






“Todo	  o	  cidadão	  possui	  muitas	  relações	  com	  algumas	  partes	  da	  sua	  cidade	  e	  a	  sua	  

vezes,	  a	  nossa	  percepção	  da	  cidade	  não	  é	   íntegra,	  mas	  sim	  bastante	  parcial,	   frag-

1

1	  	  LYNCH,	  Kevin	  –	  A	  IMAGEM	  DA	  CIDADE.	  Lisboa:	  Edições	  70,	  2009.	  p.9/10
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RESUMO

_	  _

-‐

-‐
-‐

do	  espaço	  urbano.

relações	  entre	  pessoas,	  e	  da	  interação	  destas	  com	  os	  elementos	  e	  referentes	  urba-‐
-‐

truturas	  -‐	  como	  o	  caso	  do	  Metro	  do	  Porto	  -‐	  concorrem	  para	  a	  criação	  e	  transforma-‐

-‐

representação	  espacial.	  

PALAVRAS-CHAVE



ABSTRACT

_	  _

aspects	   that	   relate	   to	   the	  communicative	  character	  of	   the	  city,	  while	   issuer	  of	  a	  

Metro	  do	  Porto,	  that	  

the	  urban	  realm.

-‐

-‐
structures	  –	  as	  it	  is	  the	  case	  of	  the	  Metro	  do	  Porto	  –	  which	  contributes	  to	  the	  cre-‐
ation	  and	  transformation	  of	  its	  identity	  and	  its	  historical,	  cultural,	  economic,	  social	  

-‐
ies	  nowadays	  are	  an	  active	  and	  inevitable	  part	  of	  our	  urban	  daily	  life	  pursuits	  and,	  

-‐

their	  perception	  and	  spatial	  representation.

KEYWORDS -‐
onist.
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INTRODUÇÃO

APRESENTAÇÃO

_	  _

-‐
-‐

-‐

constante	  mutação	  e	  são,	  “tal	  como	  uma	  obra	  arquitectónica,	  construções	  no	  espa-
ço,	  mas	  uma	  construção	  em	  grande	  escala,	  algo	  apenas	  perceptível	  no	  decurso	  de	  

2	  

encontram	  permanentemente	  em	  transformação	  no	  espaço	  e	  no	  tempo.

-‐

-‐
-‐
-‐

minando	  a	  sua	  identidade	  e	  características	  particulares.	  Portanto,	  no	  que	  respeita	  

“sentido”3

funcionais	  e	  económicos.	  Este	  processo,	  desperta	  individualmente,	  em	  cada	  obser-‐
“com	  grande	  adaptação	  e	  

à	  luz	  dos	  seus	  objectivos	  próprios	  –	  selecciona,	  organiza	  e	  dota	  de	  sentido	  aquilo	  que	  

-‐
2	  	  LYNCH,	  Kevin	  –	  A	  IMAGEM	  DA	  CIDADE.	  Lisboa:	  Edições	  70,	  2009.	  p.9
3
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teral	  entre	  o	  observador	  e	  o	  meio	  -‐	  de	  perceção/representação	  -‐	  que	  resulta,	  no	  
imagem	  mental.	  

“Esta	   imagem	   é	   o	   produto	   da	   percepção	   imediata	   e	   da	  memória	   da	   experiência	  

-

cessidade	  de	  conhecer	  e	  estruturar	  o	  nosso	  meio	  é	  tão	  importante	  e	  tão	  enraizada	  

no	  passado	  que	   esta	   imagem	   tem	  uma	  grande	   relevância	  prática	   e	   emocional	  no	  

5

CAMPO

_	  _

Arquitetura	  e	  intitulado	   ,	  escolheu-‐se	  abor-‐
dar	  como	  caso	  de	  estudo	  o	  Metro	  do	  Porto	  sob	  o	  ponto	  de	  vista	  do	  seu	  impacto	  na	  

-‐
tura	  da	  cidade	  consolidada.	  Deve-‐se	  entender,	  neste	  estudo,	  a	  perceção	  como	  um	  
processo	  mental	  de	  interação	  de	  cada	  indivíduo	  com	  o	  ambiente,	  processo	  este,	  

-‐

enquanto	  entidade	  particular	  percetível	  por	  meio	  das	  suas	  marcas	  e	  sinais	  decor-‐

OBJETIVO

_	  _

-‐
nadas	  com	  duas	  das	  atuais	  visões	  acerca	  da	  cidade	  contemporânea	  -‐	  “cidade	  exis-

	  e	  
-‐

5	  	  LYNCH,	  Kevin	  –	  A	  IMAGEM	  DA	  CIDADE.	  Lisboa:	  Edições	  70,	  2009.	  p.12



INTRODUÇÃO

no	  entanto,	  conscientes	  das	  premissas	  envolvidas	  em	  tal	  elaboração,	  e	  das	  nossas	  

-‐

-‐

-‐

-‐
-‐
-‐

MÉTODO

_	  _

-‐

-‐
-‐

Em	   relação	   ao	   caso	   de	   estudo,	   entendeu-‐se	   relevante,	   num	  primeiro	  momento,	  

que	  estiveram	  subjacentes	  ao	  projeto	  do	  Metro	  do	  Porto,	  para	  que	  fosse	  possível	  
in	  loco	  acerca	  dos	  

impactos	  e	  manifestações	  visuais	  que	  todo	  processo	  da	  sua	  construção	  veio	  des-‐
poletar.	  
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ESTRUTURA

_	  _

A	   dissertação	   apresenta-‐se	   estruturada	   tendo	   por	   base	   a	   preocupação	   de	   pos-‐
sibilitar	   aos	   seus	   leitores	   estabelecer	   um	   discurso	   claro	   sobre	   o	   estudo	   desen-‐

-‐
-‐
-‐

-‐

confronto	  de	  duas	  visões	  distintas,	  mas	  ao	  mesmo	  tempo	  concordantes	  para	  a	  de-‐
cidade	  existente	  e	  cidade	  emergente -‐

-‐

-‐
-‐

e	  simbólico.

-‐
-‐



INTRODUÇÃO

-‐

-‐
mento	  deste	  projeto,	  assim	  como	  as	  consequentes	  transformações	  urbanas	  que	  o	  

-‐
-‐

e	  que	  poderão	  contribuir,	  ainda	  que	  humildemente,	  para	  uma	  melhor	  compreen-‐
são	  do	  presente	  objeto	  de	  estudo	  e,	  perspetivando	  uma	  possível	  continuidade	  fu-‐
tura	  do	  trabalho	  aqui	  desenvolvido.







CONTEXTUALIZAÇÃO

_	  _	  

A	  CIDADE

consolidada.
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A	  CIDADE

TRANSFORMAÇÃO	  DA	  CIDADE

Cidade	  existente	  e	  Cidade	  emergente

_	  _

	  “tal	  como	  hoje	  ela	  é,	  dispersa,	  frag-

mentada	   e	   policêntrica,	   mas	   ainda	   referenciada,	   talvez	   mesmo	   dominada,	   pela	  

cidade	  numa	  perspectiva	  globalizante,	  mas	  considerando	  as	   suas	  diversas	  escalas	  

.

_	  _

-‐

podemos	  chamar	  de	  cidade	  contemporânea.	  A	  cidade	  atual,	  dita	  cidade	  emergen-
te

dispersa	  das	  partes.	  Falamos	  de	  uma	  cidade	  resultante	  de	  um	  processo	  evolutivo,	  
-‐

visão	  que	  defende	  a	  cidade	  existente
formas	  consolidadas	  da	  cidade,	  apoia-‐se	  em	  conceitos	  como	  a	  centralidade,	  a	  rele-‐
vância	  história	  dos	  centros	  urbanos	  e	  sobretudo	  na	  preservação	  da	  identidade	  dos	  

genius	  loci

evolução	  económica	  e	  do	  desenvolvimento	  de	  meios	  de	  comunicação	  e	  circulação,	  

Esta	  transformação,	  resultante	  das	  crises	  urbanas	  provocadas	  pela	  Revolução	  In-‐

-‐
-‐

portes	  e	  das	  comunicações	  que	  vieram	  colocar	  em	  causa	  os	  anteriores	  conceitos	  

	  CARVALHO,	  J.	  –	  ORDENAR	  A	  CIDADE.	  Coimbra:	  Quarteto	  Editora,	  2003.	  p.31
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-‐
hipertexto7

acontecimentos,	  o	  centro	  da	  cidade	  desvaneceu-‐se	  enquanto	  referência	  inequívo-‐

ideia	  de	  cidade	  que	  estava	  outrora	  profundamente	  vinculada	  à	  cidade	  existente.	  

-‐
-‐

	  Esta	  nova	  versão	  de	  ci-‐

9

Esta	   urbanização	   extensiva10 “como	   um	  

11,	   acentuando	  
-‐
-‐

-‐
“A	  perda	  de	  certos	  atritos	  territoriais	  –	  traduzida	  nos	  

-

12	  

7

-‐
ciência	  de	  pertença	  a	  sistemas	  coletivos.	  Uma	  multiplicidade	  de	  pertenças	  sociais	  em	  que,	  como	  as	  palavras	  

	  OLIVEIRA,	  Maria	  M.	   -‐	   IN	  MEMORIAM,	  NA	  CIDADE.	  Tese	  de	  Doutoramento,	  orientada	  pelo	  Professor	  Arq.	  

9	  	  Ibidem.	  p.292
10

11	  Ibidem.
12	  Ibidem.
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A	  CIDADE

-‐

não	  a	  da	  cidade	  existente -‐
ta	  possível,	  e	  adequada,	  à	  situação	  contemporânea.13	  Iremos	  apoiar	  o	  nosso	  estudo	  
parcelarmente	  nestas	  duas	  visões	  como	  ponto	  de	  partida	  para	  o	  desenvolvimen-‐

-‐
truturas	  de	  transporte,	  como	  o	  caso	  do	  Metro	  do	  Porto,	  associadas	  à	  cidade	  emer-
gente existente.

Atualmente,	   “
-‐

facilitar	  o	  uso	  do	  automóvel	  e	  para	  resolver	  os	  problemas	  das	  acessibilidades.	  A	  ci-‐
dade	  cresceu	  e	  desenvolveu-‐se	  em	  direção	  à	  periferia,	  impedindo	  em	  muitos	  casos	  
que	  se	  impusessem	  sistemas	  coerentes	  entre	  os	  diversos	  espaços,	  acabando	  por	  

uma	  manta	  de	  retalhos.	  O	  caminho-‐

-‐
-‐

-

-

-

15

13	  	  OLIVEIRA,	  Maria	  M.	  -‐	  IN	  MEMORIAM,	  NA	  CIDADE.	  Tese	  de	  Doutoramento,	  orientada	  pelo	  Professor	  Arq.	  

Porto:	  2005.	  p.23
15

in
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A	  CIDADE

-‐

forma	  e	  formato.

“A	  metrópole	  é	  multicêntrica	  e	  fragmentada,	  conformando	  um	  sistema	  difuso,	  na	  dis-

17

espaço	  contemporâneo,	  que	  “A	  manifestação	  mais	  visível,	  pelas	  suas	  dimensões,	  da	  
descontinuidade	  e	  da	  desordem	  do	  espaço	  contemporâneo,	  é	  a	  cidade,	  e	  se	  o	  homem	  

como	  ser	  urbano	  tem	   já	   longos	  antecedentes,	  a	  verdade	  é	  que	  a	  cidade	  típica	  dos	  

	  

Tal	  como	  em	  qualquer	  outra	  cidade,	  no	  que	  respeita	  à	  cidade	  do	  Porto,	  o	  seu	  es-‐

constantemente	  foram	  alterando	  a	  sua	  estrutura	  e	  vivências	  espaciais.	  Podemos	  

ocorreram	  no	  Centro	  Histórico	  da	   cidade	  no	  âmbito	  do	  projeto	   “Porto	   -‐	  Capital	  
-‐

17 -‐
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urbana,	  atribuindo-‐lhe	  qualidade	  espacial,	  social	  e	  possivelmente	  cultural.	  De	  sa-‐
-‐

multaneamente	  a	  trabalhar	  nestes	  dois	  projetos,	  “ 19	  
para	  Souto	  de	  Moura20

previsto	   21,	  assim	  como	  os	  atrasos	  que	  se	  foram	  sucedendo	  no	  pro-‐

19 -‐

20

-‐
presa	  Metro	  Portucalense,	  Alcino	  Soutinho	  pela	  Metropor	  e	  Eduardo	  Souto	  de	  Moura	  pela	  empresa	  Normetro.	  

	  são	  convidadas	  a	  apresentar	  um	  
projeto	  a	  

Normetro	  e,	  consecutivamente	  a	  escolha	  do	  Arq.	  Eduardo	  Souto	  de	  Moura	  como	  o	  arquiteto	  do	  Metro	  do	  Porto.
21 -‐
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Em	  suma,	  as	  cidades	  enquanto	  construções	  evolutivas	  no	  espaço	  e	  no	  tempo,	  são	  

-‐
-‐

novas	  infraestruturas	  de	  mobilidade	  que	  facultam	  a	  circulação	  de	  pessoas,	  bens	  
-‐

-‐
das	  à	  cidade	  emergente

cidade	  consolidada.





PARTE	  I

_	  _	  
O	  ESPAÇO	  PÚBLICO	  URBANO

Metro	  da	  Trindade.
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O	  ESPAÇO	  PÚBLICO	  URBANO

CONTRIBUTOS	  PARA	  A	  DEFINIÇÃO	  DE	  ESPAÇO	  PÚBLICO

_	  _

suas	  diversas	  formas	  –	  rua,	  praça,	  terreiro,	  jardim	  ou	  parque	  –	  é	  um	  elemento	  pri-

organização	  do	  ‘mapa	  mental’	  que	  cada	  um	  faz	  para	  si	  e	  lhe	  permite	  reconhecer-se	  

e	  orientar-se	  na	  cidade,	  um	  palco	  onde	  se	  exprimem	  a	  vivência	  individual	  e	  colectiva	  

22

_	  _

principalmente,	  nas	  vias	  de	  transporte	  de	  metropolitano	  e	  nas	  suas	  estações	  e	  in-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

23	  

22	  	  CAMPOS,	  Vitor	  in	  Nota	  de	  Apresentação	  –	  A	  IDENTIDADE	  DOS	  LUGARES	  E	  A	  SUA	  REPRESENTAÇÃO	  COLEC-‐

23	  	  
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O	  ESPAÇO	  PÚBLICO	  URBANO

-‐
ciona-‐se	  com	  outros	  indivíduos	  pertencentes	  ao	  seu	  meio	  –	  ao	  seu	  espaço	  social.	  

-‐

uso	  coletivo	  e	  socialmente	  aceite,	  “uma	  singularidade	  que	  os	  homens	  reconhecem	  

-‐

“não	  pode	  

25,	  e	  que	  esta	  seja,	  portanto,	  uma	  composição	  de	  

-‐

-‐

elemento	  estruturante	  dos	  tecidos	  urbanos,	  desempenha	  um	  papel	  determinante	  

	  

Dissertação	  de	  Mestrado	  em	  Arte	  e	  Património:	  No	  contemporâneo	  e	  Actual	  sob	  orientação	  da	  Professora	  Dr.	  
Isabel	  Santa	  Clara	  e	  do	  Professor	  Doutor	  Carlos	  Valente.	  Madeira:	  Universidade	  da	  Madeira.

25 -‐

	  FERREIRA,	  Vítor	  M.	  –	  FASCÍNIO	  DA	  CIDADE:	  Memória	  e	  projecto	  da	  urbanidade.	  Lisboa:	  ISCTE	  &	  Ler	  De-‐
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O	  ESPAÇO	  PÚBLICO	  URBANO

-‐

-‐
-‐

tintas	  entre	  si.	  

-‐
preende-‐se	  como	  espaço	  acessível,	  em	  principio,	  a	  qualquer	  um,	  e	  no	  qual	  se	  pode	  

qualidades	  aos	  indivíduos	  e	  à	  coletividade,	  tanto	  em	  termos	  materiais	  (urbanísti-‐

“assumem-se	  

27

-‐

-‐
te	  neste	  trabalho,	  o	  Metro	  do	  Porto	  pretendeu	  resolver	  os	  problemas	  do	  espaço	  

-‐

desses	  espaços,	  criando	  novas	  relações	  espaciais	  e	  emocionais	  entre	  os	  indivíduos	  
e	  o	  meio	  ambiente	  envolvente.

27	  	  FERREIRA,	  Vítor	  M.	  –	  FASCÍNIO	  DA	  CIDADE:	  Memória	  e	  projecto	  da	  urbanidade.	  Lisboa:	  ISCTE	  &	  Ler	  De-‐
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AS	  DIMENSÕES	  DO	  ESPAÇO	  PÚBLICO	  URBANO

_	  _

-

cados,	  através	  dos	  elementos	  que	  transmitem	  informação	  simbólica,	  conferindo	  uma	  

	  

_	  _

-‐

-‐

-‐
racterísticas	  e	  dimensões	  inerentes	  a	  cada	  espaço	  que	  se	  constrói	  a	  sua	  identidade,	  
como	  veremos	  posteriormentel.
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Dimensão	  tipológica	  e	  morfológica

_	  _

-‐

29

-‐

comportamentos	  que	  lhes	  estão	  destinados	  ou	  que	  pretendem	  estimular.	  Os	  espa-‐
-‐

crescente	  importância	  no	  nosso	  quotidiano.

-‐
-‐

as	  suas	  características	   formais,	  dimensionais,	  de	  escala	  ou	  de	  outros	  elementos	  

-‐

urbano,	  as	  estruturas	  naturais,	  entre	  outros.30

29

Porto:	  DGFLUP/GEGOT,	  2010.
30	  BRANDÃO,	  Pedro	  –	  A	  IDENTIDADE	  DOS	  LUGARES	  E	  A	  SUA	  REPRESENTAÇÃO	  COLECTIVA:	  Bases	  de	  orienta-‐
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-‐
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Dimensão	  funcional	  e	  vivencial

_	  _

.	  No	  entanto,	  o	  favoreci-‐

-‐

vital’	  da	  pessoa.31

-‐

-‐
ções,	  aspirações	  e	  os	  outros	  valores.

“o	  ‘uso’	  é	  o	  primeiro	  sentido	  da	  

-

32	  

-‐
-‐

31	  

2005.
32
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a	  ocorrência	  de	  outras,	  nomeadamente	  sociais.33

“As	  novas	  e	  crescentes	  necessidades	  da	  população	  

-

	  Ou	  seja,	  

sociais	  da	  nossa	   sociedade,	   favorece	   a	   constante	  procura	  de	  novas	   atividades	   e	  
modos	  distintos	  de	  vivenciar	  o	  espaço.

Metro	  do	  Bolhão,	  2012.	  

33

2005.

Porto:	  DGFLUP/GEGOT,	  2010.	  p.20
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Dimensão	  social	  e	  cultural

_	  _

a	  classe,	  grupo	  étnico,	  idade,	  estruturas	  e	  tipo	  de	  especialização	  do	  bairro	  onde	  se	  

35

-‐

as	   características	  das	  primeiras	  e	   suas	   respetivas	   tendências	  de	   transformação,	  

-‐

autoestima,	  etc.

-

sionar	  a	  representação	  social	  e	  o	  interesse	  cultural	  que	  os	  diversos	  contextos	  urbanos	  

projectam	  na	  estrutura	  cognitiva	  individual	  e	  na	  memória	  colectiva	  dos	  actores	  so-

ância	  e	  de	  proximidade,	  

É	  de	  notar	  que	  a	  constante	  movimentação	  urbana	  das	  relações	  socioculturais	  no	  
-‐

para	  comportar	  atividades	  sociais.	  

35	  	  LEVITAS,	  G.	  –	  ANTHROPOLOGY	  AND	  SOCIOLOGY	  OF	  STREETS.	   in	  BRAN-‐

	  	  FERREIRA,	  Vítor	  M.	  –	  FASCÍNIO	  DA	  CIDADE:	  Memória	  e	  projecto	  da	  urbanidade.	  Lisboa:	  ISCTE	  &	  Ler	  De-‐
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Dimensão	  visual	  e	  percetiva

_	  _

não-

-lugares37 -‐

As	  cidades	  despertam	  nos	  indivíduos	  comportamentos	  fruto	  de	  estímulos	  produ-‐

pela	  cidade,	  quando	  percorrida	  e	  vivenciada	  pelos	  transeuntes	  -‐	  seja	  ela	  de	  forma	  

-‐

-‐

usam	  e	  se	  apropriam	  quotidianamente	  destes	  espaços.	  A	  interação	  entre	  a	  forma	  

nos	  seus	  aspetos	  que	  se	  prendem	  com	  as	  suas	  características	  visuais	  e	  percetivas	  

37 -‐

-‐

	  	  BRANDÃO,	  Pedro	  –	  A	  IDENTIDADE	  DOS	  LUGARES	  E	  A	  SUA	  REPRESENTAÇÃO	  COLECTIVA:	  Bases	  de	  orien-‐
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A	  IDENTIDADE	  URBANA

_	  _

cidade	  histórica	  ou	  de	  um	  território	  urbanizado,	  e	  averiguar	  as	  relações	  entre	  iden-

tidade	  e	  qualidade	  urbanas;	  estudar	  as	  formas	  de	  variação	  com	  a	  identidade	  e	  per-

39

_	  _

possam	  conter.

“A	  construção	  das	  identidades	  territoriais	  possui	  duas	  dimensões,	  uma	  ancorada	  na	  

-

-

-‐

para	  a	  construção	  da	  identidade	  do	  espaço	  urbano.

As	  dimensões	  da	  identidade	  urbana	  têm	  por	  base	  não	  só	  as	  características	  tipo-‐

nas	   suas	   formas	   tradicionais	   -‐	   da	   cidade	   existente	   -‐	   como	  nas	  novas	   tendências	  

39

Publicações,	  2005.	  p.117

	  	  BRANDÃO,	  Pedro	  –	  A	  IDENTIDADE	  DOS	  LUGARES	  E	  A	  SUA	  REPRESENTAÇÃO	  COLECTIVA:	  Bases	  de	  orien-‐

in

Tramas	  conceptuais	  para	  pensar	  a	  piauniensidade.
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da	  cidade	  emergente

os	  seus	  referentes	  urbanos,	  o	  seu	  valor	  patrimonial,	  as	  suas	  pretensões	  culturais	  

A	  procura	  de	  uma	  identidade	  espacial	  tem	  o	  sentido	  de	  compreender	  e	  reconhecer	  
-‐

-‐
-‐

os	  sentidos	  e	  os	  valores	  atribuídos	  a	  um	  espaço,	  e	  que	  constituem	  a	  sua	   identida-

de,

	  

As	  identidades	  territoriais	  são	  assim	  construídas	  valendo-‐se	  do	  reconhecimento	  

processo	  de	  apropriação	  do	  homem	  pelo	  espaço,	  onde	  o	  mesmo	  estabelece	  uma	  

espaço	  criado	  por	  si	  e	  para	  si.	  Por	  outras	  palavras,	  o	  homem	  constrói	  espaços	  para	  

-‐

ambientes	  urbanos.	  É	  esta	  comparação	  que	  permite	  a	  criação	  de	  uma	  identidade	  
-‐

Podemos	  concluir,	  portanto,	  que	  a	  identidade	  do	  espaço	  urbano	  se	  manifesta	  atra-‐

urbano	  e	  os	  usos	  que	  lhes	  tão	  adscritos.	  Esses	  traços,	  assumidos	  enquanto	  mar-‐

pensar	  a	  piauniensidade.	  p.1
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-‐

e	  monumentos.
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Memória	  Coletiva

_	  _

Um	  dos	  aspetos	  diretamente	   relacionados	  com	  a	  produção	  da	   identidade	  urba-‐

-‐
ra	  ou	  sociedade	  -‐	  adquire	  uma	  dimensão	  histórica	  que	  promove	  o	  que	  podemos	  

-‐

-‐
lidade	  da	  cidade	  histórica	  adquire	  um	  papel	  fundamental	  no	  valor	  da	  identidade	  
enquanto	  património	  urbano.

-‐
ferencial	  norteador	  na	  construção	  de	  identidades.	  História	  e	  memória	  caminham	  
juntas	  na	  construção	  de	   identidades. -‐
mento	  constituinte	  do	  sentimento	  de	  identidade,	  “na	  medida	  em	  que	  ela	  é	  também	  
um	  factor	  importante	  do	  sentimento	  de	  continuidade	  e	  de	  coerência	  do	  grupo	  em	  sua	  

sobreposição	  da	  memória	  individual	  sobre	  uma	  memória	  coletiva	  pertencente	  a	  
cada	  individuo.	  Cada	  habitante	  tem	  uma	  memória	  individual	  e	  uma	  memória	  co-‐
letiva	  que	   incluí	  a	   lembrança	  dos	  outros,	  do	  meio,	  mas	  que	  ainda	  se	  perspetiva	  
a	  partir	  de	  dentro.

Dissertação	  de	  Mestrado	  em	  Arte	  e	  Património:	  No	  contemporâneo	  e	  Actual	  sob	  orientação	  da	  Professora	  Dr.	  

pensar	  a	  piauniensidade.	  p.5

	  	  POLLAK,	  Michael	  –	  MEMÓRIA	  E	  IDENTIDADE	  SOCIAL.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Revista	  Estudos	  Históricos,	  vol.5,	  

	  BRANDÃO,	  Pedro	  –	  A	  IDENTIDADE	  DOS	  LUGARES	  E	  A	  SUA	  REPRESENTAÇÃO	  COLECTIVA:	  Bases	  de	  orienta-‐
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no	  isolamento	  de	  um	  momento	  ou	  período,	  na	  busca	  que	  o	  diferencia	  do	  anterior	  
e	  do	  posterior,	  para	  compreender	  a	  transformação,	  enquanto	  a	  memória	  coletiva	  
trata	  da	  permanência	  e	  da	  continuidade.

-‐
ção	  individual,	  mas	  uma	  construção	  social	  e	  um	  fenómeno	  coletivo.	  Sendo	  que	  as	  

sociais.	   “não	  há	  memória	  colec-

.	  

“a	  própria	  cidade	  é	  a	  memória	  colectiva	  

dos	  povos;	  e	  tal	  como	  a	  memória	  está	  ligada	  a	  factos	  e	  a	  lugares,	  a	  cidade	  é	  um	  locus	  

-

-‐
-‐

culturais	  e	  festivos.	  

Uso	  e	  Apropriação

_	  _

-‐

-‐

	  	  ROSSI,	  Aldo	  –	  A	  ARQUITECTURA	  DA	  CIDADE.	  Lisboa:	  Edições	  Cosmos,	  2001.	  p.192
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a	  presença	  no	  mesmo	  espaço	  de	  diferentes	  funções,	  desde	  o	  simples	  ato	  de	  estar	  e	  

50 -‐
tes	  de	  adequação	  entre	  espaço	  e	  uso,	  nomeadamente	  limites	  sociais	  e	  culturais.

-‐

-‐

	  51

portanto,	  um	  processo	  de	  construção.	  

-‐

-‐

necessidades	  da	  vida	  quotidiana,	  tanto	  à	  escala	  do	  bairro	  como	  da	  cidade.	  Aquela	  

socialização	  e	  
de	  individuação,	   -‐
cionam	  e	  determinam.52

50

51	  	  BRANDÃO,	  Pedro	  –	  A	  IDENTIDADE	  DOS	  LUGARES	  E	  A	  SUA	  REPRESENTAÇÃO	  COLECTIVA:	  Bases	  de	  orien-‐

52	  	  FERREIRA,	  Vítor	  M.	  –	  FASCÍNIO	  DA	  CIDADE:	  Memória	  e	  projecto	  da	  urbanidade.	  Lisboa:	  ISCTE	  &	  Ler	  De-‐
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Genius	  Loci

_	  _

podemos	  denominar	  como	  o	  genius	  loci

meio	  onde	  foram	  construídas.53

-‐
genius	  loci	  pode	  

skyline

_	  _

-‐

um	  ambiente,	  que	  pode	  ser	  a	  cidade,	  como	  parte	  da	  identidade	  que	  foi	  sendo	  cons-‐

relacionado	  com	  a	  “apropriação”	  desse	  espaço”.

-‐

-‐

53	  BRANDÃO,	  Pedro	  –	  A	  IDENTIDADE	  DOS	  LUGARES	  E	  A	  SUA	  REPRESENTAÇÃO	  COLECTIVA:	  Bases	  de	  orienta-‐

	  POL,	  H.	  e	  VALERA,	  S.	  -‐	  SIMBOLISME	  DE	  L’ESPACE	  PUBLIC	  ET	  IDENTITÉ	  SOCIAL	  in	  BRANDÃO,	  Pedro	  –	  O	  
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que	  se	  aplica	  ao	  poder	  e	  suas	  estruturas,	  a	  identidade	  de	  resistência,	  que	  se	  aplica	  
-‐

minantes	  e	  status	  quo
55

-‐

constrói	  o	  espaço	  enquanto	  comunidade. 	  

de	  uma	  identidade	  e	  a	  perceção	  que	  temos	  dessa	  identidade	  faculta-‐nos	  o	  reco-‐

55

	  Ibidem.



51

O	  ESPAÇO	  PÚBLICO	  URBANO

Preservação	  de	  Identidade	  Urbana

_	  _

-‐
-‐

ção,	  em	  contraponto	  aos	  que	  a	  preservam.

ao	  valor	  do	  uso,	  frequentemente	  anula	  qualquer	  reminiscência	  histórico-‐cultural	  

da	  arquitetura	  da	  cidade	  são	   frequentes,	  a	   identidade	  ou	  o	  sentido	  de	  pertença	  

o	  propulsor	  da	  perda	  de	  identidade	  porque,	  ao	  serviço	  de	  quereres	  económicos,	  

57

uma	  crescente	  preocupação	  pelo	  retorno	  à	  ocupação	  dos	  centros	  históricos	  atra-‐

aprofundaremos	  esta	  questão	  por	  não	  ser	  objeto	  deste	  trabalho.

-‐
ria	  urbana	  e	  social,	  pelo	  nosso	  passado,	  presente	  e	  futuro,	  implica	  considerar	  as	  

-‐

57

Dissertação	  de	  Mestrado	  em	  Arte	  e	  Património:	  No	  contemporâneo	  e	  Actual	  sob	  orientação	  da	  Professora	  Dr.	  
Isabel	  Santa	  Clara	  e	  do	  Professor	  Doutor	  Carlos	  Valente.	  Madeira:	  Universidade	  da	  Madeira.
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tidos	  e	  valores	  simbólicos,	  sociais	  e	  culturais	  inerentes	  a	  tais	  dimensões. 	  Consi-‐

-‐

relacionam.	  

-‐

“Em	  muito	  pouco	  tempo,	  arquitectos,	  engenheiros	  e	  construtores,	  

souberam	  superar	  obstáculos	  aparentemente	   intransponíveis,	   escavaram	  as	  vísceras	  graníticas	  da	  área	  mais	  

antiga	  do	  Porto,	  realizaram	  galerias	  e	  pontes,	  recuperaram	  restos	  da	  memória	  urbana,	  introduziram	  elementos	  

-

59

ENCORE,	  LNEC,	  Maio	  2003.
59 -‐
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SÍNTESE

_	  _

Como	  vimos,	  a	  cidade	  constitui-‐se	  e	  vive	  essencialmente	  da	  relação	  entre	  os	  prota-‐

-‐

-‐

-‐

às	  relações,	  vivências	  e	  apropriações,	  que	  decorrem	  dum	  processo	  de	  descoberta	  

-‐

identidade.

Pensando	  no	  nosso	  caso	  de	  estudo	  que	  apresentaremos	  em	  capítulo	  posterior,	  o	  

	  (iden-‐

-‐
no,	  de	  forma	  a	  traçar	  as	  bases	  para	  o	  posterior	  desenvolvimento	  do	  nosso	  caso	  de	  
estudo.	  
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A	  IMAGÉTICA	  DA	  CIDADE

_	  _

-

te	  na	  forma	  como	  nos	  relacionamos	  socialmente,	  como	  entendemos	  o	  meio	  em	  nosso	  

-

_	  _

,	  publicidade ,	  

-‐
cultura	  vi-

sual	  urbana -‐

-‐

urbana	  como:	   -‐

-‐
ção	  e	  consumos	  visuais	  em	  meio	  urbano.	  Lisboa:	  Editora	  Mundos	  Sociais,	  2011.	  p.2

-‐
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-‐
-‐

e	  interfaces	  subterrâneos	  que	  pontualmente	  vêm	  comunicar	  com	  a	  cidade	  à	  sua	  

e	  de	  visibilidade

exposição	  mas,	  igualmente	  de	  vigilância;	  inteligentemente	  usado	  pelo	  poder	  econó-

mico	  para	  propagandear	  bens	  e	  serviços;	  tacticamente	  empregue	  pelo	  contra-poder	  

-‐

-‐

como	  elementos	  cruciais	  para	  a	  compreensão	  das	  identidades	  sociais	  e	  culturais	  

a	   importância	  desta	  visualidade	  na	  sociedade	  atual,	  entendendo	  os	  sistemas	  vi-‐

meio	  urbano.	  Lisboa:	  Editora	  Mundos	  Sociais,	  2011.	  p.15
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Metro	  da	  Trindade.
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culação	  de	  informação.	  À	  crescente	  oferta	  de	  informação	  visual,	  corresponde	  um	  

relação	  visual	  do	  homem	  com	  o	  ambiente	  circundante.

-‐

	  A	  atual	  proliferação	  e	  dispersão	  massiva	  de	  

-‐
sual”,	  patente	  de	  forma	  mais	  ou	  menos	  evidente,	  em	  qualquer	  cidade	  contemporâ-‐

um	  rosto,	  podemos	  encontrar,	  para	  além	  da	  semelhança	  ou	  da	  beleza,	  a	  inscrição	  de	  

-‐
e	  na	  crescente	  

ativa	  do	  nosso	  quotidiano	   e	  na	  perceção	  que	   temos	  do	   espaço.	   É	  precisamente	  

-‐
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-

	  

-‐
ais,	  o	  olhar	  do	  homem	  vê-‐se	  constantemente	  confrontado	  com	  a	  necessidade	  de	  

-‐

actividades.	  

meio	  urbano.	  Lisboa:	  Editora	  Mundos	  Sociais,	  2011.	  p.51
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-‐

“A	  cidade	  é	  um	  discurso,	  e	  esse	  discurso	  é	  verdadeiramente	  uma	  linguagem:	  a	  cidade	  

fala	  aos	  seus	  habitantes,	  nós	  falamos	  a	  nossa	  cidade,	  a	  cidade	  onde	  nós	  nos	  encontra-

	  

Propusemo-‐nos,	  desde	  o	   início	  deste	   trabalho,	   a	  pensar	  o	  espaço	  de	  cidade	  en-‐
-‐

ção	  atenta	  à	  visualidade	  do	  quotidiano	  e	  na	  forma	  como	  essa	  visualidade	  se	  im-‐

-‐

como	  essa	  visualidade,	  assim	  como	  outros	  aspetos	  inerentes	  ao	  espaço	  de	  cidade,	  



A	  IMAGEM	  DO	  ESPAÇO	  PÚBLICO	  URBANO

SOBRE	  O	  CONCEITO	  DE	  IMAGEM

_	  _

-

técnicas	  e	   linguagem	  pictóricas,	  que	  enunciam	  uma	   ligação	  particular	  do	  homem	  

70	  

_	  _

-‐
tral	  no	  desenvolvimento	  do	  nosso	  trabalho,	  parece-‐nos	  importante	  um	  breve	  es-‐
clarecimento	  relativamente	  à	  forma	  como	  entendemos	  neste	  trabalho	  a	  noção	  de	  

-‐

-‐

-‐
-‐

cionam	  como	  suportes	  de	  conhecimento	  e	  orientação	  no	  mundo.71	  Na	  atualidade	  o	  
-‐

visual	  na	  vida	  quotidiana.	  O	  presente,	  parece	  estar	  particularmente	  imerso	  numa	  
visualidade	  que	  inunda	  o	  quotidiano,	  brotando	  de	  diferentes	  fontes.	  Na	  ciência,	  na	  

parece	  imperar	  e	  todas	  elas	  pretendem	  visibilidade.

-‐
do	  uma	  parcela	  do	  território	  disponível.	  Tornou-‐se	  comum	  referir	  que	  habitamos	  

à	  priori	  nos	  parece	  óbvia,	  levanta	  

70 -‐

71
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-‐
râneo.

-‐
media	  e	  às	  tecno-‐

cinema,	  da	  imprensa,	  da	  publicidade	  ou	  da	  internet	  que,	  tendem	  a	  absorver	  a	  nos-‐
sa	  atenção,	  dada	  a	  sua	  presença	  abundante	  no	  campo	  da	  perceção	  visual	  quotidia-‐
na.72 -‐

-‐

-‐
-‐

ser	  consensual	  a	  ideia	  de	  que	  esta	  desfruta	  de	  enorme	  poder,	  atuando	  emocional-‐

olhar.	  

-‐

-‐

72 -‐
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Outdoors
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viana	  sobre	  o	   tema,	  esta	  parece-‐nos	  aparentemente	  relacionada	  sobretudo	  com	  
-‐

militude.	  No	  entanto,	  apesar	  deste	  pressuposto	  estar	  inteiramente	  adequado	  para	  

-‐

-‐

-

	  Esta	  aparente	  

-

73

costumes	  e	  entendimentos	  que	  concorrem	  para	  moldar	  a	  forma	  como	  entendemos	  
esse	  mesmo	  termo	  e	  associações	  que	  lhe	  atribuímos. 	  A	  autora,	  fala-‐nos	  de	  dife-‐

-‐

conceções	  do	  termo,	  que	  nos	  remetem	  para	  ideias	  remotas	  e	  míticas,	  para	  as	  me-‐

75

-‐

este	  particularidade.	  

-‐
-‐

73 -‐

	  	  JOLY,	  Martine	  -‐	  A	  IMAGEM	  E	  OS	  SIGNOS.	  Lisboa:	  Edições	  70,	  2005.
75 Lisboa:	  Edições	  70,	  2001.
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-‐

-‐

estando	  as	  restantes	  endereçadas	  para	  um	  sentido	  mais	  metafórico	  da	  questão	  -‐	  

-‐

humanos. 	  

-‐

-‐

-‐
tem	  independentemente	  da	  presença	  do	  indivíduo	  que	  as	  contempla,	  mas	  que	  no	  

da	  cidade	  e	  que	  o	  seu	  propósito	  seria,	  ainda	  assim,	  o	  de	  ser	  comunicadas/vistas	  
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A	  IMAGEM	  COMO	  SISTEMA	  DE	  LINGUAGEM

_	  _

mais	  abstrato	  e	  imaterial,	  e	  centremo-‐nos	  na	  restante	  família	  tendo	  em	  conside-‐
-‐

-‐

-‐

-‐

pressuposto	  que	  esta,	  independentemente	  dos	  objetivos	  do	  seu	  produtor,	  nos	  co-‐

-‐
-‐
77	  

-‐
-‐

culturais	  ou	  de	  modos	  de	  comunicação,	  servindo	  para	  entender	  melhor	  o	  homem	  

-‐

“Os	  diferentes	  territórios	  em	  que	  a	  imagem	  é	  fabricada	  e,	  se	  quisermos,	  os	  diferentes	  

tipos	  de	  imagem,	  possuem	  uma	  lógica	  interna	  própria,	  marcada	  por	  convenções	  es-

tilísticas,	  elementos	  simbólicos	  e	  modos	  de	  produção,	  que	  são	  distintos	  e	  afectam	  o	  

	  

77 -‐

	  	  Ibidem.
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79,	  aplicados	  ao	  estu-‐

associação	  entre	  um	  elemento	  presente	  e	  visível	  e	  um	  elemento	  ausente,	  seja	  este	  
uma	  ideia,	  um	  objeto,	  um	  sentimento,	  etc..	  Deste	  modo,	  qualquer	  elemento	  pode	  

-‐

-‐

correspondência	  entre	  dois	  objetos.

“Os	  ícones	  são	  diferentes	  dos	  indícios,	  na	  medida	  em	  que	  são	  fabricados	  pelo	  homem	  
com	  o	  intuito	  de	  representarem,	  pela	  semelhança,	  o	  objeto	  de	  referência,	  enquanto	  

os	  segundos 	  são	  uma	  
esp 	  

-‐

Ferrara,	  Charles	  Peirce

79 -‐

-‐

o	  sistema	  de	  Saussure

-‐

-‐
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Performance
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-‐

-‐

-‐

-‐

“A	  metáfora	  representa	  o	  objecto	  salientando	  nele	  o	  índice	  que,	  institucionalmente,	  

caracteriza	  o	  elemento	  que	  ele,	  hipoícone	  metafórico,	  representa:	  a	  coroa	  ou	  a	  tiara	  

-

demos	  compreender	  a	  imagem	  da	  cidade	  que	  se	  faz	  representar,	  sensivelmente,	  pelos	  

-‐
-

“as	   características	   culturais	  

sedimentam	  a	  cidade	  enquanto	  império	  fervilhante	  de	  signos	  que	  cria	  uma	  lingua-

produzir	   informação,	  ou	  seja,	  uma	  representação,	  um	  modo	  de	  ser	  que	  substitui	  e	  

-‐
-‐

Paulo:	  Editora	  da	  Universidade	  de	  São	  Paulo,	  1999.	  p.	  250

Paulo:	  Editora	  da	  Universidade	  de	  São	  Paulo,	  1999.	  p.201
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equacionar	  a	  dinâmica	   comunicacional	   tendo	  em	  atenção	  diferentes	  elementos,	  

-‐

-‐
-‐

buído	  pelo	  criador/produtor,	  no	  entanto,	  no	  momento	  do	  seu	  consumo/receção,	  
-‐

aos	  observadores	  um	  papel	  fundamental	  e	  ativo	  neste	  processo,	  considerando	  que	  

orientados,	  que	  conferem	  sentido	  ao	  objeto	  percecionado.	  É	  neste	  momento	  que	  

interesses	  e	  desejos	  dos	  atores.

-‐
-‐

-‐
-‐

-‐
mórias,	  completamente	  díspares	  de	  indivíduo	  para	  indivíduo.	  
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VISÃO,	  PERCEÇÃO	  E	  VISUALIDADE	  DO	  URBANO

_	  _

-‐

	  É,	  a	  partir	  desta	  noção	  de	  per-‐
ceção	  e	  das	  relações	  que	  os	  indivíduos	  estabelecem	  com	  o	  meio	  envolvente,	  que	  

“a	  

cada	  instante	  existe	  mais	  do	  que	  a	  vista	  alcança	  e	  mais	  do	  que	  o	  ouvido	  pode	  ouvir,	  

pela	  cidade	  como	  visão	  serial

Os	  sentidos,	  com	  especial	  enfoque	  na	  visão,	  são	  essenciais	  à	  forma	  como	  nos	  rela-‐

-‐

-‐

	  Ibidem.	  p.10

	  	  CULLEN,	  Gordon	  –	  PAISAGEM	  URBANA.	  Lisboa:	  Edições	  70,	  2009.	  p.11
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uma	  mescla	  de	   informação	  que	  compreende	  cor,	  contraste,	   forma,	  movimento	  e	  
outros	  elementos	  que	  são	  percecionados	  e	  analisados	  em	  processos	  paralelos	  no	  

-‐
“o	  

	  

-‐

90	  

“Uma	   observação	  mais	   atenta	   da	   actividade	   humana	   e	   da	   forma	   como	   interagi-

mos	  com	  o	  mundo	  perceptível	  leva-nos,	  invariavelmente,	  à	  conclusão	  de	  que	  a	  nos-

91

-‐
-‐

O	   tato,	   a	   audição,	   o	  olfato,	   a	   visão	   e	  o	  paladar,	   constituem	  os	   suportes	  que	  nos	  

-‐

-‐

in

90	  	  GOMES,	  Patrícia	  -‐	  DESENHO	  DO	  ESPAÇO.	  Dissertação	  de	  Mestrado	  em	  Desenho,	  orientada	  pelo	  Professor	  

91

in
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visão	  adquire	  na	  nossa	  correspondência	  com	  o	  mundo92

-‐
samente	  que	  outras,	  dependendo	  do	  interesse	  afetivo,	  da	  atitude	  pensada	  e	  da	  si-‐
tuação	  emocional	  de	  quem	  recebe.

Os	  sentidos,	  mediadores	  da	  comunicação	  entre	  o	  homem	  e	  o	  mundo,	  moldam	  a	  
forma	  como	  construímos	  o	  nosso	  entendimento	  do	  mesmo	  e	   transmitimos	  sen-
tido93

estabelecem	  entre	  si	  e	  na	  forma	  como	  simultaneamente	  nos	  apropriamos	  da	  rea-‐

a	   importância	  dos	  sentidos	  na	   forma	  como	  construímos	  a	  noção	  de	  espaço,	  nos	  
movimentamos	  nele	  e	  comunicamos	  com	  os	  outros	  seres,	  revelando	  que	  os	  indiví-‐
duos	  pertencendo	  a	  culturas	  diferentes,	  habitam	  mundos	  sensoriais	  e	  percetivos	  
diferentes.	   “A	   selecção	  dos	  dados	   sensoriais	   consiste	   em	  admitir	   certos	   elementos	  
ao	  mesmo	  tempo	  que	  são	  eliminados	  outros;	  assim,	  a	  experiência	  será	  percebida	  de	  

servem	  dos	  seus	  sentidos,	  nas	  suas	  interferências	  com	  o	  meio	  ambiente	  vivo	  ou	  inani-

	  

comum	  e	  outros	  utensílios,	  revelam	  o	  modo	  particular	  como	  os	  sentidos	  são	  esti-‐

92

93

-‐
tros	  acontecimentos	  e	  locais	  numa	  representação	  mental	  coerente	  no	  tempos	  e	  no	  espaço,	  e	  o	  modo	  como	  essa	  

de	  um	  processo	  bilateral	  entre	  o	  observador	  e	  o	  meio,	  na	  medida	  em	  que	  o	  meio	  oferece	  distinções	  e	  relações	  
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-‐
mente,	  encontrarmos	  uma	  inter-‐relação	  entre	  o	  homem	  e	  o	  meio	  em	  que	  esteja	  em	  

-‐

não	  participe	  de	  forma	  ativa,	  independentemente	  da	  nossa	  consciência.	  

todavia,	  um	  privilégio	  de	  ordem	  simbólica,	  fruto	  dos	  modos	  como	  ordenamos	  cultu-

-

ta	  forma,	  tal	  como	  o	  corpo	  é	  composto	  por	  regiões	  com	  diferentes	  valores,	  funções	  

sensores.”95	  

95 -‐
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-‐

-‐

social	  e	  cultural.	  Os	  modos	  como	  visualmente	  entendemos	  o	  mundo	  e	  os	  objetos	  
-‐

envolvente. 	  

olhar,	  representamos	  a	  realidade	  e	  criamos	  estruturas	  de	  sentido,	  que,	  substituin-‐
“Aprendemos	  a	  decifrar	  o	  mun-

97

Após	  estas	  considerações,	  concluímos	  que	  o	  olhar	  e	  a	  perceção	  visual	  do	  mundo,	  

-‐

-‐

urbano.	  

-‐

97 -‐
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A	  IMAGEM	  MENTAL	  DO	  URBANO

_	  _

“As	  imagens	  do	  meio	  ambiente	  são	  o	  resultado	  de	  um	  processo	  bilateral	  entre	  o	  ob-

com	  grande	  adaptação	  e	  à	   luz	  dos	  seus	  objectivos	  próprios	  –	  selecciona,	  organiza	  

	  

_	  _

deveria	  apoiar-‐se	  numa	  relação	  de	  similaridade	  para	  com	  o	  seu	  objeto,	  a	  cidade.	  
No	  entanto,	  o	  tema	  tem	  sido	  interpretado	  de	  modo	  bastante	  particular	  por	  autores	  

metafórica	  que	  nos	  remete,	  sobretudo,	  para	  as	  questões	  da	  apreensão	  e	  interpre-‐

que	  atua	  sobre	  o	  modo	  como	  nos	  relacionamos	  e	  apropriamos	  do	  espaço	  de	  urba-‐
no.

um	  objeto	  ou	  a	  reprodução	  mental	  de	  uma	  sensação	  criada	  na	  ausência	  da	  cau-‐

“conjunto	  das	  imagens	  e	  das	  

99,	  portanto,	  

-‐

99
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100.	  “As	  “ima-‐

-‐

-‐
	  “profusão	  de	  imagens,	  alicer-

çada	  em	  poderosos	  circuitos	  tecnológicos,	  tem	  consequências	  não	  apenas	  ao	  nível	  do	  

101	  

-‐
“O	  imaginário	  actua	  e	  é	  actuado	  em	  

102

Com	  o	  crescimento	  de	  estímulos	  visuais	  na	  cidade,	  o	   “homem	  transeunte”	  ou	  o	  
-‐
-‐
-‐

-‐
Esta	   senso-

rialidade	   por	   códigos	   visuais	   comunica-nos	   o	   estado	   da	   intensidade	   visual	   do	  

103,	   num	   espaço	   visualmente	  

100
in	  

consumos	  visuais	  em	  meio	  urbano.	  Lisboa:	  Editora	  Mundos	  Sociais,	  2011.	  p.31
101	  	  CAMPOS,	  Ricardo	  -‐	  IDENTIDADE,	  IMAGEM	  E	  REPRESENTAÇÃO	  NA	  METRÓPOLE	  in	  BRIGHENTI,	  Andrea	  

meio	  urbano.	  Lisboa:	  Editora	  Mundos	  Sociais,	  2011.	  p.17
102	  

in	  SILVA,	  Gonçalo	  M.	  -‐	  UMA	  INTERPRETAÇÃO	  DA	  CIDADE	  CONTEM-‐
-‐

103
in	  BRIGHENTI,	  Andrea	  
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meio	  urbano.	  Lisboa:	  Editora	  Mundos	  Sociais,	  2011.	  p.52
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-‐
	  

-‐

em	  linha	  de	  importância	  fatores	  como:	  a	  consciência,	  a	  memória	  e	  os	  processos	  
-‐

-‐
-‐

municação	  no	  espaço	  de	  cidade	  acontece	  de	  forma	  não-‐verbal.	  A	  forma	  como	  nos	  
-‐

-‐

-‐
truído	  e,	  inerentemente,	  de	  todas	  as	  estruturas	  urbanas,	  pela	  associação	  da	  perce-‐
ção	  individual	  de	  diversos	  objetos	  ou	  de	  um	  conjunto	  urbano	  com	  características	  

implicam	  diferentes	  percepções	  e	  geram	  possíveis	  imagens	  mentais	  distintas	  das	  que	  

105

in	  BRIGHENTI,	  Andrea	  

meio	  urbano.	  Lisboa:	  Editora	  Mundos	  Sociais,	  2011.	  p.52
105

p.75
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-‐
ria	  ser	  usada	  quando	  se	  reconstroem	  as	  cidades	  foram	  os	  objetivos	  fundamentais	  

-‐
considerar	  a	  cidade	  não	  como	  algo	  em	  si	  

106.	  As	  cidades	  
-‐

os	  símbolos	  e	  as	  recordações	  coletivas	  de	  comunicação	  entre	  a	  coletividade.	  

-‐
107.	  Embora	  se-‐

-‐
ço	  urbano,	  eles	  podem	  ser	  separados	  para	  atendermos	  melhor	  à	  sua	  compreensão.	  

-‐
-‐

do	  objeto	  com	  o	  observador	  e	  com	  os	  demais	  objetos,	  entendido	  como	  estrutura.

-‐

mais	  ampla.

	  	  LYNCH,	  Kevin	  –	  A	  IMAGEM	  DA	  CIDADE.	  Lisboa:	  Edições	  70,	  2009.	  p.11
107	  	  Ibidem.

	  	  Ibidem.
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A	  Visibilidade

_	  _

-‐

109	  Portanto,	  essa	  qualidade	  

possibilidade	  de	  transformar	  a	  cidade	  num	  conjunto	  de	  pontos	  claramente	  iden-‐

constatamos	   anteriormente,	   apesar	  de	   se	   apontar	  para	  uma	  participação	  polis-‐

-‐

110

-‐
-‐

109	  	  LYNCH,	  Kevin	  –	  A	  BOA	  FORMA	  DA	  CIDADE.	  Lisboa:	  Edições	  70,	  2010.
110

Paulo:	  Editora	  da	  Universidade	  de	  São	  Paulo,	  1999.
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A	  Legibilidade

_	  _

-‐
-‐

estrutura	  coerente.

São	  muitos	  os	   tipos	  de	  orientação	  usados:	  a	   sensação	  visual	  da	   cor,	  da	   forma,	  do	  

-

111

Os	  esquemas	  ou	  mapas	  mentais	  propostos	  na	  sua	  obra,	  constituem	  estruturas	  que	  

112

-‐

-‐

-‐

função	  e	  outros	  fatores.	  

partir	  dos	  seus	  esquemas	  mentais,	  impede	  que	  eles	  se	  percam	  ou	  se	  desorientem	  

111	  	  LYNCH,	  Kevin	  –	  A	  IMAGEM	  DA	  CIDADE.	  Lisboa:	  Edições	  70,	  2009.	  p.11
112	  	  LYNCH,	  Kevin	  –	  A	  IMAGEM	  DA	  CIDADE.	  Lisboa:	  Edições	  70,	  2009.	  
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-‐
damental	  no	  processo	  de	  orientação113

-‐

-‐

presentes	  na	  sua	  composição,	  da	  sua	  visibilidade.

urbana	  mais	   intensa	  de	  forma	  a	  proporcionar	  uma	  relação	  mais	  harmoniosa	  do	  
indivíduo	  com	  o	  meio	  envolvente.

-‐
-‐

113	  LYNCH,	  Kevin	  –	  A	  BOA	  FORMA	  DA	  CIDADE.	  Lisboa:	  Edições	  70,	  2010.
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SÍNTESE

_	  _

-‐

urbanismo,	  da	  publicidade,	  da	  arte	  urbana	  e	  aplicada	  ao	  espaço	  de	  cidade,	  da	  sina-‐

a	  priori

estabelecidos	  com	  vista	  a	  surtir	  determinado	  efeito	  sobre	  o	  indivíduo.	  Por	  outro	  
-‐
-‐

mental,	  constituindo	  bases	  para	  a	  criação	  de	  novas	  identidades,	  constructo	  indi-‐
-‐

indivíduos,	  afetando	  as	  suas	  ações,	  atividades	  e	  deambulações	  dentro	  do	  território	  
urbano	  polifónico	  da	  cidade	  contemporânea.

-‐
-‐
-‐

-‐
ciar	  e	  que	  este,	  à	  medida	  dos	  seus	  interesses	  individuais	  ou	  coletivos,	  reconhece,	  
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APRESENTAÇÃO	  DO	  CASO	  DE	  ESTUDO

_	  _

urbana,	  remetendo	  para	  a	  memória	  e	  história	  da	  cidade,	  que	  constituem	  no	  fundo	  o	  

_	  _

-‐
sente	  e	  Passado.	  Dissertação	  de	  Mestrado	  em	  Arquitectura	  na	  FAUP	  orientada	  pelo	  Professor	  Doutor	  Francis-‐
co	  Barata.	  Porto:	  FAUP,	  2011/12.	  
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-‐

na	  importância	  de	  uma	  escolha	  que	  estivesse	  diretamente	  associada	  à	  cidade	  con-‐

-‐
de	  –	  a	  Boavista.	  O	  interesse	  desta	  escolha	  recaiu	  pelo	  facto	  do	  Metro	  do	  Porto	  ser,	  

forte	  
sobretudo,	   das	   vivências,	   apropriações	   e	   novas	   formas	   de	   viver	   as	   deslocações	  
quotidianas	  dos	  indivíduos	  na	  cidade	  do	  Porto.

-‐
.	   Iremos	  

próprio	   projeto	   e	   ao	   processo	   de	   intervenção	   no	   centro	   histórico,	   nas	   diversas	  
-‐

urbanas	   inerentes	   ao	  processo	  de	   implantação	  desta	  nova	   infraestrutura,	   espe-‐

-‐

metropolitana	  e	  as	  alterações	  sociais,	  económicas	  e	  culturais	  que	  estes	  espaços	  
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INTERVIR	  NO	  CENTRO	  HISTÓRICO

_	  _

-‐

diversidade,	   qualidade	   arquitetónica,	   valor	   económico	   e	   de	   dinâmicas	   sociais	   e	  
culturais,	  evitando	  assim	  que	  se	  torne	  uma	  mera	  reminiscência	  do	  passado	  ou	  um	  
apêndice	  mais	  ou	  menos	   folclórico	  para	  turista	  ver.	  No	  entanto,	   tal	  como	  vimos	  
relativamente	  à	   115 -‐

-‐

Porto.

115	  	  Tema	  abordado	  na	  
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“Em	  verdade	  há	  que	  defender,	  tei-

mosamente,	  a	  todo	  o	  custo,	  os	  valores	  do	  passado	  mas	  há	  que	  defendê-los	  com	  uma	  

atitude	  construtiva,	  quer	  reconhecendo	  a	  necessidade	  que	  deles	  temos	  e	  aceitando	  a	  

considerado	  como	  um	  dos	  mais	  importantes	  problemas	  da	  cidade	  contemporânea,	  

de	  ação	  sobre	  si.	  “Este	  [centro	  histórico]	  testemunho	  vivo	  de	  épocas	  passadas	  é	  uma	  
expressão	  da	  cultura	  e	  um	  dos	  fundamentos	  da	  identidade	  do	  grupo	  social,	  vector	  

indispensável	  face	  aos	  perigos	  da	  homogeneização	  e	  despersonalização	  que	  caracte-

117	  Portanto,	  vemos	  que	  em	  casos	  como	  

-‐
trutivas	  urbanísticas,	  mas	  outras	  que	  remetam	  essencialmente	  para	  condicionan-‐

uma	  comunidade	  que	  encontra	  os	  seus	  referentes	  no	  passado,	  que	  vivencia	  o	  pre-‐
sente	  e	  se	  projeta	  no	  futuro.	  

“hoje	  o	  desenvolvimento	  urbano	  não	  pode	  introduzir	  

-

monia,	   equilíbrio	   e	   integração,	   que	   recupere	  as	  principais	   linhas	  de	   continuidade	  

-‐
ciais	  e	  económicos	  que,	  como	  veremos	  adiante,	  serão	  potenciados	  pelo	  Metro,	  so-‐

-‐

117	  	  SALGUEIRO,	  Teresa	  Barata	  -‐	  A	  CIDADE	  EM	  PORTUGAL	  in	  FERREIRA,	  Sílvia	  -‐	  AVENIDA	  DA	  PONTE	  -‐	  Me-‐

	  	  TAVARES,	  Rui	  -‐	  MEMÓRIA	  E	  REFUNDAÇÃO	  URBANA.	  Conservar	  e	  desenvolver	  a	  cidade:	  O	  Caso	  do	  Porto.	  in	  
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Caminhos	  de	  Ferro	  de	  S.	  Bento,	  no	  centro	  histórico	  do	  Porto,	  e	  os	  elementos	  contruídos	  para	  a	  Estação	  de	  

Metro	  com	  o	  mesmo	  nome.
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“condições	  de	  reabilitação	  urbana	  no	  sentido	  integra-

119 -‐

“a	  maneira	  de	  

construir	  numa	  cidade	  não	  é	  só	  respeito	  pelo	  carácter,	  mas	  também	  a	  transformação	  

uma	  grande	  precisão,	  porque	  também	  há	  outra	  forma	  de	  conhecimento	  das	  cidades,	  

120

-‐
-‐

jeto.	  “A	  procura	  da	   inserção	  no	   lugar,	  a	  condução	  dos	  projectos	  de	  acordo	  com	  as	  
vocações	  dos	  contextos,	  detectando	  as	  invariantes	  morfológicas	  de	  carácter	  natural	  

-

121

Intervenções	  em	  locais	  com	  memória	  histórica,	  terão	  naturalmente	  de	  ser	  cuida-‐

-‐
vas	  funcionalidades	  e	  dinâmicas	  de	  apropriação	  e	  desfrute	  do	  espaço	  que	  façam	  

119	  	  PORTO	  A	  PATRIMÓNIO	  MUNDIAL	  -‐	  CRUARB	  25	  anos	  de	  reabilitação	  urbana.
120

121	  

Publicações,	  2005.	  p.121
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OS	  PRINCÍPIOS	  DO	  PROJETO

_	  _

“Sendo	  evidentes	  as	  vantagens	  e	  até	  a	  necessidade	  de	  iniciativas	  que	  nos	  mobilizem	  

para	  a	  formação	  de	  uma	  consciência	  mais	  colectiva	  que	  a	  que	  temos,	  não	  se	  pode	  

deixar	  de	   reconhecer	  o	   contributo	  que	  a	   criação	  da	  Área	  Metropolitana	  do	  Porto	  

-

122

_	  _

-‐

-‐

perfurações	  do	  solo	  que	  um	  metro	  subterrâneo	  representava.	  No	  entanto,	  com	  o	  
-‐

-‐

-‐

percurso	  que	  desemboca	  à	  saída	  de	  S.	  Bento	  em	  direção	  à	  Ponte	  Luís	  I,	  numa	  vista	  

dentro	  da	  cidade	  e	  para	  a	  consequente	  dispersão	  da	  população	  residente	  para	  a	  
-‐

122

-‐	  A	  PRIMEIRA	  LINHA.	  Porto:	  Normetro,	  2002.	  p.7
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-‐

cidade	  emergente123

cidade,	  as	  intenções	  do	  Metro	  passaram	  assim	  por	  uma	  tentativa	  de	  reequilíbrio	  e	  

de	  incentivos	  à	  sua	  recuperação.

123	  Tema	  abordado	  na	  
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Vemos	  então,	  que	  os	  princípios	  do	  Metro	  do	  Porto	  não	  consistiram	  somente	  num	  
-‐

-‐
-‐
-‐

“a	  

contributo	  que	  constitui	  para	  o	  nivelamento	  social	  e	  regularização	  da	  distribuição	  

escala	  metropolitana,	  com	  atração,	  conforto,	  transformando-‐se	  numa	  nova	  rede	  de	  
125	  

“Podemos	  dizer	  que,	  com	  a	  rede	  do	  sistema	  de	  transporte	  do	  Metro	  do	  Porto,	  as	  pes-

-‐
a	  priori	  para	  o	  projeto.	  

Torna-‐se	  portanto	  essencial	  analisar	  a	  forma	  como	  são	  estabelecidos	  tais	  traba-‐
lhos	  de	  implementação	  de	  um	  sistema	  de	  metropolitano	  e	  respetivas	  consequên-‐

-‐	  A	  PRIMEIRA	  LINHA.	  Porto:	  Normetro,	  2002.	  p.9
125	  	  BRANDÃO,	  Pedro	  –	  A	  IDENTIDADE	  DOS	  LUGARES	  E	  A	  SUA	  REPRESENTAÇÃO	  COLECTIVA:	  Bases	  de	  orien-‐

-‐	  A	  PRIMEIRA	  LINHA.	  Porto:	  Normetro,	  2002.	  p.9
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CONSEQUÊNCIAS	  URBANAS

_	  _

“O	  território	  da	  área	  metropolitana	  do	  Porto	  criou,	  em	  pouquíssimos	  anos,	  as	  pre-

missas	  para	  a	  construção	  de	  uma	  nova	  ordem	  urbanística	  e	  de	  uma	  nova	  paisagem	  

-

trução	  de	  cerca	  de	  70	  quilómetros	  de	  rede	  e	  70	  estações	  localizadas	  ao	  longo	  de	  cinco	  

-

127

_	  _

-‐
licamente	  na	  identidade	  da	  cidade. 	  

causadas	  pelo	  sistema	  de	  metropolitano	  assim	  como	  as	  suas	  implicações	  diretas	  
ou	   indiretas	   sobre	  a	   cidade	  e	  os	   indivíduos	   “Os	   impactos	  directos	  de	  uma	   infra-
-estrutura	  de	  transportes	  consiste	  sobretudo	  num	  vasto	  conjunto	  de	  efeitos	  com	  in-

primeira	  ordem	  entre	  os	  diversos	  factores	  em	  que	  podemos	  decompor	  o	  projecto	  e	  

os	  descritores	  ambientais,	  sociais	  e	  económicos	  que	  caracterizam	  o	  meio	  envolven-

e	  terceira	  ordem,	  gerados	  nos	  descritores	  ambientais,	  económicos	  e	  sociais	  do	  meio	  

	  129

Dito	  isto,	  vemos	  que	  na	  construção	  de	  uma	  infraestrutura	  como	  o	  Metro	  do	  Porto,	  

127 -‐

Porto.	  Porto:	  FEUP	  Edições,	  2009.	  p.25
129
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da	  sua	   implementação	  e	  da	  própria	  operacionalidade	  do	  sistema	  de	   transporte.	  
	  ou	  são	  

impulsionados,	  pelos	  de	  primeira	  ordem.	  Trata-‐se	  das	  repercussões	  de	  um	  amplo	  
conjunto	  de	  ações	  e	   intervenções	  associadas	  à	   introdução	  ou	  operação	  do	  novo	  
sistema	  de	  transporte.	  Neste	  caso,	  não	  nos	  debruçaremos	  sobre	  os	  aspetos	  políti-‐

-‐
pacto	  importante	  e	  decisivo	  sobre	  a	  implementação	  deste	  projeto,	  mas	  antes,	  aten-‐

130

-‐

-‐

consolidada
-‐
-‐

-‐
131,	  a	  deslocação	  

“A	  implantação	  deste	  sistema	  obriga	  à	  demolição	  das	  ruas	  e,	  como	  consequência,	  de	  

-

130

131

-‐
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132

Ainda	  que	  em	  diversos	  troços	  das	  linhas,	  como	  referimos,	  o	  Metro	  se	  tenha	  servi-‐

-‐

linhas	  se	  iam	  afastando	  destes	  canais	  mais	  questões	  precisavam	  de	  ser	  resolvidas	  

hábitos	  de	  viver	  a	  cidade	  e	  abandonar	  outros	  são	  o	  exercício	  de	  fé	  de	  quem	  acreditou	  

133	  

-‐
racterística	  comum	  a	  toda	  a	  rede	  do	  Metro	  do	  Porto	   foi	  o	  desenho	  e	  redesenho	  

-‐
-‐

ções,	  projetos	  de	  ruas,	  de	  praças,	  estacionamentos,	  viadutos,	  espaços	  verdes,	  ca-‐

-‐
ção	  transversal	  ao	  canal,	  mas	  sobretudo,	  o	  redesenho	  dos	  passeios	  e	  todos	  os	  pon-‐

132	  	  MOURA,	  Eduardo	  S.	  -‐	  O	  METRO	  E	  A	  CIDADE	  in -‐

133
in -‐
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“Sem	  ser	  esta	  a	  nossa	  vocação,	  o	  Metro	  constrói	  lugares,	  

própria	  ou	  por	  decretos	  políticos,	  mas	  pela	  emergência	  de	  sistemas	  necessários	  à	  sua	  

-‐
-‐

mento	  do	  próprio	  sistema.

	  	  MOURA,	  Eduardo	  S.	  -‐	  O	  METRO	  E	  A	  CIDADE	  in -‐
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a	  arquitetura	  assumiu	  um	  papel	   fundamental	   e	  preponderante	  pela	   capacidade	  

sua	  importância	  enquanto	  disciplina	  de	  proposta	  e	  síntese	  de	  todos	  os	  processos	  
-‐

reestruturar	  partes	  urbanas,	  despoletar	  ações	  de	  transformação	  urbana,	  estabele-‐

-‐
-‐
-‐

aos	  cais	  enterrados	  -‐	  elevadores	  e	  escadas	  -‐	  bem	  como	  todo	  um	  conjunto	  de	  sina-‐
-‐

tadora	  e	  consciente,	  mas	  ainda	  assim,	  contemporânea,	  que	  veio	  transformar	  em	  

Em	  suma,	  símbolos	  de	  uma	  arquitetura	  cuidada	  e	  de	  qualidade	  pelos	  espaços	  e	  
-‐

-‐
-‐

	  Conclui-‐se	  assim,	  que	  
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TRÊS	  ESTAÇÕES

S.	  Bento	  |	  Trindade	  |	  Casa	  da	  Música

_	  _

“As	  estações	  do	  Metro	  do	  Porto,	  que	  distam	  entre	  si,	  em	  média,	  750m,	  foram	  concebi-

Com	  uma	  aparência	   sóbria	   e	   discreta,	   aliam	   funcionalidade	   e	   estética	   agradável,	  

através	  de	  soluções	  arquitectónicas	  que	  valorizam	  o	  meio	  ambiente	  onde	  se	  encon-

tram	  inseridas	  e	  encontram-se	  dotadas	  com	  mobiliário	  urbano	  ergonómico	  e	  uni-

sistema	  amplo	  de	  mobilidade	  urbana,	  as	  estações	  foram	  planeadas	  com	  o	  objectivo	  

135

_	  _

rede	  de	  metropolitano	  do	  Porto.	  São,	  sobretudo,	  as	  que	  servem	  de	  interface	  entre	  

que	  se	  tornem	  polos	  centrais	  na	  mobilidade	  e	  vivência	  quotidiana	  da	  cidade.	  Em	  
cada	  um	  dos	  casos	  selecionados,	  pretende-‐se	  salientar	  a	  particular	   forma	  como	  

-‐

-‐

135

Porto:	  Normetro,	  2002.	  p.21
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SÃO	  BENTO	  

Álvaro	  Siza

_	  _

das	  três	  que	  abordaremos,	  que	  se	  insere	  no	  centro	  histórico,	  que	  não	  foi	  projetada	  
pelo	  Arq.	  Eduardo	  Souto	  de	  Moura.	  

pela	  Unesco	  como	  Património	  Mundial -‐

-‐

-‐
cadas	  tentaram	  responder	  ao	  problema	  urbano	  que	  ali	  se	  manifesta	  desde	  a	  aber-‐

passa	  apercebe-se	  que	  falta	  algo,	  que	  ali	  a	  cidade	  foi	  interrompida	  e	  nunca	  mais	  foi	  

137	  No	  entanto,	  

.

-‐

-‐

137 -‐
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-‐

-‐

anteriormente,	  e	  porque	  não,	  o	  empenho	  e	  interesse	  em	  contribuir	  para	  a	  causa	  

.	  A	  

-‐

da	  Avenida	  da	  Ponte	  para	  que	   fosse	  possível	  a	   inserção	  dos	  acessos	  à	  estação	  e	  
instalação	  dos	  equipamentos	  de	  ventilação.	  Na	  Praça	  Almeida	  Garrett,	  em	  frente	  

-‐

139

-‐

minimalistas	  que	  denunciam	  e	  anunciam	  a	  sua	  presença.

139	  	  
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espaço	  uma	  condição	  contemporânea	  mas	  com	  especial	  atenção	  à	  preservação	  da	  
historicidade	  e	  valor	  patrimonial	  do	  sitio	  onde	  se	  insere.	  Para	  interferir	  com	  o	  espaço	  

para	  conceber	  uma	  arquitetura	  que	  simultaneamente	  respeita,	  completa	  e	  potencia.
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ESTAÇÃO	  DA	  TRINDADE

Eduardo	  Souto	  de	  Moura

_	  _

A	  estação	  da	  Trindade	  foi,	  dentro	  das	  três	  selecionadas	  para	  o	  caso	  de	  estudo,	  a	  que	  

-

posto	  todo	  o	  enorme	  espaço	  apreendido	  ao	  longo	  de	  muito	  tempo	  para	  lá	  da	  antiga	  

-

lina	  que	  ocupava	  parte	  da	  sua	  frente,	  a	  intervenção	  passou	  a	  dispor	  de	  uma	  enorme	  

ferida	  urbana,	  aberta	  num	  espaço	  extremamente	  central	  da	  cidade,	  onde	  importava	  

	  

-‐
paço	  urbano	  e	  de	  atribuir-‐lhe	  novamente	  o	  simbolismo	  como	  peça	  central	  na	  mo-‐

e	  na	  restante	  articulação	  da	  rede	  de	  Metro,	  permitiu	  tornar	  a	  Trindade	  na	  mais	  

-‐
lução	  de	  espaços	  pensados	  no	  projeto.

	  	  VIERIA,	  Frederico	  M.	  C.	  -‐	  ARQUITECTURA	  ANDANTE:	  As	  arquitecturas	  do	  metro	  do	  Porto.	  Dissertação	  de	  
Mestrado	  em	  Arquitectura	  na	  FAUP,	  orientada	  pelo	  Professor	  Arq.	  Nuno	  Brandão	  Costa.	  Porto:	  FAUP,	  2009.	  
p.129
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-‐

-‐

em	  resolver	  parte	  da	  cidade	  em	  que	  se	  insere.
	  

-‐
-‐

to	  primordial	  da	  relação	  entre	  a	  estação	  e	  a	  cidade.	  A	  criação	  de	  uma	  praça	  em	  
continuidade	  com	  o	  espaço	  interior	  da	  estação

.	  “Enquanto	  a	  
-

em	  torno	  de	  um	  agradável	  espaço	  de	  estar	  verde,	  que	  complementa	  o	  lugar	  com	  um	  

	  Como	  vemos,	  a	  Estação	  da	  Trindade	  
relaciona-‐se	  diretamente	  com	  a	  cidade	  e,	  consequentemente,	  com	  o	  seu	  centro	  his-‐
tórico,	  ajudando	  a	  “coser”	  um	  retalho	  de	  cidade	  que	  se	  encontrava	  anteriormente	  

Enquanto	  objeto	  de	  arquitetura,	  Souto	  Moura	  tem	  aqui	  a	  oportunidade	  de	  cons-‐

a	  cidade.	   -‐

	  

	  	  VIERIA,	  Frederico	  M.	  C.	  -‐	  ARQUITECTURA	  ANDANTE:	  As	  arquitecturas	  do	  metro	  do	  Porto.	  Dissertação	  de	  
Mestrado	  em	  Arquitectura	  na	  FAUP,	  orientada	  pelo	  Professor	  Arq.	  Nuno	  Brandão	  Costa.	  Porto:	  FAUP,	  2009.	  
p.131
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raneidade	   sobre	   a	  profusão	  de	   estilos,	   formas	  e	   referentes	  da	   envolvente	  urba-‐
-‐
-‐

-‐

-‐
-‐

“uma	   primeira	   pedra”	   para	   novas	   vivências,	   apropriações	   e	   futuras	   ocupações.
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CASA	  DA	  MÚSICA

Eduardo	  Souto	  Moura

_	  _

-‐

para	  a	  Porto	  2001.	  
a	  história	  desta	  estação	  com	  o	  mesmo	  nome	  foi	  bastante	  tranquila	  e	  controlada,	  sem	  

porta-estandarte	  de	  uma	   intervenção,	  mas	  antes	  como	  algo	  discreto	  e	  sem	  prota-

	  

Esta	  estação,	  a	  primeira	  a	  ser	  projetada	  por	  Souto	  de	  Moura	  e	  situada	  na	  eterna	  

construção	  das	  restantes	  estações	  do	  Metro	  do	  Porto:	  “Esta	  estação	  serviu-nos	  de	  
maqueta	  à	  escala	  1/1,	  de	  laboratório	  para	  as	  restantes	  dez,	  onde	  conforme	  as	  ‘vo-

-

ca,	  mobiliário,	  lojas,	  arruamentos,	  guias,	  contra-guias,	  jardins,	  drenagens,	  trânsito,	  

-‐
tação	  subterrânea,	  porque	  apesar	  de	  ter	  o	  cais	  enterrado	  em	  relação	  ao	  nível	  da	  

	  	  VIERIA,	  Frederico	  M.	  C.	  -‐	  ARQUITECTURA	  ANDANTE:	  As	  arquitecturas	  do	  metro	  do	  Porto.	  Dissertação	  de	  
Mestrado	  em	  Arquitectura	  na	  FAUP,	  orientada	  pelo	  Professor	  Arq.	  Nuno	  Brandão	  Costa.	  Porto:	  FAUP,	  2009.	  
p.113
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-‐
mento	   arquitetónico	  uma	  pala	  que	  delimita	  o	   espaço	  destinado	  ao	   interface	  de	  
transportes	  que	  ali	  se	  vai	  situar.	  É	  este	  o	  sinal	  que	  “denuncia”	  o	  propósito	  daquele	  
e	  convida	  ao	  seu	  percurso .	   -‐

-‐

enquadramentos	  da	  envolvente,	   como	  se	   frames

ambos	  envidraçados,	  as	  escadas	  de	  acesso	  que	  marcam	  um	  momento	  onde	  a	  pala	  

-‐

pelo	  projeto.	  

-‐

-‐

-‐
tando,	  como	  era	  objetivo	  de	  todo	  o	  projeto	  da	  rede	  de	  Metro,	  articular	  e	  harmoni-‐

desenho	  de	  um	  volume	  que	  recobre	  a	  entrada	  do	  Metro	  num	  lugar	  onde,	  curiosamen-
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-‐
-‐
-‐

dos	  mas	  que	  não	  foram	  continuados

	  	  VIERIA,	  Frederico	  M.	  C.	  -‐	  ARQUITECTURA	  ANDANTE:	  As	  arquitecturas	  do	  metro	  do	  Porto.	  Dissertação	  de	  
Mestrado	  em	  Arquitectura	  na	  FAUP,	  orientada	  pelo	  Professor	  Arq.	  Nuno	  Brandão	  Costa.	  Porto:	  FAUP,	  2009.	  p.	  
119.
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SÍNTESE

_	  _

A	  construção	  do	  Metro	  do	  Porto,	  como	  vimos,	  consistiu	  não	  só	  de	  um	  projeto	  que	  
visava	  criar	  uma	  alternativa	  aos	  transportes	  tradicionais	  da	  cidade,	  mas	  sobretu-‐

-‐

polos	  de	  atratividade,	  interesse	  e	  vivências	  do	  quotidiano,	  naturalmente	  muito	  li-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

se	  revê	  na	  ideia	  de	  emancipação	  da	  cidade,	  mas	  necessariamente	  assumida	  num	  
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_	  _	  
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_	  _

-‐

para	  uma	  futura	  continuação	  do	  estudo	  desenvolvido.	  

-‐

-‐

-‐

-‐

que	  a	  cidade	  consolidada	  vai	  sofrendo,	  tal	  como	  acima	  referimos	  e	  que,	   inevita-‐
velmente,	  criam	  uma	  serie	  de	  impactos	  de	  variadas	  dimensões	  que	  se	  manifestam	  

-‐

-‐

-‐
-‐

cios	  que	  se	  manifesta	  a	  presença	  do	  colectivo,	  das	  pessoas,	  o	  desenvolvimento	  das	  
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enobrecem	  a	  cidade.	  Dito	  isto,	  concluímos	  que	  por	  ser	  um	  espaço	  eminentemente	  

-‐

e	  simbólico	  da	  cidade.

-‐
-‐

-‐

-‐
-‐

ver	  o	  aparecimento	  de	  novas	  atividades	  e	  desenvolvimentos	  económicos,	  culturais	  

-‐

mesmo	  tempo	  uma	  atitude	  dinâmica	  virada	  para	  o	  futuro.	  
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Porto.
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cupação	   pela	   preservação	   da	   identidade	   histórica	   e	   cultural	   dos	   lu-‐
-‐

-‐

Concluímos	  então,	  que	  estas	  consequentes	  alterações	  espaciais,	  arquitetonicas	  e	  

inevitavelmente	  o	  quotidiano	  da	  sua	  população.

e	  o	  caso	  particular	  de	  uma	  intervenção	  na	  cidade	  do	  Porto,	  pelo	  manifesto	  inte-‐
-‐

que	  tem	  vindo	  a	  ser	  demonstrado	  quer	  nas	  questões	  relacionadas	  com	  a	  perceção	  

simultaneamente	  ativo	  na	  produção	  da	  mesma.	  

O	  trabalho	  proporcionou-‐nos,	  portanto,	  a	  possibilidade	  de	  rever	  conceitos	  e	  inte-‐
-‐

ção	  do	  espaço	  publico	  pelos	  indivíduos	  e	  permitiu-‐nos	  abrir	  uma	  porta	  para	  uma	  

-‐

na	   transformação	  operada	  sob	  o	  ponto	  de	  vista	  social,	  económico	  e	  visual,	  bem	  
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