qualidade do espaço público surge como consequência das imagens que 

se têm do local (onde se fundem aspectos de ordem formal e funcional) e de como e por 

quem essas imagens são apreendidas” (SERDOURA e SILVA, 2006:7). Ou seja, as 

questões de ordem formal e funcional na envolvente do espaço público, condicionam a 

percepção do utilizador e a forma com este se comporta durante a permanência no 

espaço.  

 

Por isso, o planeamento e em especial a monitorização e gestão do espaço público, 

devem, antes de mais, passar por processos de análise que se traduzam na recolha de 

informação e seu tratamento de modo a que se produza o conhecimento necessário a uma 

adequada planificação e gestão urbanística do território. 

 

Os sistemas de informação geográfica revelam-se um instrumento especialmente 

adequado, para produzir o conhecimento pertinente para a tomada de decisões relevantes 

destinadas a mitigar os aspectos negativos na apropriação espaço público e melhoria dos 

aspectos positivos, tendo em vista uma melhor fruição e vivência urbana. 

 

A informação depois de analisada e tratada em SIG, produzirá conhecimento traduzido em 

mapas de síntese de distribuição da concentração de padrões de vida urbana, reveladores 

das tendências e dos padrões de ocorrências. Esta será a base de trabalho da planificação 

urbanística e gestão do espaço urbano, fundamental para um desenvolvimento mais 

eficiente em termos sócio-económicos e culturais, assente numa visão estratégica que 

responda ao desejo colectivo dos cidadãos, residentes e visitantes, de uma melhor 

atmosfera urbana. 
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6. A vida urbana no espaço público de Porto e Gaia 

 
Constata-se que a área do centro histórico do Porto - Gaia, junto ao rio Douro, tem 

especial importância enquanto pólo dinamizador da área metropolitana do Porto (de acordo 

com referência administrativa intermunicipal) e Arco Metropolitano do Noroeste de Portugal 

(na terminologia do PNPOT). Assim sendo é nesta área que incide o estudo da 

metodologia para desenvolvimento de um SIG aplicado ao espaço público. 

 
 

 

 
  Figura  48. Vida urbana no CH de Porto - Gaia 

 

 

O conjunto possui uma malha urbana fortemente consolidada que potencia o 

estabelecimento de uma interacção multi-variada entre o indivíduo e o espaço público, no 

desenrolar da vida urbana e animação da cidade. 

 

 

Figura 49. Vistas áreas norte-sul, junto às pontes do Freixo, Luís I e Arrábida. 
Fonte: Google Earth 
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A mobilidade urbana nos eixos paralelos ao rio constitui, nas duas margens, um elemento 

essencial na ligação nascente – ponte, à cota baixa, com plataforma viária e percursos 

pedestres paralelos que ligam em contínuo o Freixo com a Arrábida e Afurada.  

 
 

A ligação pedonal entre as margens possui um único atravessamento, à cota baixa, pela 

ponte de Luís I. O percurso pedonal que se faz-se junto ao rio, sempre em passeio 

sobrelevado relativamente à via, desde a Avenida Paiva Couceiro atravessando a ponte 

para a Avenida Diogo Leite e seguindo pelo Cais de Gaia até à Afurada, sendo este troço 

por vezes em passadiço sobre o rio, ou seguindo pela Ribeira, Miragaia e Massarelos até à 

Foz. 

 

Fonte: SRU/Porto e Gaia 

 

Verifica-se por mera observação que os espaços mais procurados são os que se situam no 

Centro Histórico de Porto e Gaia. São as áreas onde se concentram unidades de 

restauração e que no caso de Gaia, as Caves do Vinho do Porto atraem muitos visitantes.  

 

Figura 50. Limite dos centros históricos de Porto e Gaia 
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Nas avenidas Paiva Couceiro e Gustavo Eiffel, nota-se sobretudo que o passeio junto ao 

rio é procurado por pessoas que fazem caminhadas ou corrida, mais intensamente durante 

as manhãs e ao fim da tarde e, ainda, inúmeros pescadores desportivos que ali passam 

muitas horas preenchendo largas extensões do muro que bordeja o rio. Neste troço, a 

nascente da ponte D. Luís I, praticamente não há frente edificada, excepto próximo da 

Ribeira e um conjunto habitacional junto ao Freixo. 

 

O mesmo se passa para lá do Cais de Gaia em direcção à Foz. A procura pedonal está 

relacionada com a actividade física de caminhar, correr ou pescar à linha muito frequente 

na margem do Porto, para poente de Miragaia em especial a partir de Massarelos. 

 

Para uma análise da vida urbana das frentes de água do Porto e Gaia, é recomendável 

que a amostra das ocorrências seja efectuada nos lugares onde há maior concentração de 

pessoas a pé, o que por sua vez corresponde aos locais onde a estrutura urbana 

disponibiliza maior oferta de funções e serviços. 

 

Figura 51. Vista do cais de Gaia e Ribeira do Porto 

Fonte: http://myguide.iol.pt 

 

Em Gaia as condições propícias para observação do cenário panorâmico qual constitui o 

casario do Porto, conjugada com a revitalização do espaço urbano da marginal conseguida 

através dos pavilhões de restauração do Cais de Gaia, cria boas condições para a 

permanência e a contemplação da paisagem por parte das pessoas.  

 

Na Ribeira do Porto, por seu lado, o pendor histórico a oferta de hotéis, restaurantes e 

cafés, contribui para atrair elevado número de pessoas que permanecem muito tempo nos 

cafés, nas esplanadas ou passeando pelo cais.  

http://myguide.iol.pt/
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Quanto ao rio, verifica-se que os cais das duas margens servem sobretudo o movimento 

dos turistas que procuram os programas curtos dos circuitos das pontes, a partir de Gaia 

ou da Ribeira do Porto. Também os barcos de cruzeiro no Douro, de maior porte, são 

responsáveis pelo afluxo de turistas que circulam no cais, o que é especialmente 

observável na margem esquerda do Douro.  

 

Sistematizar o estudo destes espaços públicos contínuos e abrangentes do centro histórico 

de Porto-Gaia, de vincada identidade, é uma oportunidade de investigação fértil, uma vez 

que permitiria conjugar o estudo de uma malha urbana de grande espessura histórica, com 

novas estratégias de regeneração urbana vocacionadas para a vida urbana - o uso 

pedonal e actividades de lazer.  

 

 

Figura 52. Barco de cruzeiro no cais de Gaia 

Fonte: http://myguide.iol.pt 

 

É contudo uma tarefa complexa dada a ―enorme diversidade de comportamentos (que 

torna impensável dominar o carácter imprevisível do peão)‖ como refere J.A. Rio 

FERNANDES (1989:41), mas cujo conhecimento será essencial para uma “actuação 

dinâmica” de planeamento e gestão territorial. 

http://myguide.iol.pt/
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6.1. Desenvolvimento de um SIG para análise do Espaço Público de Porto-Gaia 

 

O mapeamento de síntese em SIG para reprodução do comportamento humano, enquanto 

utilizador do espaço público, é um trabalho que envolve vastos recursos materiais e 

humanos. Assim sendo, para estudo futuro, apresenta-se a explanação de uma 

metodologia de desenvolvimento de um SIG, aplicado ao espaço público das frentes de 

água do Centro Histórico de Porto – Gaia, que corresponda aos objectivos deste trabalho. 

 

A vida urbana no espaço público  

 

O desenvolvimento desta metodologia assenta em três componentes – a identificação do 

problema/oportunidade, a estratégia de desenvolvimento e os resultados esperados, ou 

seja, a aplicação prática do modelo de gestão do espaço público. 

 

 

 
Figura  53. Metodologia para desenvolvimento de um SIG aplicado ao espaço público 

 

◦ Identificação  

 

Ao longo deste trabalho identificou-se neste território uma clara noção do valor histórico, 

patrimonial e cultural que a evolução urbana das frentes de água do Porto e Gaia projectou 

no território. Conseguiu-se também identificar que esta evolução se faz em consequência 

de ocorrências multi-variadas que podem ser detalhadamente estudadas, analisadas e 

previstas. A oportunidade de resolver de forma espacial e topológica o desenvolvimento do 

SIG, que devolva resultados sobre o modo como as pessoas se comportam na vida 

urbana.   
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◦ Estratégia  

 

O SIG enquanto ferramenta tecnológica de tratamento e produção de informação 

geográfica terá um papel central na padronização de ocorrências de vida urbana e 

identificação das tendências de desenvolvimento da área no futuro. Implementação de 

acções de monitorização e controlo do desempenho do espaço público. 

 

◦ Resultados  

 

O modelo gera resultados que permitem o acompanhamento da gestão deste espaço e 

impulsionar um desenvolvimento “natural” das frentes de água do Porto e Gaia, com 

ganhos de eficácia na tomada de decisão e visão para o futuro. 

 

Faseamento  

 

O modelo conceptual de gestão da vida urbana no espaço público , compreende sete fases 

de implementação. 

 

Fase I -  Recolha de dados em fichas de registo  

 

A recolha de dados em campo, deverá ser obtida através de preenchimento em fichas de 

registo, nas quais se identificarão padrões de comportamento (caminhar, sentar, 

conversar, correr, etc); segmentos (idosos, jovens, turistas, residentes); as funções 

(restauração, equipamentos, habitação, etc).; desenho urbano (largura dos passeios, área 

de espaço público pedonal); mobiliário urbano (bancos, abrigos, jogos) e elementos do 

ambiente (áreas de sombra, elementos de água). Serão definidas diferentes horas do dia 

para observação, assim como diferentes dias de semana e as diferentes épocas do ano. 

 

Fase II – Tratamento e cruzamento de informação  

 

Os dados assim recolhidos serão tratados através de uma análise estatística multivariada, 

a qual estabelecerá a correlação entre as variáveis caracterizadoras da agradabilidade do 

ambiente urbano e da diversidade de funções existentes e o número e tempo de 
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permanência das pessoas no espaço público, bem como com as actividades que estas aí 

desenvolveram.   

 

Fase III – Identificação de padrões de ocorrências  

 

A informação disponível depois de carregada em SIG, permitirá produzir mapas de síntese 

que possibilitem extrair conclusões sobre o modo como o espaço público é utilizado pelas 

pessoas, assim como sobre a qualidade do espaço público e a diversidade de actividades, 

estabelecimentos e elementos de animação e design urbanos que influenciam os 

diferentes comportamentos que se observam. 

 

Fase IV – Elaboração de diagnóstico  

 

O diagnóstico resultará da análise dos resultados concretizados nos mapas de síntese. 

Tornar-se-á evidente através da representação gráfica georreferenciada, as formas e tipo 

de ocupação espaço público, deixando perceber quais os factores que mais influenciaram 

a maior ou menor intensidade de utilização dos espaços, em função das suas 

características físicas e urbanas e do lugar que ocupam no sistema de ligações urbanas 

que asseguram. 

 

Fase V – Elaboração de plano de acção 

 

Em fade dos resultados obtidos pode promover-se a realização de um plano/programa com 

um conjunto de acções correctivas de todas e quaisquer as consequências de um 

desenvolvimento que de alguma forma prejudique a vivência urbana do espaço público, tal 

como este é desejado por uma estratégia definida ou a definir. 

 

Fase VI – Elaboração de plano de manutenção  

 

Face ao historial de ocorrências verificadas pela observação, medição e registo de 

informação e tendo por referência a estratégia (tão consensualizada quanto possível), um 

sistema de manutenção poderá ser adoptado, por exemplo para evitar (ou gerir) uma 

excessiva concentração de estabelecimentos e actividades; um aumento visto como 

desajustado dos fluxos de navegação fluvial; a desqualificação da actividade comercial; a 



   

  Porto e Vila Nova de Gaia, junto ao Douro: Cidade, Identidade e oportunidade de gestão de espaços públicos 

 

 

Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território                                 95                                                                                       

 

desorganização dos equipamentos nas margens; a criação de novas pontes pedonais, ou 

alteração de hábitos demográficos e culturais das populações, entre outros aspectos 

considerados como centrais de um urbanismo de gestão. 

 

Em resumo: 

 

 

Figura  54. Faseamento do plano 

 

Em termos de conhecimento, o modelo de gestão da vida urbana no espaço público, em  

SIG, terá um papel fundamental, uma vez  que permite acompanhar/impulsionar o 

desenvolvimento “natural” das frentes de água do CH do Porto e Gaia, com ganhos de 

eficácia no crescimento económico, social e cultural, com reflexos na região metropolitana 

do Porto e alcançar a qualidade fruição do espaço público e na vivência urbana.  

  

6.2. Delimitação e classificação da área em estudo  

 

Como se referiu, a análise multivariada da vida urbana em SIG, dada a onerosa recolha de 

dados de registo de ocorrência, será um projecto estudo de desenvolvimento futuro, que 

não cabe no âmbito desta dissertação. Fez-se contudo uma exploração espacial da área 

com vista à classificação dos espaços públicos, com base na cartografia e em 

ortofotomapas e com recurso à tecnologia da ESRI ArcMap 9.3. 
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Figura 55. Mapa da área de estudo 

 

Delimitou-se as áreas ribeirinhas dos centros históricos de Gaia e Porto e criaram-se 

polígonos com correspondência às diversas categorias de uso. 

 

 

Figura 56. Tabela de atributos – espaço público 
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Os atributos das diversas áreas ficam assim identificados na respectiva tabela de dados e 

o sistema permite adicionar os campos que se entender (intensidade de utilização, áreas, 

etc). 

 

Figura 57. Mapa de Síntese da área de estudo 

 

Usos, funções e equipamentos são referenciados, de modo a poderem ser correlacionados 

com os dados das ocorrências comportamentais. 

 

 

Figura 58. Tabela de atributos mapa de síntese 

 

À tabela de atributos deverá acrescentar-se os campos que forem necessários à melhor 

caracterização do espaço a tratar. 
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7. CONCLUSÕES 

 

O Centro Histórico de Porto e Gaia, junto às margens do Rio Douro, possuem espaços 

públicos favoráveis à concentração de vivência urbana, prevalecendo um contínuo 

urbano entre as duas cidades, que se deseja equilibrado, de modo a preservar a 

identidade e a memória colectiva.  

 

O tema de fundo do trabalho, o espaço público nas frentes de água, foi aqui relacionado 

com as formas de utilização e vivência das margens urbanas do rio Douro do Porto e de 

Vila Nova de Gaia, as quais, constituem uma unidade ligada pelo rio. 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), nomeadamente os Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG), constituem actualmente, uma oportunidade para o 

ordenamento e gestão dos espaços públicos desta área de estudo, designadamente no 

que se refere à capacidade desta ferramenta em sistematizar os padrões de vida urbana, 

com o objectivo de criar valor para cidadania urbana.  

 

É tarefa morosa, onerosa e complexa, a recolha e tratamento dos dados para construção 

de um modelo de análise espacial georreferenciada, uma vez que o comportamento 

humano no espaço público é extremamente variável e imprevisível.  Por isso, como não 

cabia no propósito temporal definido, este estudo constitui a base da proposta de futura 

investigação na área, com aplicação neste território.  

 

Para o efeito, expôs-se um plano de desenvolvimento de um SIG que poderá avaliar o 

modo como as pessoas interagem com o espaço urbano e obter resultados concretos que 

dêem a conhecer como estes espaços são apropriados pelas pessoas, através do seu uso.  

 

Com a análise das variáveis sintácticas, poderá confirmar-se a existência de espaços 

públicos com menor vivência, onde a vida urbana é escassa ou ocorre esporadicamente 

correspondendo a espaços de menor acessibilidade, menos integrados, e a existência de 

espaços com boa acessibilidade, onde a vida urbana é mais intensa e diversificada, 

assumindo-se como espaços de passagem e de permanência. 
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Embora a área estudada possua uma grade diversidade de actividades económicas, 

apenas algumas (serviços, comércio/restauração e equipamentos) revelaram a existência 

de relações de mais forte dependência com as pessoas presentes no espaço público. A 

qualidade do desenho urbano (largura dos passeios, área de espaço público pedonal), a 

presença de mobiliário urbano na maioria dos espaços públicos (bancos, balizadores, etc.), 

a qualidade ambiental do espaço (áreas de sombra, elementos de água), foram factores 

que permitiram atestar a agradabilidade do espaço e a dinâmica das relações entre o 

espaço e as pessoas, tendo-se verificado que o primeiro estimulou as segundas a 

permanecerem durante mais algum tempo.  

 

Planear e ordenar os espaços públicos em contexto de frente de água é por certo uma 

tarefa complexa que deve ter em conta variados factores que interferem no equilíbrio 

urbano (dinâmico e sempre instável), mas também todo o enquadramento paisagístico da 

área a intervir, já que os espaços públicos e as formas de vida urbana nestes espaços 

condicionam positiva ou negativamente todo o contexto envolvente. 

 

O estudo apresenta uma metodologia que identifica os problemas e oportunidades, 

define uma estratégia, preconiza ações e faseamento de execução, tendo em vista 

alcançar determinados resultados.  

 

Neste contexto, importa ter em atenção as constantes alterações sociais e culturais que 

ocorrem no território condicionam por vezes todas as estratégias de desenvolvimento 

planeadas. Por isso, é necessário recorrer a todas as ferramentas de análise e 

monitorização disponíveis, de modo a que o equilíbrio desejável entre a valorização 

estética destes novos espaços não se revele na perda de uma identidade complementar e 

comum às duas cidades. 

 

O conhecimento científico, proporcionado pela padronização da vida urbana nos 

espaços públicos, conferirá aos decisores, com poderes de gestão e ordenamento do 

território, a capacidade de influenciar o comportamento das variáveis que afectem 

positiva ou negativamente as dinâmicas urbanas deste território.  
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Mapa de enquadramento da área de estudo 
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Ortofotomapa de enquadramento 
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Mapa do centro histórico do Porto e Vila Nova Gaia
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Ficha Tipo de recolha de dados  

LEVANTAMENTO / OBSERVAÇÃO 
FICHA  

N.º 

 
1. LOCALIZAÇÃO  HORA    DIA  

 

 Rua 
 Praça 

2. FUNÇÕES 

 Restauração 
 Jogos 
 Passeios 
 Jardim 

3.  ESPAÇO PÚBLICO   

 Área espaço público 
 Largura passeios 

 

4. MOBILIÁRIO URBANO 

 Esplanadas 
 Abrigos 
 Bancos 
 Arvores 

5.  PADRÕES DE COMPORTAMENTO 

 
 Sentar 
 Correr 
 Passear 
 Conversar 

6.  NOTAS 

 
 



 

 


