
Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura apresentada à 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e orientada por:

Professora Doutora Maria Madalena Ferreira Pinto da Silva

MEMÓRIA PARTICIPADA
Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas

Pedro Stattmiller Albuquerque Coutinho
2014-2015



2

Memória Participada: Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas.

Nota à edição:

O corpo de texto da presente tese encontra-se escrito em português, não obedecendo ao novo acordo ortográfico. 
Todas as citações foram traduzidas livremente pelo autor. Os poemas que integram o texto não foram traduzidos. 
Todas as fotografias das duas ilhas estudadas foram tiradas pelo autor, com excepção das páginas 92, 96 e 100. O 
mesmo se passa com todas as fotografias tiradas na Bolívia e no Peru, com excepção das páginas 60 e 62.
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Aos moradores do Bairro Tapada 
e do Bairro Maria Vitorina.
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Resumo:

A Escarpa das Fontainhas, lugar de memória e de identidade, petrifica pelo granito a 
essência da cidade portuense. Outrora mais habitada e consequentemente vivida, parte 
das casas que nela existiam foram-se degradando em ruínas, resquícios hoje esquecidos 
do abandono pós-derrocada do ano 2000. Actualmente, as ruínas que restavam foram 
demolidas pela gestão de obras públicas do Porto, e um local outrora identitário dá lugar 
a um vazio existencial que se sustém de forma interrogativa. A folha em branco expõe-se, 
desafiante. Faz-se dela pergunta, à qual se anseia por dar resposta.

O projecto em questão desenha um lugar público identitário, histórico e relacional, que  aspira 
enfatizar a memória do lugar, participada pelos habitantes das duas ilhas mais próximas à 
escarpa: o Bairro Tapada e o Bairro Maria Vitorina. As suas gentes são conhecidas, as 
suas histórias escutadas. Um extenso contacto com os moradores é desenvolvido, as suas 
necessidades e desejos partilhados, nunca esquecendo um cepticismo geral de quem já 
lutou por um futuro melhor sem sucesso. As vozes são velhas, os rostos enrugados, mas, 
por entre vagarezas, crianças e jovens demonstram o prazer por estes lugares enraizados. 
O novo e o velho conjugam-se e fazem um dos motes do projecto. O direito ao centro é 
proposto e a sua operatividade também.

Pelo diálogo o esquiço vai-se aprimorando. Em simultâneo, à verticalidade da escarpa 
contrasta o diálogo horizontal entre estudante e morador. Esta horizontalidade também se 
presencia em três conversas sobre participação social, com quem desse tema fez parte da 
sua vida: Sérgio Fernandez, Álvaro Siza e Alejandro Aravena.

O Douro ao fundo é o rosto da esperança, e o projecto cresce a olhar para ele.
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Abstract:

The Escarpment of Fontainhas, place of memory and identity, petrifies through granite the 
essence of Oporto. On a recent past it was densely inhabited and lived; now the degraded 
houses are in ruins, forgotten memories of the collapse of 2000. Currently, the last ruins were 
demolished by the public work management of Oporto. Former local identity gives place to 
an existential and interrogative emptiness. A blank and challenging sheet is now exposed: a 
question that craves for an answer.

This project designs a public place with its historical and relational identity and aspires to 
emphasize the memory of the place with the participation of the inhabitants of the two nearest 
“Ilhas”: Tapada and Maria Vitorina neighbourhoods. Its people are known, theirs stories 
heard. An extensive contact with the residents is developed, their needs and desires shared, 
the skepticism of those who have fought for a better future without success is not forgotten. 
Voices are old, faces are wrinkled, but within this slowness, children and youth show their 
pleasure for these rooted places. Combination of new and old is one of the mottos of the 
project. The “right to the center “and its operability are proposed.

The drawing is improved through dialogue. Simultaneously, the verticality of the cliff contrasts 
with the horizontality of the dialogue student/dwellers. This horizontality is also present in 
three conversations about social participation with who made this issue part of his life: Sérgio 
Fernandez, Álvaro Siza and Alejandro Aravena.

The background Douro is the face of hope and the project grows looking at it.
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Memória Participada: Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas.

Fig. 1 | Área estudada das Fontainhas, Porto.

Fig. 2 | Área estudada e ilhas respectivas, Bairro Tapada Bairro Maria Vitorina



11

Introdução

“Pensar ou projectar a cidade parece-me impossível, para 
aquele que não estiver motivado por uma utopia.”1

No Porto, e devido à sua localização privilegiada, a cidade abraça uma relação recíproca 
com o rio Douro, originando um carácter cénico e funcional com alto valor estético. 
Consequentemente, o desenvolvimento urbano nos últimos séculos transformou uma 
topografia em declive numa paisagem de irregulares mas organizados edifícios, reconhecida 
como património mundial da UNESCO2 desde 1996.

A memória colectiva de uma cidade tem uma importante influência para os seus habitantes, 
e os cidadãos do Porto revelam, por vezes, uma reacção crítica face ao desenho de novos 
espaços públicos. Se por um lado, todos os restauros efectuados nas praças principais do 
Porto 2001 melhoraram a qualidade de vida da cidade, por outro lado a opinião popular 
parece enfatizar a ausência de consideração pela essência de muitos destes locais. 
Consequentemente, sabemos que o que define a tal “essência” é uma sucessão, por 
vezes descontínua, de transformações, uma rede complexa de intervenções no tempo e no 
espaço que vão consolidando ou construindo lentamente uma paisagem urbana singular e 
identificável.

O caso do projecto apresentado concentra-se na análise da Escarpa das Fontainhas, um 
terreno inclinado na margem do Douro, que outrora fora uma “cascata habitacional”, cujo 
contacto com os Bairros Tapada e Maria Vitorina é o mote para a realização deste trabalho. 
Estes dois bairros retratam a tipologia arquitectónica da ilha novecentista, onde um corredor 
central se assume como o conector colectivo do quotidiano das várias habitações parceladas.

A zona das Fontainhas transborda de uma identidade cultural única, auxiliada pela sua 
topografia em declive e pelo contacto constante com o Rio Douro. Viver nas Fontainhas é 
pertencer a uma identidade ribeirinha e conhecer histórias dos pais e dos avós, formando 
um sentimento de pertença colectiva. Este sentimento também está relacionado com o 
carácter histórico que caracteriza este “lugar”, que albergava trabalhadores de uma fábrica 

1 CIRIANI, Henri, “La pièce urbaine”, em CAPUTO, Paolo, “La Arquitectura del Espacio Público: Formas 
del passado formas del presente”, Triennale di Milano, Sevilha, Junta de Andalucía, 2000, pág. 28.
2 Disponível em http://whc.unesco.org/en/list/755, [consultado a 13/08/15].
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Fig. 3 | Zona das Fontainhas, Porto.

Fig. 4 | Bairro Tapada, Porto.
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Introdução

de cerâmica junto à actual Calçada das Carquejeiras. 

O terreno da Escarpa das Fontainhas sofreu diversas derrocadas na década passada, tendo 
a mais perigosa destruído grande parte do Bairro Tapada. Para desgosto dos moradores, 
as autarquias sempre preferiram realojar os lesados na periferia retirando-lhes os privilégios 
que o centro lhes oferece. Por outro lado, em 1999 foi feita a promessa que a norte do 
Bairro Tapada iria ser construído um edifício que visava albergar uma Cooperativa para os 
moradores3, que acabou por se revelar como investimento privado. Uma vez na periferia, os 
moradores realojados deixaram de fazer parte do ecossistema urbano que os rodeava e que 
lhes foi legado através da hereditariedade, limitando-se a um modo de habitação assente 
numa receita arquitectónica carente de valor identitário.

Actualmente avizinha-se a construção de um hotel na zona baixa da escarpa, e paira no ar 
a incerteza sobre se a especulação imobiliária levará ao abandono de soluções futuras para 
estes representantes do espírito da cidade. É assim tempo de germinar uma oportunidade 
de projecto onde um diálogo recíproco entre o velho e o novo se apresenta como uma das 
mais profícuas formas de prosperar a identidade de um lugar. 

O projecto em questão aspira a um repensar do paradigma do espaço público contemporâneo, 
baseado numa metodologia onde os moradores são os protagonistas do seu próprio bairro, 
participando nas decisões programáticas do desenho do espaço público. Neste estudo, a 
população analisada consiste num total de 57 moradores fixos organizado entre algumas 
famílias com crianças e vários idosos, encarando dificuldades de locomoção diárias.

A incapacidade e dificuldade de lutar pelos seus ideais devido à idade avançada dos 
moradores apresenta-se assim como um dos entraves ao desenvolvimento da zona. 
Além do mais, o facto da antiga associação de moradores ter perdido o seu carácter de 
associativismo, transformando-se num Centro de Actividades de Tempos Livres é prova viva 
deste cepticismo numa mudança. O morador enquanto ser participante de um colectivo 
social já não tem a mesma força que nos tempos da revolução de Abril, época em que se 
desenvolveu o processo SAAL4. 

Ao realizar este trabalho, para além de um extenso contacto com o Presidente da Associação 

3 Recorte de Jornal “O Comércio do Porto”, de 13 de Novembro de 1999, presente no Arquivo da ASZF.
4 Serviço Ambulatório de Apoio Local.
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Fig. 5 | D. Maria, “a rapioqueira”, olhando para o rio Douro, Bairro Tapada, Porto.

Fig. 6 | Bairro Maria Vitorina, Porto.
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Introdução

de Solidariedade da Zona das Fontainhas e dos seus respectivos moradores, formulou-se 
um estudo acerca da importância do direito ao centro e do modo como a arquitectura pode 
contribuir para que o seu acesso exista para todos. 

Do carácter autobiográfico do projecto, as influências da arquitectura social sul-americana 
também são evidenciadas. Assim, é feita uma breve análise de alguns casos de estudo 
habitacionais relativos à participação social. Apesar do projecto para as Fontainhas não 
sublinhar a fundo a questão habitacional, é nesta vertente que a prática participativa mais se 
tem desenvolvido ao longo das últimas décadas, o que justifica a sua exploração.

O presente projecto tem como base o desenho de um lugar público, como resposta a um 
melhoramento de acessos e de vivências na escarpa das Fontainhas. O genius loci da 
envolvente projectual será respeitado, ambicionando-se um lugar antropológico, relacional 
e passível de escrever memória promovendo o tempo futuro. Para isso, os moradores dos 
bairros envolventes foram convidados a debater sobre que tipos de espaços exteriores 
privados, colectivos e públicos deveriam ser projectados nesta área patrimonial, tendo em 
conta um projecto que impossibilite futuras derrocadas. Os espaços desenhados não são 
apenas pertença exclusiva às ilhas das Fontainhas, conjugando a reunião geral de todo 
aquele que usufrui da cidade. 

Ao longo este ano, foram realizadas visitas mensais ao Bairro Tapada e ao Bairro Maria 
Vitorina, tendo sido recolhidos registos em vídeo de depoimentos de vários moradores, 
estando os mais representativos da vontade colectiva documentados fotográfica e 
textualmente nesta tese. Foi também realizado um estudo demográfico das duas ilhas em 
questão de forma de a gerir programaticamente os espaços posteriormente desenhados.

Com o intuito de melhor compreender o processo participativo que se pode desenvolver 
com os futuros utilizadores de um espaço público, parte do trabalho passou por estabelecer 
conversas com três arquitectos cujas carreiras se debruçaram com a questão participativa da 
arquitectura: o Arquitecto Sérgio Fernandez, o Arquitecto Álvaro Siza, e o Arquitecto Alejandro 
Aravena. Se o primeiro da lista demonstrou de forma vivida a essência da participação com 
os projectos do Bairro Leal e de Rio de Onor, com o Arquitecto Álvaro Siza abordam-se os 
temas da ruína, da opinião pública e do modo como se gere o “conflito” independetemente 
dos grupos sociais presentes. A conversa com o Arquitecto Alejandro Aravena assenta no 
teor prático in loco sobre a importância na averiguação de “qual a pergunta que os moradores 
querem responder”, antes de se estabelecer qualquer diagnóstico projectual.
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Fig. 8 | Maquete de estudo 1/200 da proposta.

Fig. 7 | Área estudada das Fontainhas. Bairro Tapada Bairro Maria Vitorina
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Introdução

Partindo da ideia de Bohigas, percebe-se que o espaço público real tem a capacidade de 
proporcionar o encontro com quem à partida não nos lembrámos de procurar, mas que 
por isso não deixa de ser menos importante para o desenvolvimento de um todo social 
diversificado5 .Numa época em que as pessoas, devido às novas tecnologias, vivem cada vez 
mais individualizadas, é importante preservar os lugares em que o convívio e a comunicação 
não virtual são ainda possíveis.

A diversidade afirma-se como algo importante. Muito dos capítulos desta tese foram 
escritos em espaços rodeados de livros, o que me levou a comparar a típica cidade actual 
a uma biblioteca organizada. Várias prateleiras de diferentes temas justapõem-se de 
forma ordenada, como edifícios austeros cada um com o seu conteúdo próprio inerente ao 
interior que contem. Porém, é na magia do “livro perdido”, deslocado da sua ordem natural 
alfabética que se proporcionam as mais profícuas descobertas, tão imprevistas como os 
mais recônditos interstícios das cidades históricas. Assim, se pelo encontro ocasional com 
alguns livros se estabelecem leituras imprevisíveis, é pelo desenho de espaços públicos 
capazes de articular representações heterogéneas que as relações mais proveitosas e 
inesperadas se podem proporcionar. 

Tendo o espaço público a capacidade de proporcionar encontros, convidar a população para 
discutir uma melhor forma de construir uma relação entre as suas habitações, a vista para 
o rio Douro e as áreas circundantes da cidade é o principal objectivo deste projecto. Sendo 
assim, o espaço  desenhado assume-se como um “lugar onde se possa restabelecer a justa 
relação entre indivíduo e comunidade”6. Numa zona onde a história e a cultura abraçam um 
forte carácter social, as fronteiras entre o espaço público e privado desafiam-se a si mesmas, 
almejando a uma transformação urbana onde uma metodologia democrática melhorará a 
atmosfera inclusiva da cidade.

5 “O cidadão circula pelas ruas e praças sem a intenção específica de procurar uma determinada 
informação. Não a procura mas encontra-a casualmente e é nesta casualidade que radica a grande riqueza 
social e cultural da cidade. Informação e acessibilidade confundem-se numa única operação baseada na 
oferta aleatória do cenário urbano.” BOHIGAS, Oriol, em CAPUTO, Paolo, “La Arquitectura del Espacio 
Público: Formas del passado formas del presente”, Triennale di Milano, Junta de Andalucía, Sevilha, 2000, 
pág.21. 
6 GIEDION, Sigfried, “El corazón de la ciudad : Resumen”, in ROGERS, E., SERT, J. L.,TYRWHITT, J., 
El corazón de la ciudad, por una vida más humana de la comunidad, Barcelona, Ed.Hoepli, S. L., 1955, 
pág. 159.
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Fig. 1 | Pente do Vento, San Sebastián, Espanha, obra de Eduardo Chillida, 1976.

Parte 1. Na sombra do porquê
               Ou motivações projectuais

“Como ha de importarme la forma, cuando lo que está en juego es la vida?”7

7 CHILLIDA, Eduardo, “Escritos”, Biblioteca Blowup, La Fabrica, Madrid 2005, pág. 32.
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Memória Participada: Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas.

Fig. 3 | Casa de Chá da Boa Nova, Porto, s/data.

Fig. 2 | Quinta da Conceição, Porto, s/data.
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1. Na sombra do porquê | 1.1 Do utente ao diálogo

1. Na sombra do porquê
    Ou motivações projectuais

No presente capítulo são exploradas as motivações pessoais que incentivaram o 
desenvolvimento deste projecto. O carácter questionador das práticas arquitectónicas 
exercidas no passado recente sustém a importância de um diálogo assente na horizontalidade 
nos diferentes constituintes do processo arquitectónico. A relevância do direito ao centro da 
cidade é estudada, assim como o papel da viagem autobiográfica como despertador de 
um pensamento crítico. O “porquê” respeita a sombra experiente do passado, mas nunca 
se esquece de a questionar, de modo a reunir clareza e objectividade a um presente bem 
justificado.

1.1. Do utente e do diálogo

A génese de um modo de pensamento

“Qual é o defeito característico da maneira de tratar a 
arquitectura nas histórias da arte correntes? Já dissemos 
mais de uma vez: consiste no facto de os edifícios serem 
apreciados como se fossem esculturas e pinturas, ou seja, 
externa e superficialmente, como simples fenómenos 
plásticos.”8 

Desde o ensino dos ciclos primários até à disciplina de História da Cultura e das Artes 
do ensino secundário, que o estudo da arquitectura é apresentado de maneira quase 
independente, colocado ao lado de capítulos de escultura e de pintura, sendo por vezes 
esquecida a constante relação que existe entre as três. (Salvo algumas excepções, raro é 
o caso em que é estudado o facto da percepção de uma obra de arte ser completamente 
influenciável pela sala onde estiver situada9, por exemplo). Voltando dois séculos atrás no 
tempo, existem autores como John Ruskin, por exemplo, que defendem mesmo que “a 
arquitectura deve ser a matriz de todas as artes, devendo as outras seguir a seu tempo 
e conforme a sua ordem”10. Assim, com o teor do ensino actual explicitado, é recorrente 

8 ZEVI, Bruno, “Saber ver a Arquitectura”, São Paulo: Martins Fontes, 1996, pág. 5.
9 BERGER, John, “Ways of Seeing”, Episódio 1, British Broadcasting Corporation, 1972.
10 RUSKIN, John; “Las siete lámparas de la arquitectura”; Barcelona, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1987, 
pág 240. 

http://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk
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Fig. 5 | Ribeira, Porto, meados do séc. XX.

Fig. 4 | “Aniki Bobó”, Porto, 1942.
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1. Na sombra do porquê | 1.1 Do utente ao diálogo

dominar uma excessiva caracterização e denominação dos numerosos componentes da 
fachada de um edifício renascentista (por exemplo), em vez de se tentar compreender o 
verdadeiro significado existencial do mesmo. Nem sempre a personagem do utente do 
espaço em questão é encarnada. Por outro lado, a importância do estudo do desenho do 
espaço vazio ainda não está totalmente consciencializada, nem o facto da “intenção espacial 
ser a alma viva da criação arquitectónica.”11

Assim, desde que entrei no mundo da arquitectura ao ir estudar para a Faculdade do Porto em 
2009, que grande parte da minha curiosidade académica sempre se prendeu com a temática 
do utilizador do espaço. O sujeito como objecto de estudo principal durante o raciocínio 
arquitectónico e não tanto a forma desenhada desprovida de justificação funcional, impondo 
ao seu utente uma acção pouco dinâmica e sujeita às condicionantes da obra.

Ao iniciar as minhas primeiras leituras universitárias, o interesse pela perspectiva do utente 
traduziu-se numa motivação que rapidamente se espelhou análoga a várias das conclusões 
presentes em “Da Organização do Espaço” de Fernando Távora. Este foi um livro lido na 
disciplina de “Teoria Geral da Organização do Espaço”, leccionada no primeiro ano do curso. 
Projecto dos anos sessenta praticamente em tudo actual ao panorama dos dias de hoje, 
tal ensaio apadrinhou todas as minhas bases teóricas enquanto crente e defensor de uma 
“arquitectura-ferramenta” para a sociedade onde actua.

“Que seja assim o arquitecto – homem entre os homens – 
organizador do espaço – criador de felicidade.”12                     

Foi assim com esta premissa de querer ser arquitecto, uma espécie de ser dotado de uma 
visão específica capaz de saber ver o mundo com outros olhos mas sempre “homem entre os 
homens” com os pés bem assentes na Terra, que parti ao longo do curso. Por conseguinte, 
projecto-a-projecto, desenho-a-desenho, tentei (com mais ou menos sucesso) articular a 
melhor forma de prosperar a felicidade dos “meus” clientes. Na altura, ainda imaginários.

Ao longo do curso, sempre olhei para a prática de Projecto como uma travessia marcada por 
um diálogo mental constante, onde de um lado se encontrava o gesto intuitivo do arquitecto 

11 SCHMARSOW, August, “Barock un Rokoko”, pág.6-7, citado em MEISS, Pierre Von, “Elements of 
Architecture: From form to place”, New York, Van Nostrand Reinhold, 1990, pág 101. 
12 TÁVORA, Fernando, “Teoria Geral da Organização do Espaço”, Arquitectura e Urbanismo, Porto: Faup 
publicações, 1993, pág. 75.



24

Memória Participada: Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas.

Figs. 7 | Museu do Farol de Santa Marta, Cascais, Lisboa.

Figs. 8 | Quinta Monroy, Iquique, Chile.

Fig. 6 | Bairro da Bouça, Porto.
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e do outro o cliente imaginado pelo mesmo. Por vezes, o final de tais conversas possuía um 
corolário de onde eu saia lesado de tal esquizofrenia retórica. Por outras vezes, vangloriava-
me triunfante quando a vitória “auto-retórica” aspirava a traduzir-se em ideias altamente 
claras e enriquecedoras para o projecto em questão. Estas eram ideias onde o desenho 
se empenhava em justificá-las por si mesmo, ambicionando uma arquitectura praticável e 
simples, baseando-se na premissa de que “momentos de simplicidade são o desemaranhar 
de críticas e agudas crises da complexidade.”13

Alteridade dialogada

Dos muitos diálogos arquitectónicos em que participei, aqueles que me surtiram mais 
interesse foram desenvolvidos com pessoas distantes ao estudo académico da Arquitectura. 
Aliada às viagens que realizei nos últimos anos, esta sede de diálogo para com os utentes 
de um espaço que desconhecia foi-me acompanhando ao longo dos anos, constituindo um 
vasto leque de experiências, cada uma exclusiva à sua individualidade. Por vezes, se pela 
larga escala dos lugares, tais contactos não foram passíveis de se realizar em cidades como 
Moscovo ou Nova Iorque, foi na pequena escala urbana que se reuniram as condições 
essenciais para a prática de um diálogo com o utilizador dos locais visitados. Lembro-me 
de uma primeira visita ao Bairro da Bouça14 com os meus pais, cidadãos conhecedores 
do universo artístico em geral, mas sem conhecimento arquitectónico em particular. Como 
aluno do 1º ano que era, entrei no Bairro da Bouça com um sentido de admiração imenso, 
vislumbrando as opções do arquitecto para cada um dos desafios que tal terreno sugeria. Ao 
ouvir a opinião dos meus pais, confrontei-me perante um grande cepticismo na operatividade 
do projecto arquitectónico. Entre outros factores, o facto das portas da obra serem bastante 
estreitas e o perigo e falta de funcionalidade que as escadas de betão poderiam representar 
para os seus moradores.

 O meu deslumbramento formal pelas opções estéticas tomadas contrastava assim com esta 
opinião céptica, de certa maneira influenciada por dogmas da estandardização habitacional 
assentes na funcionalidade e na segurança. À vista de tal episódio, foi interessante como 
a  reprovação é a mais comum reacção aos olhos do leigo que desconhece as razões que 
levaram o arquitecto a optar por determinada forma menos convencional. 

13 LE CORBUSIER, “Precisions on the Present State of Architecture and City Planning”, London, MIT 
Press, 1991, pág. 143.
14 Projeto de Habitação Social do Arquitecto Álvaro Siza.
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“A arquitectura orgânica é uma actividade social técnica e artística alternadamente, encaminhada 
a criar as condições para um nova civilização democrática. A arquitectura orgânica significa 
arquitectura para o homem, modelada de acordo com a escala humana e de acordo com as 
necessidades espirituais, psicológicas e materiais associadas às pessoas. Arquitectura orgânica é, 
pois a antítese da arquitectura monumental que serve aos mitos do Estado.”  La Costituzione dell’ 
Associazione per l’Architettura Organica a Roma, APAO. (Publicado na revista Metron, nº 2, 1945)

Fig. 10 | Casas Burguesas do Porto, vistas do Rio Douro, s/data.

Fig. 9 | Rio Douro visto de Gaia, s/data.
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Recordo também outro episódio em visita de estudo ao Museu do Farol de Santa Marta 
em Cascais, obra da dupla arquitectónica fraterna, Aires Mateus. Uma vez confrontada 
a senhora das limpezas com um pouco de conversa de ocasião, esta demonstrou uma 
atitude de incredulidade imensa por considerarmos tal edifício como um modelo de interesse 
arquitectónico. Os ângulos de uma diagonalidade obtusa que para alunos do segundo ano 
despoletavam um interesse genuíno, não se sobrepunham de todo à dificuldade de os 
limpar, nem ao peso disfuncional das portas, adjectivados por um sussurro de desabafos 
uma vez chegada a hora da limpeza.

Anos mais tarde, enquanto viajava sozinho e de mochila às costas pelo norte do Chile em 
busca de obras da Elemental15 (onde sabia que iria estagiar dentro de alguns meses), outro 
episódio do género ocorreu. Recordo-me de mostrar a um taxista uma fotografia da Quinta 
Monroy, projecto aclamado internacionalmente pelo MOMA16 em 2010, como case-study 
contemporâneo de arquitectura participativa. Para meu espanto, o referido taxista olhou-
me com estranheza perante tal raro capricho de mais um turista europeu e indagou-me o 
facto de como ser possível uma obra que, segundo as suas palavras “parecia uma caixa de 
fósforos”, ser aclamada como um bom exemplo de arquitectura.

 “Nenhuma casa deveria estar nunca sobre uma colina, nem 
sobre nada. Deveria ser da colina. Pertencente a ela. Colina e 
casa deveriam viver juntas, cada uma mais feliz pela outra.”17

Com esta recolecção de histórias e opiniões de pessoas exteriores ao processo arquitectónico, 
constatei que sempre estranhei este espontâneo cepticismo presente em pessoas alheias à 
área em questão. Comecei então a questionar-me sobre a metodologia utilizada no desenho 
de cada uma destas obras por vezes tão criticadas. Ao mesmo tempo, olhava para o conjunto 
de fachadas oitocentistas da ribeira portuense e tinha dificuldade em igualar visão que tanto 
me emocionasse pela sua beleza. A maioria destas construções, apesar de não terem sido 
realizadas por um arquitecto, constituíam o que os habitantes mais queriam proteger, o que 

15 Atelier chileno de arquitectura gerido pelo Arquitecto Alejandro Aravena, sediado em Santiago do Chile.
16 Exposição desenvolvida pelo curador Andres Lepik, disponível em http://www.moma.org/interactives/
exhibitions/2010/smallscalebigchange/projects/quinta_monroy_housing [consultado em 12-05-2015].
17 “No house should ever be on a hill or on anything. It should be of the hill. Belonging to it. Hill and 
house should live together each the happier for the other.” WRIGHT, Frank Lloyd, “Frank Lloyd Wright: An 
Autobiography”, 1932, Pomegranate Communications 2005, pág 168.

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/smallscalebigchange/projects/quinta_monroy_housing consultado em 12-05-2015
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/smallscalebigchange/projects/quinta_monroy_housing consultado em 12-05-2015
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Fig. 12 | Reunião entre membros da Elemental e moradores da Quinta Monroy, Chile, 2004.

Fig. 11 | Modelos em papel das fachadas das casas de Quinta Monroy.

“Há que partir do princípio que o arquitecto não vai estar na obra uma vez que esta termine a sua construção 
e portanto o que queremos é iniciar um processo onde a própria população controle os acordos sociais 
que se supõem no início. ” 

ARAVENA, Alejandro, “Conversa com o Arquitecto Alejandro Aravena”, gravada pelo autor no dia 8 de 
Setembro de 2015.
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me levou a questionar sobre a importância do arquitecto na sociedade. Estará o pensamento 
arquitectónico actual a afastar-se cada vez mais do respeito pelo lugar, utilizando filosofias e 
materiais que nada têm a ver com a cultura e história do mesmo?18 Um dos primeiros receios 
do morador de uma cidade histórica aquando a realização de uma nova obra, costuma ser o 
medo pelo desrespeito para com o património. Ao apreciar tão orgânico conjunto construtivo 
portuense, depressa indaguei o facto de grande parte dessa paisagem ter sido realizada por 
um processo de estandardização, mas que se adequava ao local sendo capaz de gerar uma 
nova essência respeitadora da envolvente que a rodeia.

As práticas da Elemental enquanto estratégia social de melhoramento habitacional

Enquanto me interrogava acerca da verdadeira importância do papel do arquitecto nas 
diferentes sociedades que observava e o modo com a sua obra se relacionava ou não com 
o “espírito do lugar”19, tive a oportunidade de estagiar na Elemental. Este atelier chileno 
tem como preocupação máxima o desenvolvimento do modo de olhar para a habitação 
social, através de múltiplos procedimentos de construção com o auxílio da participação dos 
moradores nas suas habitações (entre outro temas). O desenho participativo20 é o seu mote 
para proporcionar à habitação social o mais fácil e higienizado direito ao centro, através 
da reconstrução de bairros decadentes ou do desenho de módulos habitacionais inter-
relacionados e construídos de raiz.

Se até então me tinha maravilhado com a arquitectura social do Bairro da Bouça, onde a 
procura do projecto ideal para um lugar específico poderia caracterizar esta obra de um certo 
carácter “intocável”, chegou a vez do pensamento arquitectónico chileno me abrir as portas 
para a dinâmica que a arquitectura poderia criar. Casas “moldáveis”, casas cujos clientes 
eram construtores de cinquenta por cento da sua habitação e como tal, cinquenta por cento 
desenhadores da sua casa. O projecto para a Quinta Monroy de Alejandro Aravena, tem 
como base uma sensibilização para o facto de o centro da cidade ter o poder de trazer 

18 RUDOFSKY, Bernard, “Architecture without architects : a short introduction to non-pedigreed 
architecture”, Albuquerque : University of New Mexico, 1995. pág 13.
19 “Espírito do Lugar”, também conhecido como “Genius Loci”, conceito romano mais tarde desenvolvido 
em NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci : towards a phenomenology of architecture”, New 
York : Rizzoli, 1980.
20 ARAVENA, Alejandro, IACOBELLI, Andres, “ELEMENTAL: Manual de Vivienda Incremental y Diseño 
Participativo”, S.L., Ostfildern : Hatje Cantz, 2012.
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Fig. 13 | Tecnopanel House, primeiro dia de montagem.

“As ‘mediaguas’ são uma invenção única no mundo, uma artigo 
através do qual os chilenos  se socorrem para encarar terramotos, 
maremotos, temporais, dilúvios ou qualquer catástrofe (...) Foram 
estreadas no terramoto de Chillián em 1939 e a sua popularidade 
tem vindo a crescer desde esse cataclismo. Não há outro país 
no mundo que disponha de tal receita para encarar as suas 
emergências. São um mentholatum infalivel e ninguém duvida 
da sua eficácia”.  Miguel Lawner, ex-director da desaparecida 
corporação de melhoramento urbano, plataforma urbana.cl, 
2010, [consultado a 02/08/2015]

Fig. 14 | Tecnopanel House, segundo dia de montagem.

Fig. 15 | Tecnopanel House, terceiro dia de montagem.
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novas oportunidades que muitas vezes não existem em território periférico21. Através desta 
estratégia, as famílias constituídas pelos futuros moradores eram convidadas a realizar 
workshops de construção e apropriação do espaço, como forma de melhor saberem construir 
e habitar o seu futuro quotidiano habitacional. Por conseguinte, as zonas de habitação com 
dificuldade construtiva mais elevada (casas de banho e cozinha) tinham a sua construção 
ao cargo da Elemental, enquanto as restantes partes de cada casa estavam ao cargo dos 
moradores. Através da mera visualização da fachada deste conjunto de edifícios, é facilmente 
perceptível qual é a parte das casas construída pela empresa arquitectónica (financiada pelo 
estado) e qual a parte construída e financiada pelos moradores.

“...As escolas de arquitectura deveriam ser lugares onde 
todos os estudantes assumissem a realidade nacional em 
vez de estarem a jogar ao “pequeno arquitecto internacional” 
através da cópia de revistas, orçamentos elevados, 
raríssimos programas tridimensionais, muito aparato e muita 
insustentabilidade...”22

Do estágio que exerci na Elemental proponho o debruçar da atenção no projecto em que 
estive mais integrado ao longo dos três meses de trabalho, e cuja relevância relativamente 
ao estudo de uma arquitectura dinâmica é merecedora de ser realçada. Uma vez que o Chile 
é um país com uma actividade sísmica frequente, são várias as discussões e consequentes 
normas arquitectónicas que surgem relativamente ao plano construtivo que as obras devem 
ter. Contudo, em territórios de elevada precariedade nem sempre é óbvio o cumprimento 
das regras de segurança estabelecidas na construção e revisão das habitações, o que faz 
com que por vezes a alternativa seja um repensar de soluções de emergência, no caso de 
uma catástrofe. 

Assim, em 2010 a Elemental desenvolveu a “TECNOPANEL House”, um abrigo com 30m2, 
construído em madeira com isolamento térmico integrado. O custo de obtenção das peças 
montáveis não excedia os 2800 euros23 , sendo tudo montado num só dia, por três pessoas.

21 ARAVENA, Alejandro, Ted Talk 2014, disponível em http://www.ted.com/talks/alejandro_aravena_my_
architectural_philosophy_bring_the_community_into_the_process?language=pt., consultado a [07/04/15].
22 RÍO, Javier del, 2010, publicação do período chileno “La Tercera”, disponível em  http://www.
biobioproyecta.cl/2010/05/06/las-mediaguas-y-el-estandar-de-las-viviendas-de-emergencia/ [consultado 
em 15/06/2015].
23 1990,000 pesos chilenos.
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Fig. 17 | Tecnopanel house, à esquerda peças da casa arrumadas, à direito peças do anexo arrumadas.

Fig. 16 | Tecnopanel House, esquema de montagem do anexo com quarto de banho.
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Esta é uma habitação com a tipologia de uma “mediagua”, ou seja, uma planta rectangular 
com menos de 50m2,, coberta por duas meias-águas. Com o terramoto de Tocopilla em 
201024, a Elemental teve a oportunidade de experimentar a solução que os seus arquitectos 
desenharam, erguendo 3000 casas de emergência, revelando resultados bastante 
satisfatórios quer por parte dos utilizadores quer por parte das associações de ajuda interna. 
Pelo facto da cultura chilena privilegiar o culto com a natureza andina, estas mesmas casas 
também poderiam ser adquiridas por uma família que simplesmente as quisesse colocar 
sobre um terreno que fosse sua propriedade, de modo a funcionar como um abrigo para 
uma estância no campo.

Com o desenvolvimento do projecto, várias alterações foram propostas e tomadas em conta 
para uma melhor habitabilidade do espaço público em torno das casas. Deste modo, foi 
sugerido um modo de agrupamentos de 11 casas em torno de um espaço comum, de modo 
a criar pequenas praças de reunião entre os moradores vizinhos. Perante esta estratégia 
morfológica, a própria segurança do agrupamento está assim fortalecida, uma vez que 
para aceder a uma casa em particular é necessário passar pelo espaço público geral que 
é correspondente ao grupo. Com esta nova disposição, cada família passaria a ter o seu 
espaço individual de acesso à respectiva casa, sendo sugerido o uso de um toldo preso à 
casa que lhe faz frente, de modo a proteger os habitantes da chuva, criando também um 
espaço de arrumo ou de cozinha.

Três anos após o terramoto, o projecto Tecnopanel foi re-estudado pela Elemental. Parte 
do trabalho exercido pela equipa onde me incluía, ambicionava o desenho de variações 
modulares que permitissem a inclusão a longo prazo de um quarto de banho, assim como 
um repensar dos materiais utilizados tornando o projecto mais barato e de mais simples 
construção. O desafio de aumentar a área espacial e melhorar a qualidade sanitária, 
diminuindo ao mesmo tempo o preço total sem descurar na facilidade de montagem, revelou-
se um excelente exercício de gesticulação entre os vários componentes de uma arquitectura 
capaz de solucionar situações de emergência. 

24 Disponível em http://www.biobioproyecta.cl/tag/refugios/ [consultado em 20/06/2015].
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“Em vez de importar técnicas de outros países, devemos fazer a nossa, dentro do conhecimento da nossa 
gente. Por exemplo, não se pode usar um sistema métrico porque a maioria dos nossos operários de 
construção são analfabetos e consequentemente devemos ter uma linguagem de informação de maneira 
a integrá-los no processo de construção. DIsso resulta toda uma foma de pesquisa e toda uma resposta 
metodológica de linguagem. (...) Os programa habitacionais carecem, na essência, do respeito ao homem 
que os vai habitar.” 

Figs. 19 e 20 | Casas populares na Comunidade de Cajueiro Seco, Pernambuco, Brasil, 1984.

Fig. 18 | Edificações remanescentes de Camurupim, São Francisco, Brasil, 2008.

“O problema das casas populares levanta problemas econômicos e sociais de grande envergadura, 
interfere e atinge interesses econômicos particulares. A impostação econômico-social e científica tem que 
ser feita com o concurso de técnicos de toda a natureza, desde os sociólogos e arquitetos, até médicos e 
cientistas. Precisamos levantar o problema. “
BO BARDI, Lina, em GRINOVER, Martina,“Lina por Escrito”, São Paulo, Cosac Naify, 2009, pág 122.

BORSÓI, António Gil, “Inquérito Nacional de Arquitectura”, Projecto, Rio de Janeiro, 1986.
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A exploração arquitectónica da casa popular no Brasil.

“As comunidades mais felizes e com maior progresso não 
são as mais ricas, são as que nelas existe uma autogestão, 
uma linha não vertical de cima para baixo, mas horizontal.”25

Meses mais tarde, foi com grande curiosidade que descobri na prática brasileira do século 
passado, um exemplo de um habitáculo emergente com principio e forma similares à 
desenvolvida pela Elemental nos dias de hoje. Em 1963, o arquitecto Acácio Gil Borsói 
projectou um conjunto de casas populares na Comunidade de Cajueiro Seco (Pernambuco), 
cuja construção foi exercida por cidadãos excluídos social e economicamente, mas dotados 
de um extenso repertório cultural, que lhes era intrínseco ao lugar onde viviam26. Estas 
casas utilizavam uma técnica construtiva de barro armado (taipa), em conjunto com madeira, 
materiais estruturais abundantes no local e facilmente obtidos a baixo custo. 

O habitante é assim transformado num ser autónomo, relativamente à construção e 
manutenção da sua casa. Infelizmente todas estas casas foram destruídas durante o golpe 
militar de 1964, tendo o próprio arquitecto sido preso quando simplesmente defendia uma 
perspectiva revolucionária de integração e solidariedade. Para além de este projecto ter sido 
muito inspirador para os projectos sociais de Lina Bo Bardi, não deixa de ser estimulante 
notar as semelhanças da Tecnopanel House (produzido pela Elemental), com o mesmo. Bo 
Bardi adapta assim alguns dos ideias de Borsói no projecto que realiza em Camurupim que 
nunca chegou a ser terminado, suspeitando-se que existiu uma “posição governamental 
estratégica de manter os integrantes da cooperativa afastados, evitando a sua estruturação 
como uma comunidade integrada e participativa27. Segundo Bierrenbach, pode-se dizer 
“que ambos os arquitectos (Lina e Borsói), rejeitam soluções técnicas, materiais, formais e 
espaciais definidas preliminarmente, que atendam a uma concepção arquitectónica padrão, 
realizada para homens genéricos”28.

25 BORSÓI, Acácio Gil citado em BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza, “Conexão Borsói-Bardi: sobre 
os limites das casas populares”, “risco - revista de pesquisa em arquitectura e urbanismo”, vol. 7, São 
Paulo, EESCP-USP, 2008, pág. 54.
26 BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza, “Conexão Borsói-Bardi: sobre os limites das casas populares”, 
“risco - revista de pesquisa em arquitectura e urbanismo”, vol. 7, EESCP-USP, São Paulo, 2008, pág 51.
27 Idem, pág 59.
28 Idem, pág 56.
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Fig. 24 | Projecto de Miro-Quesada-Williams-Nuñez em 1978 e 2003, PREVI, Peru.

Fig. 23 | Projecto de Christopher Alexander em 1978 e 2003, PREVI, Peru.

Fig. 22 | Projecto de Aldo Van Eyck em 1978 e 2003, PREVI, Peru.

Fig. 21 | Projecto de Aldo Van Eyck em 1978 e 2003, PREVI, Peru.
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O PREVI e a participação construtiva

Para compreendermos melhor a génese do modo dinâmico que a arquitectura sul-americana 
tem vindo a demonstrar, recuemos até meados do século XX onde tal perspectiva terá tido 
o seu início. A arquitectura social sul-americana tem-nos mostrado ao longo das últimas 
décadas o modo como a participação dos moradores pode ter uma influência positiva 
na construção das suas próprias casas. Nos anos cinquenta e sessenta, a afluência das 
populações rurais aos centros urbanos fez-se sentir com grande intensidade, facto que 
deu origem a que “propostas em torno de uma remissiva potenciação dos aglomerados 
habitacionais não controlados fossem aliciando e deslumbrando um número cada vez maior 
de personalidades ligadas à Arquitectura e às ciências sociais.”29 

O “Proyecto Experimental de Vivienda” (PREVI), realizado na capital peruana de Lima, 
surgiu como proposta de construção participativa, que inspirou as gerações seguintes de 
arquitectos ligados à arquitectura social nos centros das grandes cidades. Tal paradigma 
liderado por Peter Land resultou na formulação de 26 projectos, desenhados por 26 
arquitectos, cujo desenho de cada um foi repetido várias vezes até concluir a construção 
de uma collage-city com 1500 unidades habitacionais30. Apesar de cada unidade possuir 
a sua etapa zero, onde elementos estruturais e permanentes como o pátio, o passeio, a 
rua, a praça ou a passadeira constituíam uma raiz imutável no projecto de execução, a 
virtude de cada proposta é acolher ampliações e alterações que adicionem uma mais-valia 
ao capital inicial de cada obra31. Não há assim duas casas iguais, da mesma forma que 
não existem duas famílias iguais. O cruzar das histórias familiares com a transformação de 
cada vivenda, foi uma das chaves deste processo, onde participaram arquitectos como Aldo 
Van Eyck, James Stirling ou Charles Correa. Assumindo variadas tipologias, o objectivo de 
cada projecto era criar um modelo específico de muros, pilares e lajes, capaz de conseguir 
albergar 4 a 6 pessoas numa primeira fase, e 8 a 10 pessoas numa segunda, propondo cada 
projecto um sistema de crescimento.

A flexibilidade é assim uma das características principais deste projecto, dividido em quatro 

29 BANDEIRINHA, José António, “O processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974”,  Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2007, pág. 48.
30 RAMIS, Tomeu, “What is PREVI”, DAP – Digital Architectural Papers, Santiago Chile, ARQ, 2012.
31 GARCIA HUIDOBRO, Fernando; TORRES, Diego y TUGAS, Nicolás. “PREVI Lima: 35 años 
después”, ARQ n.59, Santiago, 2005, págs. 72-76. 
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Fig. 26 | Projecto de James Stirling, PREVI, Peru, 1978.

Fig. 25 | Projecto de Charles Correa, PREVI, Peru, em 2003.
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etapas fundamentais. Em primeiro, a Instalação, onde a família faz pequenas alterações 
desenhando a imagem própria da sua casa. Em segundo lugar, a Densificação, fase em que 
família, agora provavelmente com mais membros familiares, se responsabiliza por aumentar 
a sua vivenda construtivamente. Por último, a Consolidação/Diversificação, em que após as 
últimas variações construtivas, a casa subdivide-se funcionalmente em apartamentos para 
várias famílias32.Contudo, é importante reflectir que num projecto cujo objectivo foi assegurar 
a sustentabilidade económica e social de mais sectores da cidade de Lima, um dos pontos 
chaves deste paradigma foi o desenho de um espaço público aglutinador de uma malha 
urbana heterogénea. A premissa de que “o bairro social não é somente um conjunto de 
casas, mas também uma associação de equipamentos e casas é evidente no PREVI”33. 
Deste modo, colégios, jardins-de-infância, creches, zonas verdes e parques são outros dos 
elementos de uma cidade inconclusa, prevista a ser completada pelos seus moradores, num 
clima de unidade social.

Com o desenvolver do estudo arquitectónico académico aliado à experiência do poder 
de síntese, do rigor e do respeito pelo lugar, que aprendi com a arquitectura portuguesa, 
juntou-se a capacidade de dinamização da participação local e a rápida procura de soluções 
emergentes para as problemáticas sociais, que tanto têm sido a porta-estandarte das novas 
práticas sul-americanas.

Os temas analisados neste capítulo pelo facto de se ligarem a uma estratégia focada 
na felicidade do utilizador da arquitectura, relacionam-se com a abordagem utilizada no 
projecto das Fontainhas desenvolvido nesta tese. Para além de serem o ponto de partida 
para um procedimento muitas vezes caracterizador da arquitectura portuguesa onde a 
envolvente induz a forma do projecto, o percurso pessoal na Elemental e a inspiração na 
filosofia anterior do PREVI, instauram-se como um modo de abordagem que estabelece 
as características programáticas que o projecto exige. Tal como também aconteceu no 
SAAL, a população moradora é escutada e as suas necessidade equacionadas, cabendo 
ao arquitecto hierarquizar e posteriormente sintetizar as mais variadas condicionantes, de 
modo a melhor estabelecer um resultado final propício a todos os utilizadores do projecto. 
Apesar do projecto para as Fontainhas assumir maioritariamente o desenho de espaço 
público, o estudo de perspectivas sociais de habitação inovadoras revela-se essencial, dado 

32 GARCIA HUIDOBRO, Fernando; TORRES, Diego y TUGAS, Nicolás. “PREVI Lima: 35 años 
después”, ARQ n.59, Santiago, 2005, págs. 72-76.
33 Ibidem.
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Fig. 28 | Ilha do Porto, meados do séc. XX.

Fig. 27 | Ilha do Porto, meados do séc. XX.

Fig. 29 | Morfologia Tipo da Ilha.

Instalações sanitárias

Parcelas habitacionais

Casas burguesas

Área de circulação
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o carácter íntimo e de importância habitacional de que o lugar público projectado é actuante.
1.2. Do direito ao centro

As ilhas do Porto

“A ocupação das ilhas foi, por isso, realizada sobretudo por 
pessoas vindas de fora da cidade, habituadas à cultura do 
campo, onde o espaço é largo, os animais são muitos e os 
excedentes e detritos são oportunidades de fertilização da 
terra ou de produção de novos materiais. Na cidade vêem-
se enclausurados em casas pequenas, corredores estreitos 
e fábricas soturnas, sujeitos a um ritmo marcado pela sineta 
da fábrica, num repicar que intercalava horas de trabalho 
cansativo e fastidioso.”34

A percepção da ideia de cidade como fonte de oportunidades em deterioramento da periferia 
e do subúrbio é um dos elementos visíveis no desenho urbano do Porto. Este anseio pela 
centralidade como conjuntura de comodidades foi algo que começou a surgir no século XIX 
pela influência da revolução industrial, onde com o êxodo das populações rurais para o 
centro, a cidade duplicou a sua população entre 1864 e 1900, levando a uma enorme procura 
de habitação35. Como os futuros operários não tinham dinheiro para alugar uma casa no 
centro da cidade, viram-se obrigados a serem subjugados a um sistema desenvolvido pela 
média burguesia onde o alugamento de terrenos nas traseiras das suas casas, era a única 
via que os operários tinham para conseguirem (sobre)viver junto ao local de trabalho. Estes 
terrenos agora ocupados eram assim chamados de “ilhas”, pelo seu carácter de isolamento 
face ao resto da cidade, “praticamente invisíveis da rua, situação que correspondia 
também à interioridade e invisibilidade das ilhas nas mentes da burguesia.”36  Geralmente 
a localização das ilhas coincidia com áreas que tinham deixado de ser atractivas para a 
burguesia, na maior parte dos casos pela implantação de indústrias de tecelagem nas suas 
proximidades.37 Uma vez que ultrapassar os limites urbanos da antiga muralha fernandina, 

34 PINTO, Jorge Ricardo em BREDA VÁZQUEZ, Isabel, CONCEIÇÃO, Paulo, “Ilhas do Porto - 
Levantamento e Caracterização”, Município do Porto, 2015, pág. 11.

35 Idem, pág. 6.
36 TEIXEIRA, Manuel C, “As ilhas do Porto” em WELLENKAMP, Margarida, PISCO, Luís, “Ilhas”, Porto, 
Panmixia, 2004, pág. 21.
37 TEIXEIRA, Manuel C., “Habitação popular na cidade oitocentista : as ilhas do Porto” , Lisboa : F.C.G., 
1996, pág. 388.
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Fig. 31 | Aproximação à margem portuense, em especial à zona das Fontainhas.

Fig. 30 | O Porto e as respectivas ilhas, 
2012.
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revelava nos seus habitantes uma espécie de agorafobia urbana, a cidade começou a 
explodir populacionalmente para dentro, vivendo grande parte das pessoas nos interiores 
invisíveis do coração da cidade. Nos levantamentos municipais relativos a 2012, verifica-se 
uma totalidade de 957 núcleos habitacionais caracterizados como ilhas ou de semelhante 
tipologia, englobando um total de quase 10500 habitantes, dispostos em 4900 alojamentos 
ocupados, o que representa 5% da população residente na cidade do Porto38. Estes são 
valores bem distintos a dados de 1940, onde viviam 60000 pessoas em 1153 ilhas39.

As ilhas incorporavam na sua maioria dois conjuntos de casas parceladas em linha recta, 
tendo um corredor central responsável pela circulação de pessoas. As infra-estruturas 
eram praticamente inexistentes e maior parte não possuía esgotos nem abastecimento 
de água40. Considerando a disposição do corredor perpendicular à rua, existem algumas 
variações tipológicas face a esta morfologia urbana da ilha, sendo exemplo disso as duas 
ilhas estudadas neste trabalho. Assim, ao contrário do tipo mais comum existente na cidade 
do Porto, tanto o Bairro Tapada como o Bairro Maria Vitorina, não são perpendiculares à rua 
mais próxima, nem se localizam na parte traseira de uma casa que faça fachada com a rua. 
Ambas estão paralelas à margem do rio, exportando esse mesmo paralelismo à zona pública 
mais próxima, o passeio das Fontainhas. Por outro lado, também não estão assentes no 
terreno de uma casa senhorial ou de um burguês abastado, apesar de se localizarem junto 
a uma fábrica de cerâmica, onde muitos dos antepassados dos moradores trabalhavam. 

“Após o desalojamento da ilha ou da casa, a distribuição 
das famílias pelos bairros fazia-se de acordo com critérios 
bem precisos: jugular estados de revolta, desfazer de 
cumplicidades e controlar solidariedades, ainda que assentes 
da simples relação familiar! Era por isso que os antigos vizinho 
na ilha raramente eram colocados no mesmo bairro e quase 
nunca no mesmo bloco. Ter casa num bairro camarário não 
era assim, nem um direito nem o resultado de uma escolha 
livre.”41

38 BREDA VÁZQUEZ, Isabel, CONCEIÇÃO, Paulo, “Ilhas do Porto - Levantamento e Caracterização”, 
Porto, U.P., 2015, pág. 145.
39 TEIXEIRA, Manuel C, em WELLENKAMP, Margarida, PISCO, Luís, “Ilhas”, Porto, Panmixia, 2004, pág. 
17.
40 Ibidem.
41 CORREIA FERNANDES, Manuel, em WELLENKAMP, Margarida, PISCO, Luís, “Ilhas”, Porto, Panmixia, 
2004, pág. 34.
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Fig. 32 | Interior de Ilha na Rua de São Vítor, Porto, 2015.
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Fig. 33 | Interior de Ilha do Bairro Herculano, Porto, 2015.

Fig. 34 | Antigos sanitários colectivos do Bairro Herculano, Porto, 2015.
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“Eu não defendo que elas continuassem a viver nas ilhas como viviam, o problema é que se tem de 
arranjar uma solução. Isso é algo muito claro desde o primeiro de Maio de 1974, onde um dos grandes 
cartazes que passeava pela rua era o do “direito à cidade” que significava isso mesmo. As pessoas 
vivam aqui e não queriam ir viver para um canto qualquer. Houve inúmeros casos de pessoas de idade 
que morreram dizendo – entre outras coisas – que não conseguiam dormir com o barulho das árvores, 
coisa que elas não tinham nas ilhas. Faziam bairros camarários no meio de pinheiros e as pessoas não 
conseguiam dormir. É espantoso mas é verdade. O problema é a violência com que isto se faz onde os 
pobres sofrem sempre primeiro, como é evidente.”

Figs. 36 e 37 | Porto, Abril de 1975.

Fig. 35 | Porto, Janeiro de 1975.

FERNANDEZ, Sérgio, “Conversa com o Arquitecto Sérgio Fernandez”, gravada pelo autor no dia 29 de 
Junho de 2015, Ver anexo.
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Já no século XX e ainda nos dias que correm, como forma de livrar a cidade dos problemas de 
higienização que as ilhas provocavam no contexto urbano, muitas famílias foram transpostas 
para território periférico, onde, para além de perderem toda a dimensão “sacralizada” que 
as memórias da antiga casa lhes proporcionava, ainda tinham enormes dificuldades em 
encontrar emprego, transporte ou qualquer tipo de relação pessoal, sendo tudo agravado 
com o facto de todos os bairros terem um fiscal da PIDE, até ao 25 de Abril de 197442. Manter 
a população das Fontainhas no local que sempre lhes foi pertença e que se certa maneira 
foi “conquistado” pelos seus antepassados é um dos objectivos deste projecto, onde através 
do desenho de um lugar público se proporcionará uma melhor fluidez entre os diversos 
escalões sociais presentes e consequentemente uma maior abertura da cidade ao modo de 
vida praticado nas ilhas portuenses.

“Nos dias que correm, um bairro como o bairro do Cruzinho 
[ ilha do Porto ] tem que ser entendido como um símbolo ou 
emblema dos bairros antigos que não podem ser destruídos 
mas sim preservados. Não por serem antigos, mas porque, 
com outros do seu género e em conjunto com as chamadas 
zonas históricas, formam o coração das próprias cidades. 
E se nenhuma pessoa pode viver sem coração também as 
cidades não dispensam o seu pulsar.”43 

O centro como pólo dinamizador e relacional

Um dos autores que mais concentrou o seu estudo na questão do direito à cidade e 
consequentemente às oportunidades que o centro tem proporcionado ao longo dos 
tempos, foi o socialista francês Henry Lefebvre. Para este autor, o urbanismo organiza-
se em três vertentes: a humanista, a administrativa e a de vendas. A primeira, identifica 
os urbanistas como “médicos da sociedade” e criadores de novas relações sociais. Opõe-
se então o urbanismo dos administradores ligados ao sector público (estatal), assim como 
o urbanismo de vendas, onde um consumo programado e publicitado convence-nos de 
uma quotidianidade baseada num conto de fadas baseado numa sociedade de consumo 

42 FERNANDEZ, Sérgio, “Conversa com o Arquitecto Sérgio Fernandez”, gravada pelo autor no dia 29 
de Junho de 2015.
43 SILVA, Germano, Adaptação de uma crónica publicada no J.N. em 9.11.97, em WELLENKAMP, 
Margarida, PISCO, Luís, “Ilhas”, Porto, Panmixia, 2004. pág. 6.
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“A criação do SAAL apresenta aspectos totalmente inovadores em termos de política habitacional. Para 
além de apoiar a melhoria do alojamento, garante o direito à habitação no mesmo local (quando até 
aí as operações de realojamento de populações de barracas obrigavam sempre a mudança de local, 
no geral do centro para sítios distantes na periferia), permite a gestão e controlo dos empreendimentos 
pelas populações a que dizem respeito e assegura um apoio financeiro e técnico que devia atender às 
necessidades e possibilidades dos moradores cujo trabalho seria utilizado na própria execução das obras.”

SALGUEIRO, Teresa Maia, “A promoção Habitacional e o 25 de Abril”, Revista Crítica de Ciências Sociais 
n.º 18/19/20, Fevereiro de 1986, pág.4.

Fig. 39 | Manifestação de defesa do SAAL, 1975.

Fig. 38 | Assembleia geral de moradores, Pavilhão dos Desportos, Porto, Abril de 1975.
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traduzida em ordens: ordem dos seus elementos no terreno, ordem de ser feliz44. Ainda 
no caso administrativo, “esse urbanismo tecnocrático e sistematiza, com os seus mitos e a 
sua ideologia não hesitaria em arrasar o que resta da Cidade para dar lugar aos carros, às 
comunicações, às informações ascendentes e descendentes. Os modelos elaborados só 
podem entrar para a prática apagando da existência social as próprias ruínas daquilo que 
foi a cidade.”45 Fácil será compreender que a estratégia utilizada na realização do projecto 
desta tese se aproxima mais do urbanismo humanista, contudo, esta opta por não cair na 
ingenuidade do puro “formalismo” ou “esteticismo” que Lefebvre critica neste modelo. O 
conceito da escala da cidade é considerado, não se optando por desenhar uma aldeia à 
escala global, modelo que Lefebvre acusa de não se consciencializar de que o homem 
mudou de escala e que a medida de outrora (aldeia, cidade) transforma-se em desmedida46.

“Basta abrir os olhos para compreender a vida quotidiana 
daquele que corre da sua moradia para a estação próxima ou 
distante, para o metro superlotado, para o escritório ou para a 
fábrica, para retomar à tarde o mesmo caminho e voltar para 
casa a fim de recuperar as forças para recomeçar tudo no dia 
seguinte. O quadro desta miséria generalizada não poderia 
deixar de se fazer acompanhar pelo quadro das ‘satisfações’ 
que a dissimulam e que se tornam os meios de evadi-la e 
evadir-se dela.”47

Uma vez que a cidade do Porto se encontra inserida num contexto histórico europeu onde 
“qualquer cidade tem um centro onde se erguem as instituições, se reúne o comércio e 
se efectuam as manifestações públicas”48, é primordial que a qualidade de vida que a 
proximidade com o centro privilegia, não se limite apenas a um determinado estatuto social 
mais elevado. Uma das vantagens da cidade é que “nela não só existem as facilidades para 
‘procurar’ e ‘encontrar’, mas também para ‘encontrar’ sem ‘procurar’, utilizando a casualidade, 

44 LEFEBVRE, Henry, “O Direito à Cidade”, São Paulo, Centauro Editora, 2001, pág. 31-32.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Idem, pág. 118.
48 TRACHANA, Angelique, “La destruicción del concepto de ciudad – pragmatismo y el discurso del 
futuro”, Astragalo, nr. 8, Madrid, 1998, pág. 66.
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Fig. 40 | West End Boston, Massachusetts, antes da renovação urbana de 1958.

Fig. 41 | West End Boston, Massachusetts, durante a renovação urbana de 1958.
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com todos os seus entramados e as suas intercomunicações”49. A partir do momento em que 
um habitante do centro da cidade passa a viver numa zona periférica,deixa de ter acesso 
à mais-valia da heterogeneidade de pessoas e de oportunidades. Esta situação é ainda 
mais acentuada quando este deslocamento é relativo a habitantes de estatuto social menos 
privilegiado.

Evidenciando os casos norte-americanos estudados por Edward T. Hall, pode tomar-se o 
exemplo de West End Boston, analisado pelo psicólogo Marc Fried e o sociólogo Chester 
Hartman, onde é demonstrado o profundo estado depressivo dos habitantes realojados na 
periferia, após um programa de renovação que obrigou à destruição de uma “aldeia” urbana 
com imenso valor de comunidade entre emigrantes italianos e judeus, em 195950. Com esta 
polémica renovação, os residentes foram forçados a viver numa periferia onde pagavam 
uma renda bastante mais elevada, e onde deixaram de ter todo o carácter colectivo. 
Ironicamente, num bairro outrora maioritariamente habitado por judeus, o único edifício que 
se manteve erguido no centro de toda a renovação foi uma igreja católica, religião praticada 
pelo, na altura Mayor, Raymond Flynn. Segundo Hall, “não era tanto a perda do seu antigo 
ambiente o que os tornava infelizes, mas antes a presença do novo conjunto de relações 
complexas de que se viram rodeados – implicando, ao mesmo tempo, edifícios, ruas e 
pessoas -, constituindo um verdadeiro estilo de vida”. Na realidade, o seu universo e nada 
menos, é que fora destruído.”51

“A imagem de vastas multidões durante toda a semana 
em escritórios é penosa, mas a imagem dessas mesmas 
multidões em casa, nos subúrbios, durante o fim-de-semana, 
é ainda mais penosa.”52

Voltando aos casos estrangeiros estudados, passemos a uma análise sobre a importância 
que a cidade tem para os seus habitantes, uma vez confrontados com a hipótese de serem 
deslocados para a periferia. Apelidando a cidade como “fonte de oportunidades”, Aravena 
defende que “se não encontrarmos uma maneira de acomodar as pessoas na cidade, estas 

49 BOHIGAS, Oriol, “Contra la incontinência urbana – Reconsideración moral de la arquitectura y la 
ciudad”, Barcelona, Electa, 2004, pág. 109.
50 NIMOY, Leonard, “Leonard Nimoy Remembers Boston’s West End Neighborhood”, Wexler Oral History 
Project, Yddish book Center, 2013.
51 HALL, Edward T., “A dimensão oculta”, Lisboa, Relógio d’Água, 1986, págs. 210 e 211.
52 VAN EYCK, Aldo, “The child, the city and the artist ”, [S.L.] : Sun, 1962, pág 52.
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Fig. 43 | Traseiras do Bairro de São Vítor, Porto.

Fig. 42 | Fachada principal do Bairro de São Vítor, Porto.
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continuarão a vir até ela mas de uma maneira precária, informal e com má qualidade de 
vida”53. Apesar de tais palavras serem proferidas no contexto de uma busca de solução para 
a forte migração da periferia para as grande metrópoles urbanas, é importante reflectir sobre 
a importância do bem-estar daqueles que já se encontram na cidade há várias gerações. 
Uma vez que “a cidade se caracteriza pela heterogeneidade social”54, esta ganha em ser 
entendida como um conceito pensado holísticamente, abrangendo a comunicação e o 
contacto entre as mais diversas faixas sociais, uma vez que “se os direitos da centralidade e 
da mobilidade não forem universais, a cidade não é democrática”55. Ao dizer que “por muito 
tempo e energia que se invista, a localização de uma casa é de longe o que mais influencia 
na sua valorização ou desvalorização ao longo do tempo”56, Aravena alerta-nos também para 
o valor que algumas habitações podem ganhar ao longo dos anos, dado encontrarem-se no 
centro da cidade. As habitações das Fontainhas não são excepção, e uma vez que várias 
estão interiormente reabilitadas, o desenho de um espaço público próximo e qualitativo 
aumentaria ainda mais o seu valor incremental.

“O direito da centralidade acessível e simbólica, o sentimento 
orgulhoso do lugar onde se vive ser reconhecido pelos outros, 
a visibilidade e a identidade, e ainda o dispor de equipamentos 
e espaços públicos próximos, é uma condição de cidadania. 
Também é um direito de cidadania o da mobilidade, já que 
supõe informação e intercâmbio, oportunidade de formação e 
de ocupação, possibilidades de aceder às ofertas urbanas e 
a apropriação da cidade como um conjunto de liberdades.”57 

A importância do centro na prática portuguesa

Fazendo o paralelo com a problemática da arquitectura portuguesa, o tema da defesa da 
centralidade como direito foi também evidenciado no SAAL Norte, entre 1974 e 1976. Ao 

53 ARAVENA, Alejandro, frase retirada do documentário “Revolução através do Design / Himawari8 : 
Habitação Social Incremental”, http://www.archdaily.com.br/br/751232/video-revolucao-atraves-do-design-
himawari8, [consultado a 15/05/2015].
54 WIRTH, Louis, “Urbanismo como forma de vida”, retirado de BORJA, Jordi, MUXÍ, Zaida, “El espacio 
publico: ciudad y ciudadanía”, Barcelona: Electa, 2003, pág 33.
55 BORJA, Jordi, MUXÍ, Zaida, “El espacio publico: ciudad y ciudadanía”, Barcelona: Electa, 2003, pág 28
56 ARAVENA, Alejandro, op. cit.
57 BORJA, Jordi, MUXÍ, Zaida, op.cit. pág. 29.

http://www.archdaily.com.br/br/751232/video-revolucao-atraves-do-design-himawari8
http://www.archdaily.com.br/br/751232/video-revolucao-atraves-do-design-himawari8
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Fig. 44 | Construção do Bairro das Antas, SAAL, Porto, 1975.

Fig. 46 | Bairro das Antas, projecto de 1975 do Arq. Pedro Ramalho, Porto, 2014.

Fig. 45 | Bairro das Antas, projecto de 1975 do Arq. Pedro Ramalho, Porto, 2014.
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contrário de alguns projectos do SAAL em Lisboa58, na cidade portuense as 374 habitações 
construídas foram pensadas não para a expansão, mas para a consolidação e ordenamento 
da cidade59. Este factor é visível em projectos como o do Bairro de S. Victor ou o da Bouça. 
Neste caso, os moradores das ilhas da rua de S. Victor foram transferidos para este novo 
bairro, que continuava bastante próximo desta rua, ao contrário de projectos anteriores ao 
SAAL, como o Bairro do Aleixo, onde os moradores foram deslocados dos antigos lugares 
onde moravam. Segundo Alves Costa, o objectivo de cada “unidade operacional” era que a 
cada uma correspondesse “um lugar antropológico, identitário, relacional e histórico”60. 

Ao contrário dos projectos precedentes sul-americanos como o PREVI, onde o arquitecto 
era o responsável por construir uma base sólida que mais tarde seria manipulada pela 
construção dos habitantes, no SAAL Norte toda a construção estava a cargo da equipa 
arquitectónica. Contudo, a opinião do morador não deixava de assumir uma importância 
aquando o desenho do projecto. Como grande parte dos moradores envolvidos no processo 
associavam as suas memórias colectivas ao centro da cidade, a premissa de respeitar o 
direito ao centro da cidade transformou-se numa das condicionantes deste projecto.

Continuando a análise do SAAL Norte, “a participação dos moradores verificou-se essencial 
e desejável, não só na definição do lugar, como em todas as questões de carácter 
programático que poderiam ir da discussão sobre tipologias, sistemas construtivos ou 
materiais apropriados, gestão dos futuros aglomerados e processos de financiamento”61. 
Segundo Paulo Varela Gomes, este era um modelo radical de planeamento defensor de 
“uma cidade em que os pobres também têm o direito ao centro histórico, onde se admitem 
vários estratos sociais de moradores e várias funções urbanas; uma cidade onde novos tipos 
de habitação podem referir tipos antigos e, sendo diferentes deles pela forma, assumem o 
carácter fragmentário da cidade, contrapondo o velho e o novo sem marca de um carácter 

58 “Na capital, a maioria das operações decorreram em zonas de subúrbio e constituíram conjuntos para 
serem ocupados por populações de bairros de lata recentemente urbanizadas.” ALVES COSTA, Alexandre em 
BANDEIRINHA, José António, “O processo SAAL: arquitectura e participação”, 1974-1976 Porto, 2014, 
pág. 83.
59 Idem, pág. 80.
60 A definição de “lugar”  utilizada por Alexandre Alves Costa corresponde à definição de Marc Augé, 
presente em AUGÉ, Marc, “Trai i confini”, Bruno Mondadori Editori, Milano 2007, pág. 65.
61 ALVES COSTA, Alexandre, em BANDEIRINHA, José António, op.cit., pág. 82.
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Fig. 47 | Bairro Tapada, Porto.

Fig. 48 | Tarde de S. João no Bairro Tapada, Porto.
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geral solidificado pelo uso e o tempo”62.

Uma vantagem adicional de manter as pessoas no centro, é a proximidade que estas mantém 
face ao local de trabalho e actividades recreativas, “um ambiente puramente residencial 
é tão anémico como um ambiente construído puramente para trabalho, entretenimento, 
recreação ou actividades culturais como isolados absolutos.”63 Pode assim ser uma mais 
valia reformular a apropriação que se faz dos actuais centros das cidades, conjugando o 
antigo com o novo, já que “nas nossas cidades, numerosos lugares – por vezes, apenas 
algumas casas – merecem ser conservados. Afirmam a continuidade do presente com o 
passado e introduzem a diversidade nas nossas paisagens urbanas”64.

Como foi explicado na introdução da dissertação, a presente tese tem como base o desenho 
de um espaço público na zona das Fontainhas. Esta é uma zona próxima ao centro histórico 
da cidade do Porto, cujo desenho do projecto aqui apresentado visa, entre outras coisas, 
uma melhoria nas condições de habitabilidade dos residentes de tal freguesia. Para além de 
proporcionar um maior contacto entre as ilhas, é proposta uma maior abertura e facilidade 
de locomoção entre esta zona de cota mais baixa e o centro histórico da zona alta.

Uma vez que o estado de salubridade das ilhas desta freguesia nunca obteve valores 
satisfatórios para os seus moradores, chega a altura de explicar o porquê de apostar na 
permanência dos habitantes nas Fontainhas, em vez de defender uma mudança da sua 
estadia para um bairro com condições aparentemente mais satisfatórias na periferia urbana. 
Para além da importância da memória colectiva que une as pessoas ao lugar, tanto no Bairro 
Tapada como no Bairro Maria Vitorina, o espírito de vizinhança é profícuo a um sentido 
comunitário com futuro. Assim, apesar de nem todos os moradores se encontrarem satisfeitos, 
mais de metade da população tem como desejo viver nas Fontainhas “para sempre”. A 
deslocação dos moradores para uma periferia retiraria aos moradores os privilégios que a 
cidade lhes pode oferecer, uma vez que “as cidades não são acumulações de casas, mas sim 
concentrações de oportunidades de trabalho, educação, saúde, transporte e recreação.”65

62 VARELA GOMES, Paulo, citado por ALVES COSTA, Alexandre, em BANDEIRINHA, José António, “O 
processo SAAL: arquitectura e participação”, 1974-1976 Porto, 2014, pág. 83.
63 VAN EYCK, Aldo, “The child, the city and the artist ”,[S.L.] : Sun, 1962, pág 147.
64 HALL, Edward T., “A dimensão oculta”, Lisboa, Relógio d’Água, 1986, pág 203 e 204.
65 ARAVENA, Alejandro, retirado do documentário “Revolução através do Design / Himawari8 : Habitação 
Social Incremental”, disponível em http://www.archdaily.com.br/br/751232/video-revolucao-atraves-do-
design-himawari8, [consultado a 15/05/2015].

http://www.archdaily.com.br/br/751232/video-revolucao-atraves-do-design-himawari8
http://www.archdaily.com.br/br/751232/video-revolucao-atraves-do-design-himawari8
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Fig. 50 | Los Uros, Aglomerado habitacional, Lago Titicaca, Peru.

Fig. 49 | Los Uros, Lago Titicaca, Peru.
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1.3. Da raiz e da essência

A viagem pela América do Sul como consciência da sacralização dos diversos modos 
de habitar

“Em vez da inconveniência do sujo e da confusão, entramos 
numa fase do tédio da higiene! O bairro de lata deixou de 
existir - na Holanda pelo menos […]) – mas pelo que foi 
substituído? Por milhas e milhas de ‘organizado nenhures’, 
onde ninguém se sente ‘alguém vivendo em algum lugar’. Não 
sobrou nenhum micróbio - cada cidadão não passa de um 
desinfectado peão num tabuleiro de xadrez; não há jogador 
– contudo não há desafio, não há duelo, não há diálogo.”66

Uma das motivações que me levaram a trabalhar com os habitantes de uma ilha portuense, 
em particular as do Bairro das Fontainhas, foi a influência de uma cultura tradicional e de 
raízes bem vincadas à qual tive a oportunidade de assistir e participar durante a minha viagem 
pela Bolívia e Peru. Apesar de culturalmente serem dois países bastante opostos à realidade 
portuguesa, estabeleço uma analogia no facto de, tanto os habitantes das Fontainhas, como 
grande parte dos povos bolivianos que conheci, demonstrarem um grande apego às suas 
raízes, estando estas sob a ameaça do “desenvolvimento urbano”. 

No verão de 2014, viajei 26 dias por território boliviano, num percurso que englobou uma 
noite de Natal passada na região mineira de Potosi, caminhadas pelas cordilheiras citadinas 
de tijolo nas favelas de La Paz e pelas montanhas de Uyuni, entre outros. No final, alcancei 
o Lago Titicaca onde, já em território peruano, visitei o que resta da tribo do Urus, um 
povo pré-colombiano que vive nas chamadas “Ilhas Flutuantes”. A presença de um espaço 
público “móvel” é uma das características únicas desta antiga tribo inca. Os Uros vivem em 
pedaços de ilha construída pela planta totora, tal como as cabanas que nela se encontram 
formadas. Um dos factores mais peculiares de tal formação arquitectónica é o facto da 
totora ser facilmente adaptável à forma que se quiser moldar. Deste modo, consoante o 
tipo de relações sociais que se vão cortando ou estabelecendo entre os habitantes de uma 
determinada ilha, o “chão” deste habitat pode ser uma vez seccionado ou aumentado.

66 VAN EYCK, Aldo, “The child, the city and the artist : an essay on architecture...“, [S.L.] : Sun, 1962, 
pág. 66.
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Fig. 51 | Villa Tunari, Bolívia.

Fig. 52 | Hostel “El mirador”, um mês após a minha estadia, Villa Tunari, Bolívia.
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Outra particularidade interessante é o número de habitantes de uma “ilha” dos Uros ser 
semelhante ao número de habitantes de uma “ilha” típica portuense no século passado, 
sendo entre trinta a cinquenta moradores. No entanto, com o decorrer do tempo, a média 
de habitantes por Ilha no Porto foi diminuindo67. No caso dos Uros, estando perante um 
exemplo onde o desenho do espaço colectivo é via de solução para uma melhor sociabilidade 
entre os moradores, num contexto demográfico não muito diferente do caso das ilhas 
portuenses. Neste modo de habitar peruano, o espaço público constituído pela totora pode 
ser aumentado ou diminuído, conforme o número habitacional de cada população, sendo 
capaz de se moldar às suas necessidades. Será sem dúvida interessante perceber como 
o desenho do espaço público pode também ser uma das vias de resolução dos problemas 
socias das ilhas portuenses.

Com o decorrer da viagem, outras semelhanças com o caso portuense foram encontradas, 
nomeadamente o tipo de terreno. Na aldeia de Villa Tunari, numa região junto a um afluente 
do Amazonas, dormi num hostel localizado numa encosta íngreme com um miradouro junto 
ao rio. Festejei nesse lugar a passagem de ano numa ambiente acolhedor e familiar. Passado 
um mês, aconselhei este hostel a um amigo próximo, e, quando ele lá chegou, informou-
me que o hostel se havia derrocado por completo devido a um deslize de terras. Nunca 
soube nem provavelmente saberei se os donos do hostel e a sua família sobreviveram ou 
não, mas os estragos visíveis nas fotografias não parecem augurar boas notícias. A força 
da Natureza e da “Pacha Mama”68 foram bastante evidentes, pelos estragos causados da 
chuva repentina. A cascata das Fontainhas no Porto, encosta assim chamada devido às 
suas pedras em granito que lembram uma cachoeira petrificada, também já sofreu uma 
derrocada trágica que destruiu várias casas69. Uma arquitectura que esteja alerta a estas 
inconstâncias topográficas é imperativa numa zona portuense onde o decorrer da história já 
provou a influência que as derrocadas podem ter na vida dos seus habitantes. Para além dos 
acidentes associados à erosão do solo da Fontainhas serem por vezes de gravidade mortal, 

67 TEIXEIRA, Manuel C, “As ilhas do Porto” em WELLENKAMP, Margarida, PISCO, Luís, “Ilhas”, Porto, 
Panmixia, 2004, pág. 24. 
68 “Pacha Mama” , divindade máxima dos Andes peruanos, bolivianos, do noroeste argentino e do extremo 
norte do Chile. Vários autores consideram a Pachamama como uma divindade relacionada com a terra, a 
fertilidade, a mãe e o feminino.” disponível em “Diccionario de mitos y leyendas”, http://www.cuco.com.ar/
pachamama.htm [consultado em 26/05/2015]..
69 “O muro de suporte dos quintais não aguentou as águas ali acumuladas. Os taludes, feitos de blocos 
de granito, estão muito deteriorados devido às sucessivas infiltrações de água, desabaram. Ficaram 
desalojadas 400 pessoas (50 famílias)”,em “Jornal de Notícias”, 9 de Dezembro de 2000, Arquivo da ASZF.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Andes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chile
http://www.cuco.com.ar/pachamama.htm
http://www.cuco.com.ar/pachamama.htm consultado em 26/05/2015
http://www.cuco.com.ar/pachamama.htm consultado em 26/05/2015
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Fig. 54 | Vista do principal miradouro de La Paz, Bolívia.

Fig. 53 | Mercado de La Paz, Bolivia.
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também acarretam consequentes problemas de realojamento dos respectivos moradores. 
Estes, uma vez alojados na periferia, vêm repentinamente removida a sua identidade 
sociocultural.
 
Durante esses tempos de viagem, percebi verdadeiramente o poder que o Homem70 tem 
em modificar este tipo de culturas para sempre. Nos últimos cem anos esta velocidade 
de transformação aumentou de forma ainda mais desmesurada. Se por um lado o 
homem ocidental aplicou os avanços tecnológicos a uma cultura milenar, melhorando a 
sua  qualidade de vida, longevidade e saúde, por outro impôs-lhes o capitalismo, a sua 
religião e também a sua língua. A título de exemplo, a língua Quechua é falada por cerca 
de 9 a 14 milhões de pessoas distribuídas entre Peru, Bolívia, Equador, Chile, Colômbia e 
Argentina, sendo este um conjunto de países cuja língua oficial é o espanhol. Por ignorância 
do velho continente, em pleno território europeu a palavra “Quechua”71 não é mais que uma 
conhecida marca de tendas de campismo. Importa ainda referir que, segundo as palavras 
de Pereira-Menaut, “língua e povo são fenómenos diferentes, de modo que não é certo que 
a cada povo corresponda uma língua própria e vice-versa”72. Se por um lado a “colonização” 
vai melhorando os dados estatísticos de IDH73 de cada um destes países sul-americanos, 
por outro lado as especificidades culturais vão-se homogeneizando numa só gama esbatida, 
sendo cada vez menos frequentes a exibição das cores raras que cada uma destas cidades 
exibe.

“Há um bom pedaço de ironia no facto de que para se 
afastar da deterioração mental e física, o homem urbano 
periodicamente se distancie do seu esplendoroso lar, para 
procurar felicidade nas chamadas envolventes primitivas: 
uma cabana, uma tenda, ou, se ele não for tão flexível, uma 
aldeia piscatória ou um povoado na montanha. Apesar da sua 
mania por conforto mecânico, as probabilidades de encontrar 
relaxe dependem da ausência desse factor.”74

70 O “gringo” como na América do Sul lhe chamam.
71 “Consejo Educativo de la Nación Quechua”, disponível em http://www.cepos.bo/?option=com_
content&view=article&id=19&Itemid=100011, [consultado em 13-05-2015]
72 PEREIRA-MENAUT, Gerardo, “Fundamentos históricos para el studio (genético) de la población del no 
peninsular”, em SOBRINHO SIMÕES, Manuel (coord.), “Os outros em Eu”, IPATIMUP, Porto 2001, pág.45.
73 Índice de Desenvolvimento Humano.
74 RUDOFSKY, Bernard, “Architecture without architects”,  Albuquerque: U. of New Mexico, 1995, pág.12.

http://www.cepos.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=100011
http://www.cepos.bo/?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=100011
http://www.cepos.bo/?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=100011
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Fig. 59 | La Paz, Bolívia.

Fig. 57 | Sorata, Bolívia

Fig. 55 | Sorata, Bolívia.

“O tal hotel será bem-vindo, mas não uma auto-estrada a romper aqui alguma da sua traça original, ou mais 
uma rua, ou algum monumento megalómano que acabe com a habitação. Porque a escarpa se formos ver na 
sua essência é habitação também. Quando se fala na escarpa do Porto - quando se fala nessa “cascata” - não 
se fala numa “cascata” de terrenos baldios, fala-se numa “cascata habitacional”. Também é preciso ver essa 
componente de que enquanto perpetuarmos ou conseguirmos perpetuar a nossa identidade histórica, tudo seria 
excelente, para que a voz que já desapareceu continue viva.”

José Alcarva, Presidente da Associação de Solidariedade da Zona das Fontainhas”, realizada pelo autor a 30 
de Junho de 2015.

Fig. 58 | Fontainhas, Porto.

Fig. 56 | Fontainhas, Porto.

Fig. 60 | Fontainhas, Porto.
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O bairro das Fontainhas tem tudo para continuar a ser um espaço de convívio social e de 
colectivo familiar, com o privilégio geográfico de se encontrar junto ao centro da cidade. 
Contudo, algumas famílias das gerações mais novas têm vindo a optar por se mudarem 
para a periferia. Esta atitude causa algum estranhamento aos moradores mais antigos por 
sentirem que os mais jovens perdem assim o espírito de hereditariedade do lugar e a defesa 
da estabilidade colectiva. Por vezes a procura de melhores condições de salubridade acaba 
por pesar mais, mesmo por parte de moradores que compreendem a especificidade do lugar 
onde vivem. 

“A viagem é uma das partes fundamentais da aprendizagem 
de um arquitecto. Quanto mais se viaja mais se vê e quanto 
mais se vê mais original se é.”75

Como já foi referido no presente capítulo, é exposta uma breve análise da minha viagem 
pela América do Sul, pela intensa relevância que esta teve para uma mudança de percepção 
no cuidado para a preservação de um modo de vida que se encontra em extinção e que seria 
uma grande perda para a heterogeneidade social que caracteriza o mundo em que vivemos.

Um fenómeno de uma amplitude muito menor, mas com uma génese semelhante, 
vigora nas Ilhas do Porto. É importante notar que estamos perante a possível perda de 
todo um léxico vivencial caracterizador de um modo de vida específico do lugar onde se 
apropria. Vários são os factores envolvidos nestes processos. Um deles será certamente a 
especulação imobiliária de algumas destas zonas. No bairro das Fontainhas foi já iniciada a 
construção de um hotel na zona junto ao rio, ao lado da calçada das Carquejeiras. Saber se 
a construção desse hotel será o início do desmembrar do espírito tradicional das Fontainhas 
ou um mote para que tal zona antiga passe a ser mais cuidada pela autarquia é algo que 
não se pode decifrar. Ainda assim, é promovendo um maior contacto dos moradores com 
as suas freguesias e respectiva câmara, que todos os elementos participantes do processo 
ficarão informados das diferentes vontades existentes. O desenho de um lugar público que 
não provoque qualquer hesitação face à ideia de permanência dos actuais moradores é um 
dos emblemas projectuais sustentados pelo trabalho desenvolvido nesta tese.

75 SIZA, Álvaro, “Conversa com o Arquitecto Álvaro Siza”, gravação do autor no dia 14 de Agosto de 2015.
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Fig. 61 | Sorata, Bolívia.

Fig. 62 | La Paz, Bolívia.
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Fig. 63 | Ollantaytambo, Peru.
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“O homem, numa palavra, não tem natureza; o que tem é... história. Dito de outro modo, a natureza 
são as coisas, a história, res gestae, o que é o homem. A única diferença entre a história humana e a 
história “natural” reside no facto da primeira nunca poder voltar a começar de novo...o chimpanzé e o 
orangotango distinguem-se do homem não pelo que se conhece, estritamente falando, como inteligência, 
mas porque têm uma memória muito inferior. Cada manhã, os pobres animais hão de enfrentar-se face a 
uma esquecimento quase total do que lhes sucedeu no dia anterior, e o seu intelecto há de trabalhar com 
um fundo mínimo de experiência. Similarmente, o tigre de hoje é idêntico ao de há seis mil anos atrás, 
pois cada um teve de começar a sa vida como tigre desde o começo, como se nenhum outro tigre tivesse 
existido antes dele... Romper a continuidade com o passado é uma diminuição do homem e um plágio ao 
orangotango.” 

ORTEGA y GASSET, Jose, em ROWE, Collin, KOETLER, Fred, “Collage City”, [S.l.] : In Folio, 2003, pág. 
117.
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Fig. 1 | Lavadeiras, Porto, 1960.

Parte 2. Na consciência do orgânico

“Mientras que el Tigre no puede dejar de ser tigre, no puede destigrarse, el hombre vive 
em riesgo permanente de desumanizarse.”76

76 ORTEGA Y GASSET, José, “La rebelión de las masas” (1930), Barcelona, Electa, 2002, pág 20.
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Fig. 3 | Galeria superior do Bairro Tapada.

Fig. 2 | Fim do corredor do Bairro Tapada.
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2. Na consciência do orgânico

Uma vez analisados os distintos episódios autobiográficos assim como vários casos de estudo 
que remetem para uma arquitectura social, urge a necessidade de focar a objectiva analista. 
A escala do observado diminui, os cinco sentidos passam a ser usados simultaneamente. 
A teoria e o estudo do passado dão lugar à prática in loco do objecto de estudo. A memória 
apresenta-se como o maior sustentador do espírito colectivo do lugar, a vivência das ilhas é 
explorada e o conjunto desfocado de gentes desvela-se em moradores com nome próprio e 
local de nascimento, famílias que partilham histórias de infância e esperanças incertas para 
o futuro. A carne é sentida, a pedra consciencializada.

2.1. Da memória

O carácter possessivo no espaço vivencial

“Depois de muitos debates e ensaios sobre os distintos 
métodos de ‘desurbanização’, temos de reconhecer que a 
vida em cidadania, a eficácia da cidade, é mais evidente nos 
bairros antigos ou modernos onde a estrutura se baseia na 
rua-corredor ou ‘quase corredor’, no quarteirão fechado ou 
‘quase fechado’...”77

No que diz respeito ao caso de estudo apresentado, prevaleceu uma motivação inicial de 
analisar um lugar único, consequência da geografia que lhe é implícita. O interesse provém 
de um fascínio pela exteriorização do conceito possessivo de “minha casa” em contraponto 
com a construção em massa onde tal conceito é maioritariamente visível apenas no interior 
das habitações. Se a necessidade humana da decoração no interior das casas existe, 
levando a uma personalização que a torna “sua”, o “seu” conforto pessoal é expresso nos 
objectos nela presentes e no modo com as paredes são adornadas. Para Von Meiss, “...para 
que uma habitação se transforme numa casa, o utilizador tem de estar apto de desenvolver 
ligações com ela, adaptando-a a si mesmo, às suas necessidades e às suas imagens. Numa 
habitação puramente funcional há pouco espaço para esta adaptação”78. Através desta 

77 BOHIGAS, Oriol, “La ciudad como espacio proyectado”, em CAPUTO, Paolo, “La Arquitectura del 
Espacio Público: Formas del passado formas del presente”, Triennale di Milano, Sevilha, Junta de 
Andalucía, 2000, pág. 22.
78 VON MEISS, Pierre, “From form to place”, New York, Van Nostrand Reinhold, 1990, pág. 164.
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Fig. 5 | Fim do corredor do Bairro Tapada.

Fig. 4 | Zona de entrada do Bairro Tapada.
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apropriação do espaço, o chamado “espaço próprio”79 converte-se num espaço definido por 
possessão, um espaço que o homem possui, mas que também o possui a ele. Um dos 
exemplos onde o carácter identitário se expõe de forma mais evidente é quando o homem 
é o construtor da sua própria casa, ou quando esta é construída segundo os propósitos 
formais e funcionais da comunidade à qual pertence.

Ainda no interior das habitações, é relevante que, segundo Wallace Stevens, “de todos 
os objectos que possuímos, são muito poucos os que necessitamos para uma finalidade 
exclusivamente utilitária, pois a sua função é, sobretudo, social e mental”80. Por outro lado, 
parafraseando Noel Arnaud, “sou o espaço onde estou”81. No espaço da “Ilha” o corredor 
é zona comum e cada casa tem a sua fachada individual. Contudo, apesar de existir uma 
ordem regular, estas individualizam-se pela sua cor, material, alterações na porta, ou plantas 
que servem principalmente como decoração82. A memória não está presente apenas nos 
objectos interiores, mas no colectivo exterior, partilhado publicamente. Uma vez que “cada 
lugar é, consequentemente, espaço, mas como temos defendido, é também memória, 
e portanto, tempo”83, é mais que característica fundamental em qualquer grupo espacial 
cultural o modo como o tempo, em conjunto com os habitantes de um lugar, vai moldando o 
seu espaço através dos objectos que se encontram no mesmo.

“A maneira como arrumamos os objectos que são nossos, 
os lugares onde os dispomos, dependem de modelos 
microculturais que não só são representativos de amplos 
grupos culturais, mas também dessas microvariações que 
cada indivíduo introduz na sua cultura e que o torna único”.84

79 BOLLNOW, O. Friedrich , “Hombre y espacio”, Barcelona : Labor Ed., 1969.
80 STEVENS, Wallace, “Teoria”,  “Las auroras de otoño y otros poemas”, pág 80-81, retirado de 
PALLASMAA, Juhani, “Una arquitectura e la humildad”,Barcelona, VEGAP, 2010, pág. 157.
81 ARNAUD, Noel, citado em BACHELARD, Gaston, “A poética do espaço” , São Paulo, Martins Fontes, 
1998, pág 86.
82 “Pode-se ver que uma das características marcantes desta população que ainda vives nas ilhas é o 
seu lado humano, que se reflecte na forma como as casas são decoradas. Talvez porque a pobreza das 
construções acentue a necessidade de expressão simbólica, que caracteriza o sentido de “lar”, estas casa 
são decoradas com carinho”. PACHECO, Luis Paulo Novais, “As ilhas do Porto - Reabilitar os seus (pre)
conceitos”, em WELLENKAMP, Margarida, PISCO, Luís, “Ilhas”, Porto, Panmixia, 2004, pág. 42.
83 MARTÍ ARÍS, Carlos, “Llocs Públics en la natura”, Universitat de Girona, Barcelona 2008, pág. 64.
84 HALL, Edward T., “A dimensão oculta”, Lisboa,Relógio d’Água, 1986, pág. 130.
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Figs. 6 e 7 | Festejos de S. João nos pátios do Bairro Maria Vitorina.
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O sentimento da “minha casa” existe com a força inerente ao homem que a habita, mas é 
de realçar a prevalência do sentimento de igual força na expressão “nosso bairro”. Deste 
modo, analisando as zonas públicas das ilhas, na típica tipologia da ilha portuense o 
corredor é espaço público mas com um carácter quase tão privado como o interior das 
parcelas habitacionais. Nas minhas primeiras visitas ao espaço estudado, senti de forma 
bem vincada que estava a entrar num local onde não pertencia. Tal sensação provocava em 
mim o receio de estar a ultrapassar uma linha imaginária que me transpunha de um espaço 
público para um privado onde não havia sido convidado. Ao estudar bibliograficamente as 
Ilhas do Porto, deparei-me com o estudo efectuado pelo antropólogo Paulo Castro Seixas 
tendo constatado uma grande identificação com a sua experiência: “Assim, um estranho que 
transpõe a entrada de uma ilha coloca-se sempre numa situação de ‘entre-abertura’ ou de 
‘entre-fechamento’, uma situação de personagem de soleira” 85. 

Os limites da esfera público-privada são à partida muito difíceis de definir, porém o sentido 
de microcosmos que cada ilha emana não foge à excepção tanto no Bairro Tapada como 
no Maria Vitorina. O modo como a roupa do dia-a-dia é posta a secar no corredor comum, 
faz transbordar uma sensação de vida comunitária, onde a vivência do interior das casas 
passa para além da porta. Interjeições e por vezes palavrões (em tom amigável, como é 
caracterizador do Norte do País) são trocados de janela a janela, às vezes ultrapassando os 
decibéis do contexto formal. Assim, na zona das Fontainhas o ambiente é “bem familiar”.86 
Se para Bachelard, “a casa é, mais ainda que a paisagem, um estado de alma”87, a zona das 
Fontainhas tende para uma alma colectiva, carácter que pude observar através das várias 
visitas ao local entre os meses de Dezembro de 2014 e Agosto de 2015.

“Se de facto cruzarmos o umbral, e mais se se trata da 
primeira vez que o fazemos naquela ilha em particular, 
sentimo-nos invasores e assalta-nos aquela ambiguidade 
que hesita nas passadas na ânsia do desconhecido e no 
receio da sua reacção.”88

85 SEIXAS, Paulo Castro, em WELLENKAMP, Margarida, PISCO, Luís, “Ilhas”, Porto, Panmixia, 2004, 
pág. 74.
86 Depoimento de Diogo Fernandes, morador de 13 anos do Bairro Tapada, gravação vídeo do autor a 
19 de Março de 2015.
87 BACHELARD, GASTON, “A poética do espaço” , Martins Fontes, São Paulo, 1998, pág 104. 
88 SEIXAS, Paulo Castro, op. cit. pág. 75.
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Fig. 9 | Jovens a conviver, Bairro Tapada.

Fig. 8 | Bairro Maria Vitoria, Porto. 
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Nas ilhas em questão, os habitantes falam do lugar como o “seu” bairro, algo que os 
acompanha desde que nasceram, um lugar público mas que tem uma pertença espiritual 
colectiva que se traduz numa prática quotidiana conjunta. Contudo, o facto de um número 
bastante elevado de habitações já possuir sanitários e máquina de lavar a roupa, faz com 
que o espírito de comunidade, apesar de forte, já não seja o mesmo das décadas anteriores. 
Os tanques de lavar a roupa, assim como os sanitários comunitários eram agregadores de 
um sentido colectivo que em alguns casos começou-se a desvanecer. Se outrora a vivência 
era de uma sobreabundância de pessoas que dificultava o bem-estar do lugar, nos dias que 
correm assistimos a um abandono cada vez maior das ilhas89. 

Parte do processo de desertificação das ilhas é o resultado da escassez de salubridade 
que ainda lhes é presente, aliada a um espírito burguês que anseia por viver numa grande 
casa familiar na periferia. Esta atitude, ligada a um modo de ostentação que é legítimo, é 
pouco próspera no que toca à preservação do espírito do lugar. Nesses casos, o morador  
deixa de ser parte do ecossistema urbano que o rodeia e que lhe foi legado através da 
hereditariedade (muitos dos habitantes das ilhas têm como referência os seus avós, que já 
no seu tempo viviam nas mesmas casas), e passa a fazer parte de um modo de habitação 
assente numa receita arquitectónica que pode ser repetida em qualquer subúrbio de uma 
grande cidade. 

Como diz Aldo van Eyck, aquando uma crítica ao exagerado apego ao progresso 
descaracterizável da habitação no subúrbio: ”… expulsaram todo o sentido do lugar (…) 
Tornaram os edifícios numa sequência aditiva de consideráveis superfícies com nada a 
não ser vazio de ambos os lados”90. Se por um lado, tanto os centros históricos como a 
respectiva alma do lugar ficam cada vez mais descaracterizados da sua individualidade 
que os torna únicos, nos subúrbios a cidade tende a crescer de forma maquinal, com um 
pensamento urbano demasiado matemático, que por vezes acusa abstinência poética. 
Uma relação de diálogo recíproco entre o velho e o novo nas zonas históricas é uma das 
mais profícuas formas a prosperar a identidade de um lugar. Segundo Marina Waisman, 
“a presença do património, como evocação e afirmação de uma memória colectiva, como 

89 “Os resultados do estudo socioeconómico realizado em 2001 pela Câmara Municipal do Porto revelou 
que existiam na cidade 1182 ilhas, das quais 1109 habitadas. Em 2011, a actualização dos dados, 
revela que o número de ilhas habitadas diminuiu para 930.”, disponível em http://cargocollective.com/
ilhasdoporto/Ilhas-com-historia [ consultado a 12-05-2015].
90 VAN EYCK, Aldo, “The child, the city and the artist : an essay on architecture...”, [S.L.]: Sun, 1962, pág. 
66.
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Fig. 10 | Zonas sanitárias, Bairro Tapada.
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vínculo entre indivíduos que partilham uma história comum, pode resultar num instrumento 
útil para restabelecer, pelo menos em parte, o equilíbrio entre a totalidade abstracta [na 
definição de cidade] e o individualismo patológico [dos novos modos de vida ]”91. Por outro 
lado, a identidade não é um sistema de valores fixos ou impermeável. Tal como a memória, 
“a identidade possui a capacidade de se modificar, de englobar elementos adaptados que 
ela possa depois assimilar”92. Segundo Durán, “O que diferencia a memória de uma caótica 
justaposição de fragmentos é o facto da memória fazer sentido. A memória requer e impõe 
uma ordem, uma organização. Por isso a memória, tanto a individual como a colectiva, 
necessita de sujeitos e argumentos, de etapas e desenlaces. (...) A história ‘elegemo-
la’ dia a dia desde o presente, ainda que dentro de limites. O passado impõe limites às 
possibilidades de reinterpretação. (...) No fim de contas o exercício de olhar e reconhecer é 
esgotante e só cabem dentro dele uns poucos sujeitos e factos preferenciais. A maioria fica 
fora da visão, e o historiador é, como o arquitecto, um hierarquizador ou introdutor de arche, 
de ordem, que edifica a memória do tempo”93. O projecto presente utiliza as memórias dos 
moradores como condicionante projectual, assim como as suas aspirações para o futuro 
que anseiam, ainda que com reduzida esperança, vivenciar. A vigente parte do trabalho 
destina-se assim ao aprofundamento desta relação de alteridade entre o eu arquitectónico e 
o outro vivencial, que habitará os espaços do projecto desenhados, nunca esquecendo que 
“a memória não é o que recordamos, mas sim o que nos recorda, sendo ela um presente 
que nunca acaba de passar”94.

“O espaço que habitamos, que nos faz sair fora de nós mesmos, no qual justamente se 
produz a erosão da nossa vida, do nosso tempo e da nossa história, este espaço que nos 
consume e envelhece é também em si mesmo um espaço heterogéneo. (…) Não vivemos 
no interior de um vazio que muda de cor, vivemos no interior de um conjunto de relações 
que determinam localizações mutuamente irredutíveis e em modo algum sobreponíveis”95.

91 WAISMAN, Marina, “El Patrimonio en el Tiempo”, “ASTRAGALO – Cultura de la Arquitectura y la 
Ciudad”, Ciudad Pública-Ciudad Privada, Nº. 7, Septiembre 1997, pág. 119.
92 PURINI, Franco, “La ciudad narcótica” em CAPUTO, Paolo, “La Arquitectura del Espacio Público: 
Formas del passado formas del presente”, Sevilha, Junta de Andalucía, 2000, pág. 57.
93 DURAN, María-Angeles, La Ciudad Compartida, 1998, pág. 44-45, citado em PINTO DA SILVA, M., 
“Forma e Circunstância: a praça na cidade portuguesa contemporânea”, Porto, Faup, 2009, pág. 67.
94 PAZ, Octavio, “El laberinto de la Soledad”, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1991, pág.67.
95 FOUCAULT, Michel, “los espácios otros”, “ASTRAGALO – Cultura de la Arquitectura y la Ciudad”, 
Ciudad Pública-Ciudad Privada, Nº. 7, Madrid, 1997.
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Fig. 11 | Vista do Bairro Maria Vitorina para a fachada do Bairro Tapada.

Fig. 12 | Festejos de S. João no Bairro Tapada.
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Fig. 13 | Pátios do Bairro Maria Vitorina.
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-Cá para mim até este bairro vai a baixo…
“-A minha parede está a rachar.” – diz a senhora ao lado, .
-Olhe isto já não é para o nosso tempo…
-Não tem muita esperança?
-Não, não…Eu já moro aqui à quase 60 anos e isto é sempre igual, é sempre a mesma coisa. 
-Mas agora vivem muito menos pessoas não é?
-É. Já morreu muita gente, outros estão a nascer, outros casam, é a vida. 
-O que é que acha de uma zona de hortas?
-Ai isso era bom para a Bárbara… - (aponta para a menina de 10 anos).
-Bom para a Bárbara e para os restantes. – responde ao fundo a mãe da Bárbara.
-E para si? – tento falar com a senhora mais velhinha.
-Ai eu não acho nada, para mim que já tenho esta idade…Mas tudo o que for de bom para 
os que vêm será bem-vindo…para os que estão a nascer e para os que estão a crescer. 
Para mim já não filho… com 92 anos…Vou fazer no dia 23. O que está cá dentro está podre, 
é como a maçã… por fora é muito linda, é coradinha, mas o que está dentro está podre….
(risos). Tudo o que vier de bom é bom, se for mau não vale a pena.

Fig. 14 | D. Aurora, moradora do Bairro Tapada.

Fig. 15 | Moradora de 92 anos do Bairro Tapada. Gravação em vídeo do autor, 8 de Agosto de 2015.
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“Sou das Fontainhas. Queria dizer que se houvesse ali um novo espaço podia conter uma 
piscina para as pessoas da ilha poderem conviver. Podiam também haver bancos de jardim 
para as pessoas poderem estar com as suas próprias famílias a passarem os domingos e se 
divertirem. Também podia haver um parque infantil para as crianças… era algo melhor para 
todos convivermos e para estarmos em família, pois nós aqui somos todos uma família!” 

“Eu ali na zona das ruínas punha uma luz. Já quiseram por ali uma luz…(mas) não deixaram. 
Noutro tempo…fazia diferença para dormir. Eu quando vinha de noite que tanto vinha às 
duas como às três da manhã (se era cinema vinha mais cedo, se era teatro vinha mais tarde, 
quando era no Carnaval vínhamos de manhã…). Eu quando vinha de noite vinha cheinha 
de medo por aí abaixo… e chegava aqui ainda pior. Apanhava logo aquele canto à entrada 
do bairro, e eu vinha sempre a ver se estava alguém ali escondido…ai meu deus. Enquanto 
não entrava em casa vinha cheinha de medo, era perigoso. Dantes meteram-se ali uns 
drogados, mas agora não está lá ninguém.”

Fig. 17 | D.Maria Augusta, ex-funcionária da Cafetaria do Teatro Rivoli, moradora do Bairro Tapada. 
Gravação em vídeo do autor, Bairro Maria Vitoria, 20 de Março de 2015.

Fig. 16 | Diogo Ferreira, 13 anos, morador “semanal” do Bairro da Tapada. (Filho de pais divorciados, 
apenas dorme no bairro quando passa os fins de semana com o pai). 
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Fig. 18 | A “avó, a “mãe” e a “neta”, moradoras do Bairro Tapada. 29 de Julho de 2015.

“-...Para mim, tudo o que seja zona verde é bom.
-…Em relação à ideia das hortas comunitárias algumas queixaram-se que se calhar já não tinham 
tanta força para trabalhar na terra, mas se fosse uma coisa pequenina, bem feita…
-Exacto, também não precisava de ser uma coisa assim tão grande, até porque as pessoas de mais idade 
não podem trabalhar tanto.
-Por exemplo podia ser para reavivar um pouco a mercearia que existia aqui?
-Sim.
-Espaços de lazer seriam bons até porque iriam trazer muitas pessoas de fora a visitar a zona. Olhe, por 
mim podem fazer tudo, desde que nos deixem ficar aqui… Eu daqui não quero sair. Vivo aqui há 43 anos. 
-Diga-me uma coisa: haviam duas casas, que se calhar até estavam em melhores condições que 
estas, que estavam ali ao fundo (zona destruída no mês passado), viviam lá pessoas não viviam?
-Viviam.
-E foram para onde, sabe?
-Sei, foram para os bairros sociais à beira do cemitério do Prado do Repouso.
-Sabe se foram indemnizadas?
-Não faço a mínima ideia…Eles já morava lá há muitos anos, e as casas custaram muito dinheiro!
-Sim, disseram-me que eram das melhores…
-Eram, eram, eram. Juntaram duas casas e gastaram muito dinheiro a  remodela-las. Tiveram que sair… 
Eles não queriam, não é? E tiveram de sair porquê? Lá está, só se lembraram de vir fazer a limpeza porque 
estão a construir o hotel. Porque se não construíssem o hotel deixavam estar como está.
-E está tudo sujo…
-Tudo sujo? É todos os dias! É horrível. Para cozinhar temos de lavar a louça antes. É tanto pó, tanto pó, 
tanto pó…. Nós sentamo-nos ao fim da tarde em cima do edredão na cama e o pó levanta. Nós temos de 
tirar tudo fora. Isto é uma calamidade mesmo, é horrível.”

A “mãe”:



85

2. Na consciência do orgânico | 2.1 Da memória

“-...Uma piscina, um parque infantil.
-O que é que tu gostas mais num parque infantil? Os parques infantis agora são muito diferentes 
dos do meu tempo…
-Baloiços, e queria… um escorrega!
- Querias mesmo uma piscina?
-Ah sim, e a piscina também tinha de ter jacuzzi…como em Vila Real! É!
-Ok…E deixa cá ver… O que é tu gostas de fazer com a tua família quando vão passear para um 
espaço de jardim? Como é que usam esse espaço?
-Hmmm a maior parte das vezes é descansar. 
-Sim, descansar já é bom, e se tiveres uma vista como esta seria espectacular!
-Sim! 
 -Estou a ver que os mais novos são muito mais corajosos em pedir coisas mais ousadas…
-Hmm queria também um cinema!
-Hmmm cinema? Um siítio tão escuro numa zona com tanta luz? Só se fosse cinema ao ar livre…
-Queria sítios para andar de bicicleta, e mais nada!
-Gostavas de trabalhar numa horta por exemplo?
-Credo, não.
-Com a tua avó e com a tua mãe…
- Para plantarmos feijões, alface, batata, flores… - intervém a avó.
-Gostas de cozinhar?
-Gosto…
-Olha, acho que a tua avó gostou da ideia…”

“-Que tipo de espaços acha que podiam ser construídos para que essa zona ajudasse o bairro?
-Espaços verdes que proporcionassem a interacção entre cidade e campo acho que era bom, para 
nós e para os miúdos.
-Também vive cá há muito tempo?
-Há tanto como ela (risos) – aponta para a filha.
-No fundo é muito fácil perceber porque é que as pessoas não querem sair daqui. Basta 
apontar para o rio e temos uma paisagem magnífica…
-Exacto, e também porque estamos perto de tudo.
-Então e o que é que adoraria ter como espaço público aqui no bairro? Diga sem qualquer 
problema, que espaços tornariam a sua vida melhor? Não tenha medo que não há respostas 
certas nem erradas.
-Bem, espaços verdes era o ideal…Com banquinhos, para as pessoas poderem usufruir das vistas. 
Nós às vezes não respondemos muito porquê: porque pensamos que é difícil fazerem o que nós 
queríamos…
-Claro, mas estas opiniões são para um trabalho para a faculdade. Não olhe a valores 
monetários, pode dizer o que quiser.
-Se houvesse ali a oportunidade de uma zona verde, com um parque infantil, com aquelas máquinas 
para fazer ginástica…Uma piscinazinha mesmo que não fosse muito grande dava jeito… Nós 
achamos que é difícil mas estamos no faz de conta não é?
-Claro. Não tem problema nenhum, quem me dera que estivéssemos a falar a sério.”

A “avó”:

A “filha”:
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Figs. 19 e 20 | Senhor Crispim, morador do Bairro Tapada. Gravação em vídeo do autor, 8 de Agosto de 2015.
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“-Gostava que fossem construídos espaços para melhorar a situação das pessoas que cá vêm. 
Aqueles que lhe agradar, ou que conseguir fazer.
-Sente falta de algum espaço em especial?
-Isto não é uma casa normal, é….uma moradia, um arruamento, um bairro. Isto já é uma coisa 
que tem salvo erro para cima de 50 anos. As pessoas é que fizeram as melhorias. A casa onde 
eu vivo não é nada do que era naquela altura, não é? 
-Mas e em relação ao espaço público, espaços para jardim, parque infantil?
-Ah, pois, se desse para criar essas coisas era bom. Com certeza que sim.
-Ali ao fundo era uma mercearia não era?
-Era uma mercearia onde às vezes as pessoas se encontravam. Uma ou duas, que aquilo é um 
espaço pequeno, não é? Mas sim, devia-se arranjar aqui um convívio. Na altura até havia um 
senhor que era o engraxador, e as pessoas ficavam aqui, conversavam, limpavam o calçado, 
depois era a hora do almoço… De manhã era também engraçado porque uma pessoa dizia uma 
coisa, outra dizia outra e passávamos assim o tempo.
-Fale-me um pouco mais dessas vivências em comunidade, que agora já não há tanto, ou 
ainda há?
-Não,não,não. Quer dizer, o tempo era outro, dá-me também a impressão que a burguesia veio 
ao de cima, acham-se mais que aquilo que devia de ser. Naquele tempo havia mais convívio, 
eram mais amigos, aquilo que se dizia não era por dizer, não era por inveja, agora já…
-E porque é que acha que isso aconteceu, que as pessoas deixaram de estar tão unidas?
-Eu vivi aqui há mais de 60 anos, quer dizer, estou a viver duas eras, aquela do meu tempo e 
outra que apareceu. Os confrontos de ideias e essa coisa toda são totalmente diferentes.
-E se pudesse escolher um espaço que fosse construído para o bem do bairro qual é que 
seria?
- As pessoas estão habituadas a este meio, algo relacionado connosco.
-Por exemplo, hortas comunitárias?
- Com 75 anos ir agora para uma horta…(risos). 
-É muito trabalho…
-Agora queria era um sítio para poder passar um bom tempo. Agora com 75 anos era difícil, se 
fosse um jovem, de meia-idade, possivelmente era de aproveitar.
- E acha que se podia construir algo que juntasse os mais novos com os mais velhos?
-Eu acho que podia dar resultado. A minha formação não é nenhuma, é só o ensino primário, a 
4ª classe, mas era natural que desse. Juntar as ideias das pessoas, uns são mais desenvolvidos 
do que outros, podia-se fazer uma comunidade.”
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Fig. 22 | Ilda Fernandes, 81 anos, Bairro Maria Vitorina, 20 de Março de 2015. 

Fig. 21 | Conversa com moradoras do Bairro Maria Vitorina.
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“Ai que isto já está muito velho, dantes morava aqui muita gente… Os senhores é que deviam 
botar aqui uma mãozinha, ou os senhores querem acabar com os bairros? Vão para os bairros 
do Aleixo…Botaram abaixo agora vão construir outra vez…Vai uma pessoa da minha idade 
pensar “E se isto fosse abaixo?”. Ora eu ia para um bairro sozinha, não era? E uma pessoa não 
está habituada aquele ambiente… Eu tinha medo! Nunca saí de casa e estou habituada aqui…
pois…muitos já morreram… Aqui é quase tudo família. Nasceu a minha bisavó (que era muito 
linda parecia uma inglesa, tenho ali o retrato), a minha avó, o meu avô, os meus tios, a minha 
mãe, depois nasci eu não é? As minhas filhas, alguns netos mas depois a minha filha comprou 
casa lá para longe para uns prédios…aquilo parece…cheio de humidade…eu não queria aquilo 
ui… Eu quando ia passar o Natal à minha filha… metia-me nervos aquilo. Eu só ouvia nas 
traseiras galinhas e galos a cantar a noite inteira ba ba ba biu biu biu biu… não gostava.”

“-Que espaços poderiam trazer mais gente?
-Era fazer obras. Estão aqui casas fechadas, e com tanta gente que precisa de casas e não as 
tem! Se for por esta rampa acima é quase tudo casas fechadas! Porquê? Porque acho que devem 
às seguranças e não sei quê e não podem alugar. E estão a cair as casas aos bocados…É isto 
que eu digo ao senhor… Em relação ao parque infantil aqui há poucas crianças… As minhas 
netas já são grandes. Foram nascidas e criadas aqui, mas a minha filha agora mudou para a 
terra dos parolos… digo isto a brincar, é… Rio Tinto.
-A senhoria do Bairro Tapada é uma categoria, porque arranja as casas, que o senhor vai lá e vê. 
E o senhor vê agora o nosso Bairro Maria Vitorina, vai ao número 25 e é uma desgraça! Aqui só 
uma casa ou duas está mais ou menos…
-Mas no Maria Vitorina as casas têm terraço, com um potencial incrível…
-Meu santo, isto aqui não é quintal… E o senhorio se lhe der a maluquice tem de sair… Isto é 
clandestino. O meu é clandestino, o daquela senhora é clandestino. Se eles quisessem mexer 
era aqui. O senhorio deu ordem, mas isto é clandestino. Se começar a tremer ou a cair, nós não 
temos nada a dizer…
-E o que acha acerca da construção do Hotel aqui em baixo?
-Em relação ao hotel…Eu acho que há hotéis de mais aqui no Porto. E em vez de eles fazerem 
hotéis…podiam fazer casas para os pobres! Ou nós não temos direito, ao nosso bairro, que 
está todo destruído…ia até dizer uma asneira mas não digo. Também somos seres humanos 
como os outros. Tantos hotéis! Na Batalha 5 hotéis, aqui mais um hotel, na Ribeira é uma pouca 
vergonha! E não olham para os pobres, porquê? Têm dinheiro a mais! Eu moro cá há 81 anos, 
pago 20 euros de aluguer. Eu como a minha casa era pequenina, fazia parte daquele quintal, 
pedi ao meu senhorio para fazer uma cozinha. 
-Porque é que acha que as pessoas dos Bairros Tapada e Maria Vitorina não se juntam e 
iam por exemplo à câmara protestar?
-Já fomos, já fomos, já fomos… Já fomos por causa da feira da Vandoma, já fomos à câmara, 
já fomos à Junta de Freguesia da Sé, e ninguém faz nada. Dizem que vem a polícia e tal, mas 
não faz coisa nenhuma. Outro dia quiseram bater num merceeiro. Estava ali a passar e os 
vendedores da feira quiseram bater nele.”

Ilda Fernandes, 81 anos. Gravação em vídeo do autor, Bairro Maria Vitoria, 8 de Agosto de 2015. 

Ilda Fernandes, 81 anos. Gravação em vídeo do autor, Bairro Maria Vitoria, 20 de Março de 2015. 
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Fig. 24 | A “Carquejeira”, início do século XX.

Fig. 23 | Rio Douro e Corticeira, final do século XIX.

Fig. 25 | Homenagem às carquejeiras, 2001.
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2.2. Das gentes

Ao encontro de um social colectivo

Como forma de compreender um pouco da história inerente ao bairro das Fontainhas, 
dirigi-me à ASZF, Associação de Solidariedade Zona das Fontainhas. Até há dez anos esta 
associação era uma Cooperativa de Moradores. Contudo, hoje esta associação manifesta-
se por um conjunto de pessoas que tem como principal objectivo a educação e o sucesso 
escolar de cerca de 60 crianças, todas elas habitantes da zona em questão. A  ASZF 
localiza-se dentro do edifício da Escola Primária da Sé, e, enquanto procurava uma suposta 
cooperativa de moradores com quem pudesse trocar ideias sobre o projecto desta tese, a 
ASZF recebeu-me com um grande interesse e vontade em colaborar no projecto.

Em reunião com o actual Presidente José Alcarva, foi-me mostrado o papel activo que a 
Associação tem desenvolvido para a educação e formação da sua população mais jovem, 
assumindo o papel de um CATL96, que se debruça frequentemente nas tradições da cidade. 
Por exemplo, pela altura dos festejos de S. João é feito um concurso onde são apresentadas 
“maquetes” feitas pelos alunos do CATL que representam a “Cascata” das Fontainhas, onde 
um modelo feito normalmente com cartão e musgo é recheado com as casas tradicionais 
das Fontainhas. São também anualmente realizadas actividades com as crianças onde é 
explicada e homenageada a profissão da Carquejeira. Tal ofício do século passado era 
realizado por mulheres responsáveis por carregar sobre os ombros a “Carqueja”97, desde 
o inicio da Calçada da Corticeira até variados pontos da cidade mais a norte. Após mais 
algumas demonstrações tradicionalistas, percebi que estava perante uma associação que 
se preocupava com o preservar da essência do lugar e sensibilização dos habitantes para o 
património, algo que coincidia exactamente com o que se pretendia para a realização deste 
trabalho.

A preservação da história do local por parte da associação também se distingue através 
do arquivo de recortes de jornal com notícias relacionadas com as Fontainhas, que fui 
autorizado a consultar aquando a visita ao local. O referido arquivo conta com recortes 

96 Centro de Actividades de Tempos Livres.
97 Planta existente no norte e centro de Portugal, cujos ramos eram (até ao século XX) muito utilizados 
como combustível para os fornos e lareiras das casas particulares., disponível em “http://www.publico.pt/
local/noticia/entao-era-assim-1675269”, [consultado a 34-06-2015].
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Fig. 27 | Estado arruinado do Bairro Tapada, 2001.

Fig. 26 | Derrocada e incêndio nos Guindais (a 300m da zona estudada), 1879.
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da imprensa de datas entre 1998 e 2003. Notícias de 1999, apelidam as Fontainhas como 
“o grande narcomercado portuense”98, numa situação onde “intensas acções policiais 
antidroga no Centro Histórico, empurraram o principal narcomercado do Porto para esta 
zona, deixando os moradores inquietos e assustados com o panorama ‘diabólico’ com que 
quotidianamente são confrontados. Há tráfico e consumo de estupefacientes às claras e 
multiplicam-se os roubos”99. Numa outra notícia, o antigo presidente da Cooperativa de 
Moradores das Fontainhas, Adelino Silva, apelida as Fontainhas de “caixote do lixo do bairro 
da Sé”100, criticando a mudança de localização da Feira da Vandoma para a zona junto 
às ilhas das Fontainhas. Em visita pessoal à ilha do Bairro da Tapada, tive oportunidade 
de ouvir diversos comentários que criticaram a realização da referida feira. Segundo os 
moradores,  os feirantes começam por marcar lugar à meia-noite, fazendo bastante ruído até 
ao meio dia do dia seguinte, hora em que a feira termina.101 

Uma grande parte dos artigos refere-se também ao sentimento de revolta provocado pela 
Construção da Ponte do Infante. Em 1998, 54 famílias tiveram de ser desalojadas, defendidas 
por uma associação de moradores que a todo o custo tentou que as mesmas não fossem 
obrigadas a viver na periferia. Segundo a Associação, existiam terrenos camarários na zona 
das Fontainhas ondem poderiam ter sido construídas novas habitações.102 

Em relação ao ano de 2000, a maioria das notícias guardadas são alusivas à derrocada que 
ocorreu na Escarpa das Fontainhas, provocando a destruição de parte do Bairro Tapada. 
Num excerto do Jornal de Notícias, pode ler-se sobre “fendas preocupantes” no Bairro Maria 
Vitorina. Interessante notar o apego ao lugar por parte dos moradores, em frases como “só 
sairei da minha casa se a Câmara me disser que é impossível viver aqui em segurança. De 
outra forma, prefiro morrer onde sempre vivi”103 . João Costa, outro dos desalojados, morava 

98 Título de notícia de jornal indefinido de data entre 1999 e 2001, presente no Arquivo da ASZF.
99 Título de notícia de jornal indefinido de data entre 1999 e 2001, presente no Arquivo da ASZF.
100 “Jornal de Notícias”, data indefinida entre 1999 e 2001, presente no Arquivo da ASZF.
101 Por outro lado, o clima por vezes de festa descontrolada já originou a queda/arremesso de garrafas 
de cerveja para cima dos telhados do Bairro Tapada, situação bastante perigosa para os moradores, e 
ainda mais imprópria para as famílias com crianças em idade escolar. Foi-me também comunicado por 
parte de uma família de moradores, que já tinha ocorrido mais do que uma vez o aparecimento de dejectos 
humanos nas escadas de acesso ao Bairro. Depoimento do morador Ricardo, gravação do autor.
102 “Jornal de Notícias”, 6 de Dezembro de 2001, presente no Arquivo da ASZF.
103 Depoimento do morador João Pereira da Costa, “um dos cascateiros mais antigos da cidade”, retirado 
de “Jornal de Notícias, Sábado, 9 de Dezembro de 2000”, recorte de jornal consultado no Arquivo da ASZF.
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Fig. 28 | Recortes de jornais do Arquivo da AZSF, 1999 a 2001.

Fig. 29 | Manifestação dos moradores das Fontainhas em frente à Câmara do Porto, reivindicando soluções 
para as suas habitações, 2003..
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no Bairro Maria Vitorina há já 7 anos e garante que “a derrocada já se previa antes do 25 de 
Abril”. Para este morador a explicação para este desinteresse de mais de duas décadas para 
com estes bairros prende-se ao facto de “existir o rico e o pobre que estão separados pela 
muralha Fernandina. Nunca fizeram obras nas Fontainhas porque não existem restaurantes, 
nem bares”104. É de realçar que nos três meses após a derrocada de 7 de Dezembro de 2000, 
saíram das Fontainhas 60 famílias. O primeiro aluimento de terras na zona das Fontainhas 
remonta ao ano de 1992, mas anos antes dessa data que os moradores vêm solicitando à 
Câmara que declare a situação de instabilidade. 105

“Ainda não sei para onde vou, ainda não fui contactada. Já 
me disseram que iria ter um T1, mas eu quero o que tenho 
aqui, um T2. Há um ano e meio fiz obras e de duas casas fiz 
uma. Pedi um empréstimo ao banco, que ainda estou a pagar 
mas agora não sei o que vai acontecer”.106

Um dos temas mais fomentados pela comunicação social no período em questão, acentua-se 
na promessa feita aos moradores das Fontainhas relativamente à construção de um edifício 
a norte do Bairro Tapada, que visava albergar a respectiva Cooperativa de Moradores. Para 
enorme descontentamento da população da zona, quando já tinham sidos iniciadas as obras 
para tal edifício de quatros andares, foi comunicado que este seria afinal um edifício de 
carácter habitacional para investimento privado. Por outro lado, estava previsto para 2006 
uma total remodelação e reabilitação da zona das Fontainhas, que previa a construção de 
194 habitações107. O facto de em ambos os projectos o resultado não ter sido o inicialmente 
prometido aos moradores modelou o espírito do bairro com um carácter elevado de 
cepticismo face a novas ideias urbanas.  Segundo o Jornal de Notícias, “ ‘Estas vistas é que 
ninguém nos dá’ é a frase que todos os desalojados repetem. Mesmo entre aqueles a quem 
já foi atribuída casa, a saudade das ruas onde cresceram é grande. Muitos foram viver para 
o Bairro do Falcão, em Campanhã”108.

104 “Desalojados esperam respostas”, “O Primeiro de Janeiro”, 20 de Março de 2001, pág. 5.
105 “Fontainhas, aqui nascemos, aqui queremos morrer”, “O Primeiro de Janeiro”,11 de Abril de 2001, 
pág. 3.
106 Mafalda Brandão, 45 anos, ex-moradora do Bairro Tapada, entrevistada dois meses após a derrocada, 
Recorte de “Jornal de Notícias”, de 22 de Fevereiro de 2001, presente no Arquivo da ASZF.
107 Recorte do Jornal “O Comércio do Porto”, de 13 de Novembro de 2001, presente no Arquivo da ASZF.
108 Recorte do “Jornal de Notícias”, de 22 de Fevereiro de 2001, presente no Arquivo da ASZF.



96

Memória Participada: Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas.

Fig. 31 | Derrocada na marginal junto à escarpa das Fontainhas, 26 de Março de 2013.

Fig. 30 | Estado do Bairro Tapada na derrocada das Fontainhas de 2001.

“Se na marginal passassem os carros das corridas da Boavista, isto já estava arranjado há anos”, moradora do 
Bairro Tapada em “Risco de derrocada nas Fontainhas confirmou-se sem fazer vítimas”, “O Público”, 27 de Março 
de 2013.
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O abandono político para com as Fontainhas continuou e em 2003, os moradores chegaram 
mesmo a ameaçar cortar a Ponte do Infante, no seguimento de uma manifestação em 
frente à Câmara Municipal do Porto, onde várias mulheres muniram-se de faixas e cartazes 
exigindo melhores condições habitacionais e a resolução dos entraves que estavam a 
impedir a construção de novas habitações por parte da Fenache (Federação Nacional de 
Cooperativas de Habitação).109 

Face à actualidade, os moradores das Fontainhas continuam a evidenciar um sentimento 
de desprezo por parte dos órgãos políticos no que conta ao cuidado a ter com algumas 
obras públicas. No corrente ano de 2015, o Porto Canal entrevistou alguns moradores do 
Bairro Tapada revoltados com as obras de demolição para “consolidação da escarpa das 
Fontainhas”. A lixeira deixada por estas obras em junção com o vento da zona transportou 
grandes quantidades de pó para o interior das habitações. Moradores idosos com problemas 
respiratórios viram a sua situação de saúde ser agravada. Está assim a ser preparado um 
abaixo-assinado com as queixas descritas, para ser entregue na Delegação de Saúde do 
Norte e na Câmara Municipal do Porto110.

O morador Ricardo Pereira defende que “há várias crianças que nem podem andar aqui a 
brincar porque não podem respirar este ar. Idosos que estão acamados, alguns que até têm 
falta de ar e volta e meia têm de ir para o hospital com falta de oxigénio e com este pó mais 
difícil se torna. Todos os dias temos de limpar as casas várias vezes, pois limpamos uma vez 
e na hora a seguir está tudo sujo de novo. Outra moradora afirma que “nós não somos contra 
as obras. Somos é contra o levantar desta poeirada  toda. Há meios para eles evitarem tanta 
poeira e é isso que nós queremos que evitem.”111

Comunicar com habitantes cujos sonhos e promessas para uma vida urbana com melhores 
condições haviam sido destruídos nas últimas duas décadas foi um dos principais desafios 
deste trabalho.

109 Recorte do Jornal “O Comércio do Porto”, 26 de Fevereiro de 2003, presente no Arquivo da ASZF.
110 “Demolições nas Fontaínhas levam moradores a deseperar devido ao pó”, Reportagem do Porto Canal 
a 4 de Agosto de 2015, disponível em  http://portocanal.sapo.pt/um_video/WpuwUMYZvFN0z1gEr2ds/o 
[consultado a 16/08/15].
111 Ibidem.
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“Persistem na cidade quase mil ilhas, espaços colectivos de habitação popular. Nelas residem mais 
de dez mil portuenses, quantas vezes em condições que agora é possível, de forma objectiva e com 
conhecimento de causa, classificar como inadequadas. Significa isto que as Ilhas são um mal a erradicar? 
Não necessariamente, ou até, de forma mais directa, não. O esforço de requalificação e regeneração 
urbana da cidade deve, evidentemente, chegar às Ilhas. Mas não pode nunca esquecer-se que, em muitos 
casos, elas são habitadas por pessoas que residem há muito tempo no local em questão e que têm o seu 
quotidiana, de vida e de entre-ajuda, profundamente enraízado.”

Presidente Rui Moreira, em BREDA VÁZQUEZ, Isabel, CONCEIÇÃO, Paulo, “Ilhas do Porto - Levantamento 
e Caracterização”, Município do Porto, 2015, pág. 3.

Fig. 32 | Tarde de S. João, Bairro Tapada.
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2.3. Do lugar público

Do sítio ao loci

Uma vez explicitado o sentimento de posse e sacralização que os moradores das Fontainhas 
têm em relação ao seu bairro, quer através do contacto que tive com os moradores, quer 
através das suas reacções registadas nos jornais estudados, chega a vez de compreender 
o que faz deste local algo mais do que uma mera coordenada no mapa, mas sim um lugar 
antropológico. 

“O lugar antropológico define-se em primeiro lugar, como o 
lugar da “chez moi”, da “minha casa”, o lugar da identidade 
partilhada, o lugar comum àqueles, que habitando juntos, são 
identificados como um grupo, por aqueles que não habitam 
em tal lugar.”112

Vários autores debruçaram-se sobre a definição de “lugar”. Para Marc Augé, a definição 
de lugar antropológico está inerente a três características: ser identitário, relacional e 
histórico.113 O cariz identitário é também referenciado por Carlos Martí Áris no primeiro ponto 
da sua definição de lugar, escrevendo que “cada lugar é um espaço enclausurado dotado 
de uma identidade que reconhecemos e é passível de descrever. Neste caso, identidade é 
sinónimo de individualidade. Assim, os espaços, como as pessoas, são individuais; únicos 
em relação ao universo.”114

Relativamente às questões identitárias, Norberg-Schulz aborda a temática da conquista 
da dimensão existencial na arquitectura115, tangencialmente à individualidade de cada 
cidade. Segundo o autor, “todos os espaços possuem o seu carácter específico”116, sendo a 
intrínseca compreensão do mesmo premissa fundamental para a boa prática arquitectónica 
respeitadora do sítio onde determinado projecto será executado.

112 AUGÉ, Marc, “Trai i confini”, Bruno Mondadori Editori, Milano 2007, pág. 42.
113 AUGÉ, Marc, “Não-lugares : introdução a uma antropologia da sobremodernidade”, Lisboa : Editora 
90º, 2005, pág. 47.
114 MARTI ARÍS, Carlos, “Llocs Públics en la natura”, Universitat de Girona, Barcelona 2008, pág. 64.
115 NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci : towards a phenomenology of architecture”, New 
York : Rizzoli, 1980, pág 7.
116 Idem, pág. 14.
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Fig. 34 | Ruínas do Bairro Tapada, 2011.

Fig. 33 | Ruínas do Bairro Tapada, 2011.
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O respeito pela envolvente de um determinado lugar é-nos alertado por Martí Arís no segundo 
ponto da sua definição, onde defende que “cada lugar pertence à Terra: está enraizado nela. 
É fixo, mas muda com o tempo. Cada lugar regista as marcas do tempo depositado nele: é 
espaço dotado de memória”117. Tal premissa, assim como a compreensão fenomenológica 
do genius loci schulziano coincide com o carácter pedagógico da Escola do Porto, onde a 
importância do lugar como resposta ao desafio arquitectónico é um dos princípios deste 
modo académico de pensar a arquitectura. É igualmente relevante notar como a frase 
inaugural do primeiro capítulo de “Imaginar a Evidência” de Álvaro Siza alerta precisamente 
para isso, acrescentando ainda que tal parecer se encontra em decadência:

“A relação entre natureza e construção é decisiva na 
arquitectura. Esta relação, fonte permanente de qualquer 
projecto, representa para mim como que uma obsessão; 
sempre foi determinante no curso da história e apesar disso 
tende hoje a uma extinção progressiva.”118

Também por si mesma, a natureza possui a capacidade de estabelecer relações recíprocas 
com a construção do lugar, estando a citação de Siza em sintonia com a terceira premissa 
de Martí Arís em relação à definição do mesmo: “todo o lugar emerge da cooperação entre 
natureza e o ser humano. O lugar existe antes, mais ou menos oculto. A humanidade leva-o 
para fora do esconderijo e revela-o, por vezes através da construção operativa, noutros 
casos, somente pela acção de um relance.”119

Por outro lado, ao analisar o cuidado a ter com o genius loci face ao mesmo tema, há que 
reflectir no facto de “…o homem moderno ter acreditado durante muito tempo que a ciência 
e a tecnologia o tinham libertado de uma dependência directa dos lugares. [No entanto] tal 
crença demonstrou-se uma ilusão”120. Ainda que na cultura contemporânea o homem cada 
vez menos despenda todo o período da sua vida prestando o mesmo ofício ou vivendo do 
mesmo habitat, é mais do que frequente que cada ser humano tenha um lugar que considera 
como respectiva pertença individual. Voltando à análise dos modo de habitar mais primitivos, 

117 MARTÍ ARÍS, Carlos, “Llocs Públics en la natura”, Universitat de GIrona, Barcelona, Electa, 2008, 
pág. 64.
118 SIZA, Álvaro, “Imaginar a Evidência”, Lisboa : Edições 70, 2000., pág 17. 
119 MARTÍ ARÍS, Carlos, op.cit., pág. 64.
120 NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci : towards a phenomenology of architecture”, New 
York : Rizzoli, 1980, pág 16.
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Fig. 35 | Calçada das Carquejeiras, Porto, 1960.

O Porto é só...

O Porto é só uma certa maneira de me refugiar na tarde, forrar-me de silêncio e 
procurar trazer à tona algumas palavras, sem outro fito que não seja o de opor 
ao corpo espesso destes muros a insurreição do olhar. 

O Porto é só esta atenção empenhada em escutar os passos dos velhos, que 
a certas horas atravessam a rua para passarem os dias no café em frente, os 
olhos vazios, as lágrimas todas das crianças de S. Vítor correndo nos sulcos da 
sua melancolia. 

O Porto é só a pequena praça onde há tantos anos aprendo metodicamente a 
ser árvore, procurando assim parecer-me cada vez mais com a terra obscura do 
meu próprio rosto. 

Desentendido da cidade, olho na palma da mão os resíduos da juventude, e 
dessa paixão sem regra deixarei que uma pétala poise aqui, por ser tão branca.”  

DE ANDRADE, Eugénio, “A cidade de Garrett”, Fundação Eugénio de Andrade, 
Porto, 1997, pág.19. 
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Kevin Lynch alerta para o facto de que “o meio ambiente é uma parte integrante das culturas 
primitivas; as pessoas trabalham, criam e jogam, em harmonia com a paisagem. Na maior 
parte das vezes, sentem-se completamente identificados com ela e não desejam abandoná-
la; ela simboliza a continuidade e estabilidade num mundo incerto.”121

Deste modo, apesar do homem actual estar cada vez mais submisso a um conjunto de 
tecnologias que o acompanham independentemente do local onde ele se encontre, duas 
características fundamentais para que este se sinta seguro espacialmente são a orientação 
e a identificação. “Uma boa imagem do ambiente dá ao seu possessor um importante sentido 
de segurança emocional. (…) Quando os sistemas de orientação são fracos, a percepção 
do mundo fica difusa e o homem sente-se perdido”122.  Assim, a importância da pertença ao 
lugar prende-se com o valor social da mesma.

 “A paisagem desempenha, também, um papel social. O 
ambiente identificado, conhecido de todos, fornece material 
para lembranças comuns e símbolos comuns, que unem o 
grupo e permitem a comunicação dentro dele. A paisagem 
funciona como um sistema vasto de memórias e símbolos 
para retenção dos ideias e da história do grupo.”123

A criação de um “lugar” pressupõe assim o pensamento no desenho de um espaço passível 
de ser criador de raízes e de um futuro histórico, “que esteja ancorado no tempo e num 
ponto preciso da Terra. Um lugar tem a sua redoma, o seu céu e talvez até as suas estrelas. 
Construindo, consertamos relações especiais entre Terra, Céu e Tempo”124, como enaltece 
Von Meiss. Por outro lado, Schulz percepciona que “na sociedade moderna, contudo, a 
atenção tem sido exclusivamente concentrada na função “prática” da orientação, sendo a 
identificação deixada de parte. Como resultado, o verdadeiro habitar, no sentido psicológico, 
foi substituído por uma certa alienação”125, que não será por certo benéfica ao bem estar do 
ser humano.

121 LYNCH, Kevin, “A Imagem da Cidade”, Lisboa : Edições 70, 1999, pág. 137.
122 NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci : towards a phenomenology of architecture” New 
York : Rizzoli, 1980, pág. 19.
123 LYNCH, Kevin, op. cit., pág. 140.
124 VON MEISS, Pierre, “Elements of Architecture: From form to place”, New York, Van Nostrand Reinhold, 
1990, pág 136.
125 NORBERG-SCHULZ, Christian, op. cit., pág. 21.
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Figs. 36 e 37 | Ribeira, Porto, s/data.
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Estabilidade e futuro

“As cidades actuais sem cidadãos próprios e com as suas 
ruas convertidas em auto-estradas aceitaram a sua condição 
de objectos inertes, e, num último esforço de superação, 
procuraram tornar-se nos objectos mais caros, mais antigos 
ou mais na moda. Confiaram o seu êxito ou a sua salvação 
(o seu destino) aos museus e aos arquitectos de renome 
e procurando-se vender loucamente no novo mercado das 
cidades-objecto criador da imponente indústria do turismo-
cultura.”126

O objectivo que se pretende alcançar com a proposta de intervenção nesta tese é 
completamente contrário a uma artificialização do antigo, a uma paralisação das zonas de 
património histórico. Também é contrário a uma política publicitária de um modo de turismo 
assente na exploração de uma vida mais pobre, como acontece em cidades como o Rio de 
Janeiro, onde as tours pelas favelas representam o museu com mais visitantes anuais em 
todo o Brasil127. Por outro lado, uma gentrificação maciça de residentes e utilizadores do 
espaço estudado também não é o pretendido. Esta seria uma metodologia que criaria uma 
nova especialização (cultural, turística e comercial) do centro urbano em questão128, mas 
que ansiaria pela deslocação dos actuais habitantes das Fontainhas do seu local vivencial.

Quer-se assim um projecto que viva do tempo, que construa história e estórias, adaptável 
às relações daqueles que o queiram adoptar. Estabilidade é também uma das palavras-
chave para a sua filosofia arquitectónica, uma vez que “para se tornar convencional, um 
espaço necessita de estabilidade temporal e de características físicas reconhecíveis que 
sugiram experiências socioculturais particulares”129. Noberg-Schulz partilha de uma opinião 
semelhante, ao evidenciar a importância do stabilitas loci como condição necessária para a 

126 DÍEZ DEL CORRAL, Juan, “La ciudad: entre biografia y el objecto”, “ASTRAGALO – Cultura de la 
Arquitectura y la Ciudad”, “Espacios Migraciones y Alteridades”, Nº. 18, Setembro 2001, pág 65.
127 Disponível em http://www.museudefavela.org/ [consultado a 27/05/2015].
128 BORJA, Jordi, MUXÍ, Zaida, “El espacio publico: ciudad y ciudadanía”, Barcelona: Electa,2003, pág.41.
129 FRAMPTON, Kenneth, “Opposition no. 4”, 1974, citado em VON MEISS, Pierre, Elements of 
Architecture: From form to place, New York, Van Nostrand Reinhold, 1990, pág. 139.

http://www.museudefavela.org/
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Fig. 38 | Ribeira, Porto, s/data.
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vida humana130. Defende-se assim uma forma arquitectónica que se refira à “ideia do lugar” 
e não somente a “princípios estéticos, utilitários, geométricos ou a regras construtivas”131. 
Para que a ideia inerente ao lugar seja respeitada esta tem de respeitar a sua envolvente, 
uma vez que “a decadência da cidade começa justamente no momento em que esta não 
é capaz de conciliar a sua existência com a preservação e aposta do valor da natureza 
na qual se inscreve.”132 Assim, o que se pretende com este projecto é o desenho de um 
lugar colectivo,  coincidente com os ideais de Martí Arís, onde o contacto e a comunicação 
entre representações sociais e culturais de diferentes estratos são uma mais-valia para a 
cidadania da cidade.

“O lugar público é um espaço acessível no qual se 
produz o encontro do diverso. Neste sentido, é um 
reflexo directo do ser da cidade, a qual está assente 
na presença e coexistência de uma diversidade de 
pessoas, de ofícios, de comunidades e de culturas, que 
estabelecem entre si relações de complementaridade. 
Por isso, a qualidade urbana de uma cidade costuma 
medir-se a partir do valor e da riqueza dos lugares 
públicos que a componhem.”133

As palavras transcritas de Martí Arís coadunam com a visão da cidade como espaço 
heterogéneo e de partilha, que outros proeminentes autores também defendem. Para Borja, 
“a cidade é um cenário, um espaço público que quanto mais aberto esteja a todos, mais 
expressará a democratização política e social”134. Quando esta democratização sociopolítica 
se focar no centro antigo da cidade, esta não se assenta numa ideologia de ruptura com o 
passado, uma vez que “…o centro histórico não deveria aparecer como um objecto estranho 
encrustado no corpo da cidade moderna, mas sim como uma parte constituinte de um todo 
enriquecido pelo diálogo entre o novo e o velho. Para que esse diálogo seja possível é 
indispensável manter a continuidade da vida urbana entre ambos os sectores.”135

130 NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci : towards a phenomenology of architecture”, New 
York : Rizzoli, 1980, pág. 18.
131 VON MEISS, Pierre, “Elements of Architecture: From form to place”, New York, Van Nostrand Reinhold, 
1990, pág. 137.
132 MARTÍ ARÍS, “Lugares Publicos”, Colegio de Arquitectos de Madrid, 2001, pág. 4.
133 Idem, pág. 2.
134 BORJA, Jordi, MUXÍ, Zaida, “El espacio publico: ciudad y ciudadanía”, Barcelona: Electa,2003, pág.35.
135 WAISMAN, Marina,, ASTRAGALO “Ciudad Pública-Ciudad Privada”, Nº. 7, 1997, pág. 119.
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Cuadrados y ángulos

Casas enfiladas, casas enfiladas,
casas enfiladas.
Cuadrados, cuadrados, cuadrados.
Casas enfiladas.
Las gentes ya tienen el alma cuadrada,
ideas en fila
y ángulo en la espalda.
Yo misma he vertido ayer una lágrima,
Dios mío, cuadrada.

Alfonsina Storni, 
Obra poética, Buenos Aires, 1995.
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Parte 3. No desenho pela matéria

 

“Não nos devemos esquecer que o futuro e o passado são contemporâneos.”136

136 CHILLIDA, Eduardo, “Escritos”, Biblioteca Blowup, Madrid, La Fabrica, 2005, pág. 104.

Fig. 1 | Alameda das Fontainhas, 1940.
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Fig. 2 | Zona destruída do Bairro Tapada, Dezembro de 2014.
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3. No desenho pela matéria

A palavra desenho está intimamente relacionado com a palavra “projecto”. As semelhanças 
etimológicas de design como desígnio, ou seja intenção137, pautam o traço apresentado 
como sintetizador de todas as condicionantes do lugar. Este é assim um projecto desenhado 
no gerúndio. De acção contínua e em constante andamento, foi-se modelando a matéria 
projectada com base nos diferentes desafios que surgiam. A própria escarpa foi mudando as 
suas ruínas, e o modo como isso influenciou o projecto é neste capítulo explicado. Cada vez 
mais moradores foram escutados, e toda a recolecção de opiniões foi-se envolvendo com os 
ensinamentos de três mestres, peritos em questões participativas. As estações do ano foram 
mudando, incitando ao projecto a consistência do todo e de cada uma das partes.

3.1. Do terreno

“Falar de transformação implica aceitar o feito de que partimos 
sempre de algo pré-existente, de algo que, de cada vez que 
se transforma, mantém algumas invariáveis como elementos 
de continuidade”.138

O terreno do projecto nesta tese apresentado compreende a área correspondente à zona 
norte da Escarpa das Fontainhas. Esta escarpa, ícone paisagístico da zona da cidade junto 
ao rio Douro, representa um declive com uma diferença de 60 metros de altura, compreendida 
entre o passeio das Fontainhas (onde se realiza a Feira da Vandoma) e a estrada junto ao 
rio, estando esta a 10 metros de altura do mesmo. A linha que limita a proposta desenhada 
nunca ultrapassa os 25 metros de distância do passeio das Fontainhas, uma vez que se 
concentra em obter soluções para a relação da cidade com as ilhas da zona norte do bairro, 
optando por não descaracterizar a escarpa por inteiro mas sim aprimorar a sua zona mais 
alta. 

Deste modo, a proposta ambiciona resolver um declive com 20 metros de altura que se 
prolonga constante em toda a área estudada, entre as duas casas que existiam junto à 
principal torção do passeio das Fontainhas e a zona dos Bairros Tapada e Maria Vitorina, 
perfazendo um total de 112 metros de comprimento. O panorama visual actual é composto 

137 VARGAS, Milton, “Arguição à ‘Função social do Arquitecto’” em ARTIGAS, Vilanova, “Caminhos da 
Arquitectura”, São Paulo, Gosacnaify, 2004, pág. 201.

138 MARTÍ ARÍS, Carlos, ,”La cymbra y el arco”, colección la cymbra 1, Barcelona, VEGAP, 2005, pág. 39.
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Fig. 3 | Zona destruída do Bairro Tapada, Dezembro de 2014.

Fig. 4 | Zona destruída do Bairro Tapada, Agosto de 2015.
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por uma grande massa de rocha granítica também ela responsável por apelidar o Porto de 
“cidade cinzenta”, apesar de se encontrar cada vez mais coberta por uma camada verde de 
líquenes e ervas daninhas. Dado o seu acentuado declive, a locomoção por estes espaços 
é actualmente impossível, salva a excepção do longo conjunto de ruínas pertencentes às 
antigas casas do Bairro Tapada que deixaram de estar habitadas desde a derrocada de 
2005. 

Estudos efectuados no maciço granítico que constitui a escarpa revelaram a existência de 
“três famílias de diáclases (afastamento de compartimentos rochosos), o que condiciona 
a sua estabilidade (…). A fracturação do maciço foi identificada como o factor dominante 
e controlador da dinâmica da escarpa (…). A água ao penetrar no maciço rochoso, além 
de alterar a composição mineralógica do granito, conduziu igualmente à abertura das 
diáclases139, ao mesmo tempo que induz tensões que actuam de modo a diminuir a 
resistência interna do maciço rochoso”140. Até Julho de 2014, estava-se assim perante uma 
larga paisagem de carácter devastado e até um pouco vandalizado, onde um conjunto linear 
de rectângulos (outrora habitacionais), sem cobertura mas com os vãos das portas e janelas 
ainda presentes encaravam o rio ritmadamente abandonados. 

“Face ao suicídio do património histórico, incapaz de fingir 
que é moderno (...), urge ter o valor de realizar acções de 
verdadeira cirurgia urbana capazes de criar o espaço, em 
vez de apenas de comentá-lo com uma hermenêutica da 
bidimensionalidade.”141

Em relação à zona do Bairro Tapada que não sofreu qualquer derrocada, o seu sistema 
orgânico de vida comunitária e partilhada é caracterizado pelo misto de cores variadas, 
seguras pelo laranja quente dos telhados, encara aqui parte do seu esqueleto do passado, 
num terreno vago e de ninguém. O ritmo estrutural pontuado pela roupa a secar e pelas 

139 “As diaclases, do grego dia (em dois) e klasis (fractura, ruptura), são fracturas que dividem as rochas 
em blocos e em relação às quais não se produziu deslocamento ou o deslocamento foi mínimo. Todas 
as rochas desde a sua formação estiveram submetidas a esforços de compressão, tracção e torção que 
deram origem a um conjunto de fracturas designadas por diaclases.” disponível em http://www.dct.uminho.
pt/pnpg/trilhos/pitoes/paragem2/diaclases.html, [consultado a 18/07/2015].
140 BORGES, Luísa; CORREIA, Ana (2003), “O escorregamento de terra e queda de blocos . o exemplo 
do passeio das Fontainhas (Porto), Geonovas n.17, APG, Porto Editora, 2003, pág. 23.
141 PURINI, Franco, “La ciudad narcótica”, em CAPUTO, Paolo, “La Arquitectura del Espacio Público: 
Formas del passado formas del presente”, Triennale di Milano, Sevilha, Junta de Andalucía, 2000, pág. 63.
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Fig. 5 | Zona destruída do Bairro Tapada, Dezembro de 2014.

Fig. 6 | Zona destruída do Bairro Tapada, Agosto de 2015.
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exclamações populares de uma casa para a outra ia avançado Ilha adentro, entre bramidos 
de “está na mesa!” e cumprimentos de final do dia, até uma área onde só restava a matéria 
primordial do passado. Vencida pelas heras da natureza que o tempo avançou, as ruínas da 
escarpa ombreiam cada vez mais discretamente as zonas habitadas da mesma, mas sem 
que os habitantes alguma vez se esqueçam, que o seu bairro possa ter o mesmo final.

Apesar da cascata ter um forte carácter imagético, no que conta à definição da paisagem 
da cidade, a zona das ruínas tem-se tornado com o tempo numa espécie de conceito 
indefinido, com algumas semelhanças ao de terrain-vague, desenvolvido por Solà-Morales 
em “Territórios”. A zona em questão converteu-se numa “área simplesmente desabitada, 
insegura, improdutiva”, “um lugar estranho ao sistema urbano, exterior mental no interior 
físico da cidade, que aparece como contra-imagem da mesma.”142 Para Franco Purini, este 
constante arruinar de edifícios patrimoniais (não que esta ilha seja um edifício emblemático, 
mas ganha a sua profunda importância pelo simbolismo que encarna), é visto como um 
suicídio metafórico do património perante uma cultura onde “os valores históricos, cognitivos, 
estéticos e emocionais do património histórico são apagados pelo consumo mediático”143. 
A metáfora consiste na alegoria de que uma vez sem esperança, a única forma que o 
património tem de chamar a atenção dos moradores da cidade em que outrora reinou é 
autodestruindo-se lentamente, provando a necessidade de uma intervenção urgente. No 
caso específico do Porto, Álvaro Siza adapta de certa maneira uma visão similar ao dizer 
que “em relação ao Porto, o que se passa é uma base ideológica muito clara: a destruição 
da cidade do Porto”144.

“O espaço muda ao ritmo do sol, o lugar ao ritmo do homem, 
o lugar tem as suas raízes e a sua história; está ancorado 
no tempo e num ponto preciso da terra. (...) Construamos 
tecidos, objectos e espaços que se possam potencialmente 
tornar lugares, na condição de se interrogarem sobre o seu 
destino.”145

142 SOLÀ-MORALES, Ignasi de, “Territorios”, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002, pág 168.
143 PURINI, Franco, “La ciudad narcótica”, em CAPUTO, Paolo, “La Arquitectura del Espacio Público: 
Formas del passado formas del presente”, Triennale di Milano, Junta de Andalucía, 2000, pág. 58.
144 SIZA, Álvaro, “Conversa com o Arquitecto Álvaro Siza”, gravação do autor no dia 14 de Agosto de 
2015.
145 VON MEISS, Pierre, “From form to place”, New York, Van Nostrand Reinhold, 1990, págs. 147-148.
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Fig. 7 | Zona destruída do Bairro Tapada, Agosto de 2015.
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O habitante do Porto torna-se assim um estranho face a esta zona da cidade, um estranho da 
sua essência, confrontado com um terreno esquecido pela velocidade com que o mundo que 
o rodeia se transforma. O futuro destas ruínas é incerto, “vago”. Num “lugar aparentemente 
esquecido onde parece predominar a memória do passado sobre o presente”146, o termo 
“vago” também adquire o seu carácter de “disponível”, transformando-se a ruína numa fonte 
de oportunidades de projecto. Porém, em Julho de 2015, o Programa de Consolidação da 
Escarpa das Fontainhas começou por limpar toda a zona devastada, dilacerando todas as 
ruínas pré-existentes147.

Num projecto onde a condição passada é também um dos motes para o seu próprio destino, 
“a identificação com o espaço, que sempre significou respeito e vontade de conservação dos 
valores ético-culturais, histórico-religiosos e político-sociais inscritos na forma de um lugar, 
transformou-se cada vez mais no consumo do mesmo, numa apropriação, tão superficial 
como breve, ou no estranhamento e indiferença que constituem a premissa para a destruição 
e o abandono”148. Partindo do pressuposto de que “o êxito de uma obra depende cada vez 
mais do facto de ser capaz de reescrever a historia protegida de um lugar”149, prevaleceu 
a ideia de evidenciar os principais gestos métricos que as ruínas geravam na implantação 
do novo projecto desenhado. Assim, o papel dos espaços públicos desenhados consiste 
em tornar reconhecível a imagem de uma unidade própria dentro deste sistema de partes 
complementares150, e, desse modo, somente intercambiando o passado como projecto e o 
futuro como memória seria construir uma cultura viva151.

146 SOLÀ-MORALES, Ignasi de, “Territorios”, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002, 166.
147 “Demolições nas Fontaínhas levam moradores a deseperar devido ao pó” , Reportagem do Porto Canal 
a 4 de Agosto de 2015, disponível em  http://portocanal.sapo.pt/um_video/WpuwUMYZvFN0z1gEr2ds/o
148 CAPUTO, Paolo, “La Arquitectura del Espacio Público: Formas del passado formas del presente”, 
Triennale di Milano, Junta de Andalucía, Sevilha, 2000, pág.19.
149 PODRECCA, Boris, “ Aquí o en cualquier espacio de la ciudad”, em CAPUTO, Paolo, “La Arquitectura 
del Espacio Público: Formas del passado formas del presente”, Triennale di Milano, Sevilha, Junta de 
Andalucía, 2000, pág. 49.
150 PORTAS, Nuno, em CAPUTO, Paolo, “La Arquitectura del Espacio Público: Formas del passado 
formas del presente”, Triennale di Milano, Sevilha, Junta de Andalucía, 2000, pág. 57.

151 MUNTANOLA, Joseph, em “Forma y Memoria”, nr18, DPA , Barcelona Universitat Politècnica e 
Catalunya (UPC), 2002, pág. 10.
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Figs. 8 e 9 | Zona destruída do Bairro Tapada, Agosto de 2015.
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“Não há que confundir a velhice de uma cidade com o grau 
de potencia da sua vida actual. Há cidades velhas muito 
vivas e cidades velhas muito mortas. As cidades não vivem 
nem morrem em função da sua antiguidade física, mas sim 
em função da capacidade de criação dos seus habitantes, 
dependendo isto somente de uma série de circunstâncias 
demográficas, económicas, políticas, entre outros.”152 

Como “uma cidade potente e em pleno funcionamento é um ser demasiado vivo e impetuoso 
para que se possa deter: o que não serve está indefectivelmente destruído. Não há 
demasiadas considerações válidas que possam opor-se a isso”153. Uma vez que as ruínas 
foram totalmente destruídas, pareceu não fazer sentido recuperar exatamente todas as que 
existiam na escarpa, sendo o projecto alterado de modo a que apenas a métrica rítmica 
fosse mantida. Parafraseando Martí Arís, “o exame da experiência histórica demonstra-nos 
que a cidade nunca se construiu de costas para a natureza, mas em aberto diálogo com 
ela. O lago, a colina, a península, o vale, a planície, o rio e a baía são elementos arquétipos 
da geografia que frequentemente se convertem em ingredientes primordiais da cidade. 
Se há algo permanente na cidade, para além de qualquer vicissitude ou transformação, 
é a presença de lugares que, mesmo sendo plenamente urbanos, manifestam um forte 
vínculo com a geografia, apesar deste vínculo poder passar por etapas de menor clareza 
ou de esquecimento. (...) Observamos também que mesmo a forma concreta que assumem 
os principais lugares públicos de uma cidade está em relação directa com os factos 
geográficos”154.

Como diz Mugerauer, “não podemos construir como no passado, reproduzindo 
nostalgicamente as formas históricas”155. Consequentemente, “o objecto do projecto é antes 
de tudo o seu próprio lugar, o seu lugar físico. O projecto começa por fazer parte da história 
do lugar e, fazendo parte dela, reescreve-a. É esta a responsabilidade do projecto, a sua 
responsabilidade mais complexa. (...) Ou seja, mais do que sugerir ou inspirar o nosso 
trabalho, na realidade o lugar ensina, exige e, algumas vezes, decide por nós”156.

152 BOHIGAS, “Contra una arquitectura adjectivada”, Editorial Seix Barral, Barcelona, 1967, pág. 75.
153 Idem, pág. 80.
154 MARTÍ ARÍS, Carlos, La cimbra y el arco, Barcelona, Ed. Fundación Caja de Arquitectos, 2005, pág.56.
155 MUGERAUER, Robert, “Derrida e depois”, in NESBITT, Kate (org.), Uma nova agenda para a
arquitectura, Antologia teórica 1965-1995, São Paulo, Ed. COSAC NAYFI, 2008, pág. 215.
156 GRASSI, Giorgio, “La ricostruzione del luogo”, in Lótus, Milano, nº 74, 1972, pág. 129.
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Figs. 10 e 11 | Conversa entre o Presidente da ASZF e os moradores do Bairro Tapada.
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3.2 Do processo

“Há urbanistas e construtores que actualmente elaboram 
planos de cidades para outros países sem nada saberem das 
exigências locais em matéria de espaço e sem desconfiarem 
sequer de que essas exigências variam de uma cultura para 
outra. Correm o risco grave de impor a populações inteiras 
moldes que lhes não são, de maneira nenhuma, adaptados.”157

O projecto para um lugar público na escarpa das Fontainhas é representativo de uma 
metodologia bottom up, uma vez que é pelo diálogo com os moradores que se definem 
as perguntas que serão projectualmente respondidas. Neste caso, a visão do masterplan 
totalitário é substituída por um trabalho a favor do interstício, uma vez que este projecto é 
desenhado principalmente para os moradores dos bairros circundantes à área de estudo, 
e sem moradores a identidade de uma cidade não prevalece. Este é um processo que se 
coaduna com o teor especulativo do projecto uma vez que “arquitectura nem sempre resolve 
problemas mas por vezes revela-os, e, no melhor dos casos, cria-os. (...) Deveríamos 
contentar-nos simplesmente com que a arquitectura comece a combater a cidade 
antidemocrática, repressiva e anuladora de toda a identidade, a cidade actual, a cidade 
narcótica.”158

Com esta estratégia participativa, os principais objectivos foram: promover uma maior 
compreensão dos valores, conhecimento e experiências locais dos vários actores sociais; 
ajudar as comunidades relacionadas com dado projecto a compreender a intervenção 
que está planeada, assim como as suas implicações, ao mesmo que ajuda a planear a 
mudança e a adaptação ao cenário futuro; apoiar a resolução de conflitos; ajudar a melhorar 
a concepção do projecto e ganhar o apoio da comunidade aos objectivos do projecto e à sua 
implementação evitando acções de protesto contra o projecto159. Contudo, visto que desde o 
início do projecto os moradores de ambos os bairros estudados sabiam que a sua construção 
não iria ser realizada, o maior desafio foi contrariar um certo cepticismo geral, motivado por 

157 HALL, Edward T., “A dimensão oculta”, Lisboa, Relógio d’Água, 1986, pág. 148.
158 PURINI, Franco, “La ciudad narcótica”, em CAPUTO, Paolo, “La Arquitectura del Espacio Público: 
Formas del passado formas del presente”, Triennale di Milano, Sevilha, Junta de Andalucía, 2000, pág. 63.
159 VANCLAY, F., ESTEVES, A.M., AUCAMP, I., FRANKS, D.,”Social Impact Assessment – Guidance 
for assessing and managing social impacts of projects”, IAIA – International Association for Impact 
Assessment, Fargo ND, 2015, pág. 7.
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Figs. 12 | Esposa do Sr. Crispim, moradora do Bairro Tapada.

Figs. 13 | D. Lurdes, moradora do Bairro Tapada.

Figs. 14 | D. Maria, moradora da galeria superior do Bairro Tapada.
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muitas promessas passadas de projectos que iam ser construídos e não foram.160

Existem assim muitas razões para utilizar técnicas participativas e deliberativas sobretudo 
porque a aplicação das mesmas leva a decisões que têm uma maior legitimidade social161. 
Contudo, e como sempre, existem igualmente alguns inconvenientes que não devem ser 
descurados. Em determinadas circunstâncias os potenciais participantes poderão evitar 
envolver-se no processo, quando não o consideram relevante. Por vezes pode acontecer 
uma fadiga participativa agravada se existe a percepção de que as contribuições do público 
serão pouco ou nada valorizadas: “isto não serve para nada…”.

Para evitar estes problemas é necessário conceber o processo participativo alinhando-o com 
as verdadeiras expectativas da comunidade e com a importância da questão em discussão. 
É igualmente importante manter uma atitude suficientemente flexível para se adaptar 
aos interesses variáveis e em mudança dos vários grupos sociais. Deste modo, uma das 
melhores maneiras de combater o cepticismo é desenvolver um processo de participação 
sobre “qual a pergunta que deve ser colocada”162. Pelas palavras de Aravena percebe-se 
que “a soma de boas intervenções individuais dos moradores não garante necessariamente 
um bom conjunto arquitectónico”163.

Consequentemente, em determinados casos poderá existir uma fronteira, por vezes ténue e 
não explícita sobre onde termina o papel dos leigos mas futuros utilizadores de um projecto, 
e começa o espaço morfológico e das normalizações técnicas inerentes à prática da 
profissão da arquitectura. A gestão deste momento de confronto é fundamental para garantir 

160 Ver capítulo 2.2 “Das gentes”.
161 Hoffman refere que “a participação pública, nomeadamente dos futuros utilizadores de um espaço e/
ou edifício pode contribuir para o processo de concepção arquitéctónica com conhecimento socialmente 
robusto. Aceitando a Agora como a base para um desenho participativo, surge de novo a problemática 
do papel do arquitecto. Os arquitectos seriam os mediadores e os tradutores entre as especificações 
arquitectónicas e os desejos estipulados pela Agora. O factor decisivo reside na comunicação entre 
o arquitecto e os utilizadores, permitindo ao utilizadores articularem as suas aspirações e ideias, o 
que permite ao arquitecto compreender e consequentemente integrar estes contributos no projecto. 
Simultaneamente, deve ser dada a oportunidade ao arquitecto para partilhar com os utilizadores esta 
aproximação participativa ao projecto tendo vista garantir as bases para um processo participativo bem 
sucedido.” HOFFMAN, Susanne, “Architecture Is Participation: Die Baapiloten: Methods and Projects”, 
S.L., Jovis, 2014, pág 12.
162 ARAVENA, Alejandro, “Conversa com o Arquitecto Alejandro Aravena”, gravação do autor no dia 8 d 
Setembro de 2015.
163 Ibidem.
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Fig. 17 | Conversa entre moradores em casa do Sr. Carlos, Bairro Tapada.

Fig. 15 | Escada de bricolage para aceder ao quarto. Fig. 16 | Conversa em casa da D. Ilda.
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o sucesso efectivo da participação e das expectativas de todos os actores. Este foi um facto 
coerente nas opiniões dos três arquitectos entrevistados, tendo todos defendido de que o 
arquitecto nunca pode ser um concretizador literal dos desejos dos moradores, mas antes 
um ser capaz de realizar uma solução capaz de resolver o maior número de problemas.

Relativamente ao projecto do Bairro Leal, Sérgio Fernandez lembra que “embora fosse 
determinante a opinião das pessoas, nós eramos técnicos, e portanto tínhamos a obrigação 
de por um lado saber mais do que eles e até orientá-los em coisas que eles não sabem. 
Essa ideia de ficarmos todos subjugados à vontade da população é um erro fatal, porque os 
moradores não têm preparação para poderem decidir sobre tudo. Havia muita coisa que a 
gente não abdicava, e não podia abdicar senão estava lá a passar a limpo o que a pessoas 
queriam, o que me parece totalmente populista e errado”164. 

Seguindo a mesma linha participativa, Álvaro Siza lembra que “durante o processo SAAL 
havia projectistas que proclamavam em termos ideológicos ‘Eu sou a mão do povo!’, o que 
para mim corresponde, dito naquela circunstancia e naquela maneira, a uma demissão, pura 
e simples. Pelo contrário, quando um processo é autêntico e aberto, há choque, há tensões 
e é através do diálogo que se processa, no melhor dos casos, uma mútua aprendizagem. Aí 
não há propriamente um consenso, é uma mútua aprendizagem, “o projecto em processo”165.

Terminando a tríade dos arquitectos entrevistados, Alejandro Aravena defende que “quando 
falamos de participação, não significa que perguntemos às pessoas um código de desenho 
ainda que lhes perguntemos respostas para incluir as suas opiniões como soluções. O 
primeiro objectivo é identificar “qual é a pergunta que deve ser respondida”. Muitas vezes 
“o que para os habitantes é a pergunta não corresponde à pergunta à qual o projecto se 
sustém. Assim, o projecto de participação, antes que uma tentativa de dar uma resposta 
participativa sustem-se na identificação da pergunta”166.

164 FERNANDEZ, Sérgio, “Conversa com o Arquitecto Sérgio Fernandez “gravação do autor no dia 29 
de Julho de 2015.
165 SIZA, Álvaro, “Conversa com o Arquitecto Álvaro Siza”, gravação do autor no dia 14 de Agosto de 
2015. 
166 ARAVENA, Alejandro, “Conversa com o Arquitecto Alejandro Aravena”, gravação do autor no dia 8 de 
Setembro de 2015.

Fig. 16 | Conversa em casa da D. Ilda.
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Fig. 18 | Abordagem inicial, Maquete 1/500.

“A arquitectura é uma coisa para debate ao alcance de toda a gente. Não se deve pensar que é preciso ter um curso superior 
ou algo parecido para participar nas questões da cidade e dar-lhe contribuições. (…)arquitectura não é um luxo, é uma 
necessidade que está ao alcance de todo os que a podem debater, participar, etc.”

SIZA, Álvaro, “Conversa com o Arquitecto Álvaro Siza”, gravação do autor realizada no dia 14 de Agosto de 2015.

Fig. 19 | Abordagem final, Maquete 1/500. (Fotomontagem de maquete do terreno do EAPA 2015, com a maquete da área 
estudada nesta dissertação).
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“Muitas vezes, fragmentos da teoria [arquitectónica] fundam-
se nas transferências de ideias que provêm de outros 
campos disciplinares: técnico-científico, filosófico, biológico, 
linguístico, etc. Este fenómeno sempre aconteceu, no 
entanto nos últimos anos assumiu uma mecanicidade e uma 
variabilidade aceleradas, que justificam muitas suspeições 
sobre a debilidade da tradição actual do pensamento teórico 
que sustem a nossa profissão”167.

Para eleger as perguntas que levaram ao desenho do projecto, foram realizadas visitas às 
duas ilhas estudadas, entre Dezembro de 2014 e Agosto de 2015. Os moradores foram 
abordados sobre que espaços gostariam de ver ser construídos na escarpa das Fontainhas, 
tendo tido pessoalmente a ajuda do presidente José Alcarva da AZSF, para facilitar os 
encontros iniciais com os moradores. Nos primeiros meses de trabalho, mais do que saber 
que espaços faltavam na vida destas pessoas, procurei por ouvir as suas histórias, aquilo 
que gostavam no seu bairro, tentando enaltecer os pontos positivos, de modo a perceber 
o que deveria ser a todo o custo mantido ou exponenciado. Para isso, os moradores mais 
simpáticos chegaram mesmo a convidar-me a entrar nas suas casas e pude constatar 
que, em ambas as ilhas, os moradores cujas casas tinham janelas com vista para o Douro 
eram os que tinham mais apego ao lugar. Por outro lado, foi tipologicamente interessante 
perceber como os poucos duplex’s que existiam, assentavam na lógica de uma escada 
para bricolage junto à banca da cozinha ser a via para chegar ao quarto que alguns dos 
habitantes construíam na zona do sótão.

Projectualmente falando, uma das abordagens iniciais consistia em desenvolver um projecto 
urbano que unisse através de rampas o passeio das Fontainhas (a uma cota de 70m acima 
do nível do mar), até à marginal junto ao rio. Esta ideia coincidia com um dos “sonhos” 
do Presidente José Alcarva, que teve a oportunidade de a esquiçar durante a primeira 
conversa que tive com ele. Contudo, rapidamente se percebeu que essa era uma ideia que 
inviabilizaria a permanência do carácter original da escarpa, algo que não se podia arriscar  
que acontecesse. Passou-se assim a uma abordagem centrada no conjunto de espaços 
colectivo para as duas ilhas, como é visível na figura 18. Porém, a reduzida escala deste 
projecto inicial ainda não era capaz de desenvolver uma proposta que desse resposta não 
só às ilhas mas também a qualquer habitante da cidade que por aquela zona passasse. Por 

167 GREGOTTI, Vittorio, Diciassette lettere sull’architettura, Bari, Editore Laterza, 2001, p. 7.
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Fig. 20 | Relação entre idade e género dos habitantes no Bairro Tapada.

Fig. 21 |Relação entre idade e género dos habitantes no Bairro Maria Vitorina.
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outro lado, a exiguidade da proposta não permitia um fluente desenho de rampas pouco 
inclinadas, algo fulcral para a boa convivência e passeio de uma população tão envelhecida 
como era a apresentada.

Com o decorrer dos meses, os dados demográficos puderam ser finalizados com um rigor 
que, não sendo totalmente exacto (não houve confirmação de BIs, e todas as questões foram 
perguntadas pelo diálogo informal), começou a moldar a massa demográfica geral que as 
ilhas possuíam. Constatou-se que o Bairro Maria Vitorina é um bairro quase estritamente 
feminino, e muito menos habitado que o Bairro Tapada. Raras foram as vezes em que nas 
visitas a esta ilha se conseguiu falar com mais habitantes que não fossem a senhora Ilda 
Fernandes, representada nas gravações dos registos da tese. A única situação onde se 
observou uma grande afluência ao Bairro Maria Vitorina foi efectivamente no S. João. O 
facto das casas deste bairro terem pátios com uma vista privilegiada para o Douro, é o 
principal factor de adesão em tempos de festa.

Quanto ao Bairro Tapada, para além da população crescer bastante em relação ao Bairro 
Maria Vitorina, ainda existe um carácter familiar que há muito se perdeu no outro bairro. 
Existem pelo menos três famílias com crianças de idade inferior a 10 anos, crescendo este 
número ao fim de semana, quando muitas crianças e jovens vêm visitar os seus avós, 
tornando a ilha mais juvenil, como se pôde verificar nas visitas realizadas. Se nas primeiras 
visitas existia alguma desconfiança por parte dos inquiridos esta foi sendo conquistada. 
Nas visitas de Agosto já poucos foram os moradores que se recusaram a ser filmados, 
percebendo a utilidade que o trabalho poderia vir a ter. Expondo cada morador entrevistado 
as suas dificuldades diárias e respectivas vontades para um futuro mais sustentável, é de 
realçar a grande maioria dos inquiridos não esquecer a importância da memória do local em 
questão e o medo de perder a casa que durante muitos dos casos, lhes abrigou a infância.

“Enquanto perpetuarmos ou conseguirmos perpetuar a nossa 
identidade histórica, tudo seria excelente, para que a voz que 
já desapareceu continue viva. Quando se fala em passado 
fala-se também nos antepassados das famílias que estão 
a morar nas Fontainhas. Se nós conseguirmos perpetuar 
durante o maior tempo possível este espaço, estamos a dar 
voz a essas pessoas que já desapareçam.”168

168 Presidente da AZSF, “Conversa com o Presidente José Alcarva”, gravação do autor a 30-07-2015..
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Fig. 22 | S. João no Bairro Maria Vitorina.
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Fig. 23 | A Feira da Vandoma no passeio das Fontainhas.
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“No olvidemos que original viene de origen.” CHILLIDA, Eduardo, “Escritos”, 
Biblioteca Blowup, La Fabrica, Madrid 2005, pág. 37.

Des. 1 | Esquiços do autor.
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3.3. Dos lugares projectados

“A participação cidadã não é uma exigência retórica, nem uma 
formalidade informativa, mas sim um debate político e cultural 
onde poderão intervir muitos actores, residentes presentes 
e futuros, utilizadores de trabalho, de ócio e ocasionais ou 
passeantes. Ninguém é proprietário exclusivo de nenhum 
troço de território.”169

Durante a comunicação com os moradores, o projecto foi sendo desenhado numa tentativa 
de corresponder a todas as soluções generativas para os problemas da população. Deste 
modo, a área oeste do bairro, (que há 15 anos atrás sofreu uma violenta derrocada que 
destruiu parte da Ilha), é completamente redesenhada. Um sistema de caminhos pontuado 
com miradouros foi proposto, proporcionando vários espaços de lazer: um parque infantil, 
um mini-campo desportivo, uma área de picnic, jardins, um café e uma sala de reuniões 
para discutir as futuras actividades deste espaço. Como forma de beneficiar a subsistência 
da comunidade, zonas de horta para cultivo familiar foram criados para preencher a área 
abandonada destruída pela derrocada. A importância de um espaço livre para celebrar o S. 
João também não foi esquecido, oferecendo à comunidade um sentido de união e pertença 
à cidade.

Dada a faixa etária elevada dos moradores destes bairros, um dos maiores desafios do 
projecto prendeu-se com o desenho de um processo de circulação optimizado para as 
pessoas mais idosas. Através das entrevistas realizadas, muitos dos moradores ambicionam 
viver num local com menos escadas, e soluções para tal factor também foram aqui 
estudadas. Curiosamente, com medo de perder a essência do lugar, o Presidente da ASZF 
rapidamente recusou o desenho de elevadores públicos, propondo o desafio de resolver 
o problema de outra forma. Assim, apesar deste projecto estar repleto de escadas, estas 
são apenas um dos vários caminhos possíveis aquando a realização de um determinado 
trajecto. As escadas nunca são a única opção170, e, quando existem, estão equipadas com 
corrimãos optimizados para a melhor utilização de pessoas com mobilidade reduzida. O 

169 BORJA, Jordi, MUXÍ, Zaida, “El espacio publico: ciudad y ciudadanía”, Barcelona: Electa,2003, pág. 
31.
170 “O bonito em poder criar os espaços é conseguir seduzir a as pessoas enquanto as conduzo no 
espaço que projectei, e criar nelas uma sensação de deambular. “Conduzir, seduzir, largar, dar liberdade.” 
ZUMTHOR, Peter, “Thinking Architecture”, Basel: Birkhäuser, 2006, pág. 43..
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Figs. 24, 25 e 26 | Quinta da Conceição, projecto de1956, Porto.



135

3. No desenho pela matéria | 3.3. Do lugares projectados

desenho de vários espaços planos numa zona com um declive de 45º, é feito através da 
utilização de conjunto de percursos em rampa como forma de melhor circulação. Apesar de 
não ser regra, vários dos espaços de estar e lazer são cobertos, como forma de continuarem 
praticáveis numa cidade com níveis pluviais razoáveis, anualmente falando. O betão é o 
material utilizado no desenho de todos os muros que constituem o projecto, uma vez que 
não apresenta custos exageradamente elevados, é resistente e adopta as mais variadas 
formas. Contudo, a princial razão prender-se com o facto de se camuflar com o granito da 
escarpa do projecto, estabelecendo uma continuidade com o pré-existente.

“Numa construção, também resulta de grande beleza que 
esta pareça feita de uma só pedra.”171

Relativamente à altimetria do projecto, este está maioritariamente organizado em três 
plataformas de cotas diferentes, estando todas elas ligadas por rampas. A de cota mais 
baixa, tem especial acesso ao Bairro Maria Vitorina; a de cota mediana é responsável pela 
coordenação de todos os espaços do projecto e privilegia os espaços de sombra. Por fim, 
a de cota mais elevada permite o acesso ao Bairro Tapada, e engloba todos os espaços de 
carácter mais comunitário como o parque infantil, a sala polivalente, as hortas comunitárias 
e o café. Todos os espaços de diferentes alturas podem ser acedidos de forma mais rápida 
através de escadas.

Uma das principais questões que se colocam em torno do pré-existente prende-se com 
reavivar de algumas das ruínas das casas destruídas do Bairro Tapada. A essência 
da métrica do lugar é mantida, sendo a sua linearidade utilizada de forma útil. Assim, a 
solução apresentada opta por manter a métrica das paredes perpendiculares ao passeio 
da Fontainhas, como forma de organizar o espaço idealizado. Se alguns dos módulos dão 
lugar à construção de estruturas maiores e mais similares ao pré-existente como a zona para 
o Café, a métrica das ruínas junto ao Bairro Tapada é utilizada para a divisão das hortas 
comunitárias. O muro de cada uma das ruínas foi reconstruído de forma a organizar cada 
zona específica para facilitar a distinção dos legumes em cultivo, definindo a horta relativa 
a cada alimento. Uma vez que “tudo o que não é tradição é plágio”172, foi desde o início 
perceptível que uma completa rotura com o preexistente não seria a maneira mais digna de 
abordar o terreno estudado.

171 PERRAULT, Claude, Les dix livres d’ architecture de Vitruve (1673), Paris, Errance, 1999, pág.14.
172 STRAVINSKY, Igor, citado em PALLASMAA, Juhani, “Una arquitectura de la humildad, Barcelona, 
Caja de arquitectos, 2010, pág.37.
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Figs. 27, 28 e 29 | Santuario Madonna della Corona, Verona.

“Quando construirmos, diremos que construímos para sempre. Que não seja tanto para a alegria da hora 
presente e pela única utilidade desta. Que seja um trabalho pelo qual estejam agradecidos os nossos 
descendentes.”

RUSKIN, John; “Las siete lámparas de la arquitectura”; Barcelona, Editorial Alta Fulla, 1987.
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O gesto linear das duas ilhas é aproveitado e o lugar público desenhado gesticula uma 
métrica que se desmaterializa entre cheios e vazios, um contínuo de descontínuidades, 
cada espaço com características inerentes à função em questão. Os vazios são desenhados 
com tanto cuidado como os cheios, uma vez que “o espaço vazio, referente ao diáfano, 
serve para ordenar os espaços cuja densidade construtiva e a diversidade funcional tornam 
difíceis de conciliar”173.

Para além de ser possível aceder a este lugar público através das zonas finais de ambas 
as ilhas, é possível fazer o acesso por mais três pontos. Como “o espaço público se sustem 
nas pegadas de um de desejo ancestral de agregação, para a difusão e intercâmbio da 
cultura contemporânea, de maneira a que a pessoa não se sinta nele como um hóspede 
estranho, mas sim como uma parte activa do mesmo”174. Assim, as várias zonas de entrada 
deixam claro que este não é um projecto exclusivo aos moradores das ilhas. Face à 
heterogeneidade cultural dos habitantes do Porto, parte-se do princípio de que “as formas 
de habitar desenvolvidas por diferentes culturas não podem ser vistas como mutualmente 
exclusivas, mas como metamorfoses das mesmas constantes humanas”175. A vivência 
quotidiana no exterior das casas é motivada, uma vez que “quanto mais moradores viverem 
o exterior, mais frequentemente se conhecerão uns aos outros, mais cumprimentos são 
trocados e mais conversas serão desenvolvidas”176.

Para além do acesso pelos dois bairros, os três pontos de entrada são: pela Rua do Miradouro, 
mantendo a linearidade do percurso paralelo ao rio; o espaço de entrada pontuado pelo 
volume alto que demarca o limite do projecto; ou de forma mais rápida, através de uma 
escada pré-existente que existia junto à última casa a ser demolida, que acede a uma das 
zonas do projecto para a infância. O acesso facilitado por vários pontos do bairro aumenta a 
congruência entre o passeio e o projecto enquanto local de paragem e contemplação.

173 ESPUELAS, Fernando, “Il vuoto: Riflessioni sullo spazio in architettura, Milano, Christian Marinotti 
Edizioni”, 2006, pág. 232.
174 CIRIANI, Henri, “La pièce urbaine”, em CAPUTO, Paolo, “La Arquitectura del Espacio Público: Formas 
del passado formas del presente”, Triennale di Milano, Sevilha, Junta de Andalucía, 2000, pág. 34.
175 VAN EYCK, Aldo, “The child, the city and the artist: an essay on architecture... “, [S.L.]: Sun, 1962, 
pág. 20.
176 GEHL, Jan , “Life between buildings : using public space”, Kobenhavn : The Danish Architectural 
Press, 2010, pág. 22.
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“ A árvore faz ver a distância, é a origem de toda a orientação. Aquele que se senta à sombra 
das árvores é chamado a viajar todos os dias”. 

Fig. 30 | Espaço público no centro de Pollina, projecto do Arq. Francesco Taormina, Itália, 1997.

“A beleza surge quando nela nada pode ser acrescentado, retirado ou alterado, a não ser para 
pior.”

Provérbio espanhol , SANTA-MARIA, Luis Martínez, “El árbor, el camino, el estanque, ante la 
casa”, Barcelona : Caja de Arquitectos, 2004, pág 26.

ALBERTI, Leon Batista, “On the art of building in ten books”, Cambridge, The MIT Press, 1988.



139

3. No desenho pela matéria | 3.3. Do lugares projectados

“De entre a terra, os caminhos são tomados pelo perceptor 
como seres de confiança entre o variável. O seu dinamismo 
não é nenhum sinal de desapego: ao irem longe, ao 
comprometerem-se com o desconhecido, atam e atraem.”177

Relativamente às referências projectuais utilizadas, parte-se do princípio de que “a geografia 
deixa a sua pegada na forma específica que os lugares públicos adoptam, contendo os 
elementos geográfico a explicação da origem da cidade, constituído a raíz etimológica dos 
feitos urbanos”178. São visíveis algumas semelhanças formais à “torre” de entrada com 
o volume para efeitos similares na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 
(projecto de Álvaro Siza), assim como a zona de entrada da Quinta da Conceição (projecto 
de Fernando Távora). A ideia dos percursos bem marcados, reveladores dos lugares de 
chegada ao qual o horizonte aspira provém da observação dos Sacri Monti italianos, tendo 
especial foco o Santuario Madonna della Corona, em Verona, integrado na rocha de uma 
forma orgânica, estabelecendo um percurso pontuado também por elementos verticais, 
onde “o já caminhado afecta o futuro da viagem”179.

Morfologicamente as linhas do projecto caracterizam-se por uma rectilinearidade que se 
coaduna à envolvente, porém, o uso da geometria é a via para a resolução dos espaços 
desenhados e não uma ordem imperativa que os define de forma castradora. Evita-se assim 
cair no erro do “espírito da geometria”, que, “como disse Pascal, faz com que o arquitecto 
tenha a ilusão de que a precisão do seu desenho, o rigor da sua geometria e a necessidade 
desse rigor contenham em si também a solução de problemas que lhe faltavam na resolução 
do próprio edifício que ele mesmo projectava.”180 

As Fontainhas manterão assim o seu espírito natural, precavendo-se de um juro social, 
onde, através da cultura de alguns produtos de subsistência, o sentido comunitário crescerá 
numa prática saudável que juntará os jovens aos adultos. Uma vez que “é preferível definir 
o carácter do espaço público do que o limitar a uma função”181, a maioria dos espaços 

177 SANTA-MARIA, Luis Martínez, “El árbor, el camino, el estanque, ante la casa”, Barcelona : Caja de 
Arquitectos, 2004, pág. 84.

178 MARTÍ ARÍS, Carlos,”La cymbra y el arco”, colección la cymbra 1, Barcelona, VEGAP, 2005, pág 59.
179 SANTA-MARIA, Luis Martínez, Op. cit., pág 85.
180 ARTIGAS, Vilanova, “Caminhos da Arquitectura”, São Paulo, Gosacnaify, 2004, págs. 193-194.

181 BOHIGAS, Oriol, “Contra la incontinência urbana – Reconsideración moral de la arquitectura y la 
ciudad”, Barcelona, Electa 2004.
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Memória Participada: Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas.

Figs. 32 | Crianças a brincar, Ribeira, Porto, s/ data.

Fig. 31 | Orfanato de Amsterdão, projecto do Arq. Aldo Van Eyck, 1960.
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desenhados não obrigam a uma função única, preferindo sugerir o carácter atmosférico de 
diferentes actividades. Por outro lado, a importância de um espaço livre para celebrar o S. 
João também é evidenciada, oferecendo à comunidade um sentido de união e pertença 
à sua cidade. Este seria um dos espaços mais amplos de todo o complexo colectivo, não 
deixando por isso de perder o carácter de enclausurado familiar, dada a localização central 
que ocupa à grande escala.

Uma vez entrevistadas, parte das famílias revelou descontentamento face à falta de parques 
infantis e à falta de um café onde os habitantes se pudessem reunir ao final do dia. Um 
dos espaços mais requeridos foi o parque infantil, que seria então construído em frente ao 
Café, como forma de gerar toda uma sequência de espaços de lazer e apreciação da vista 
portuense. É de realçar que o parque infantil mais próximo fica apenas na zona do Bonfim, 
facto extremamente irónico uma vez que as Fontainhas são provavelmente a zona onde as 
crianças com idade mais jovem mais andam a pé por entre as ruas. Para além do desenho 
de um parque infantil, existiria ainda uma zona de “jogos de chão” (“jogo da macaca” por 
exemplo) junto a um espaço de estar mais isolado, com um pequeno espelho de água. 

“A meta da educação, primeiro que tudo, devia ser estimular 
as crianças a serem crianças, em vez de simplesmente 
formar adultos.”182

Os espaços desenhados consentem as teses defendidas por Van Eyck, ao dizer que “a 
oportunidade para a criança de descobrir o seu próprio movimento é uma parte integrante 
da cidade, sendo a própria cidade também ela uma zona de jogos”183. Espaços de diferentes 
dimensões e feitios articulam-se assim para lembrar os seus utilizadores de que “o que as 
crianças precisam é o que nós precisamos, somente isso: lugares onde possamos ser o que 
realmente somos; crianças dentro de nós, do nascimento à morte - algures”184.Uma zona de 
sanitários públicos estará junto a estes locais, uma vez que estão também próximos da zona 
desportiva.

182 VAN EYCK, Aldo, “The child, the city and the artist: an essay on architecture... “, [S.L.]: Sun, 1962, 
pág. 21.
183 VAN EYCK, Aldo, Conferência em Marcanti, Amsterdão, 1962, citado em MUÑOZ, José, “La Dimensión 
Humana de la Arquitectura de Aldo Van Eyck”, Valencia, UPV, 2013, pág. 56.
184 VAN EYCK, Aldo, “The child, the city and the artist: an essay on architecture... “, [S.L.]: Sun, 1962, 
pág. 54.
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Memória Participada: Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas.

Fig. 34 | Piscinas de Leça da Palmeira, Arquitecto Álvaro Siza, Porto, projecto de 1966.

Fig. 33 | Molhes do Douro, Arquitecto Carlos Prata, Porto, projecto de 2005.

“O vínculo com a natureza sempre comportou para os humanos uma relação com o ancestral e o oculto, 
uma possibilidade de aceso ao transcendente. A natureza, inclusive hoje, é algo mais que o espaço para 
o desporto, o ócio ou o cansaço. É também um lugar para a contemplação, para o encontro de cada um 
de nós consigo mesmo, um lugar que, sendo publico, deve ser mais propício aos solitários do que às 
multidões. A presença da arquitectura continua a ser decisiva na construção desses lugares.”

MARTI ARÍS, Carlos, ”La cymbra y el arco”, colección la cymbra 1, Barcelona, VEGAP, 2005, pág. 71.
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Toda a arborização do projecto é também outra das constantes deste lugar público, como 
forma de impregnar um espírito de ruralidade que faça os seus utilizadores relaxar da azáfama 
da cidade. A figura do parque assume-se como uma interrupção urbana no entramado vital da 
cidade , como um troço de cidade cuja arquitectura se cede a uma vegetação projectada185. 
Deste modo, os caminhos de cota mais baixa próximos do Bairro Maria Vitorina, estão 
envoltos numa clareira de árvores de diferentes tipos, de modo a proporcionar um “silêncio 
eloquente” que acalme o espírito do lugar. Estas são ainda “lugares de recreio, de recreação 
de imagens. Qualquer árvore, um simples marmeleiro, é o lugar onde se reúne toda uma 
provisão de imagens amplas e inesgotáveis”186.

“Mesmo quando se está a trabalhar na mais complexa solidão, 
com a presença de um bosque tem-se a evasiva sensação 
de se estar acompanhado. Uma planície, uma colina nua 
ou a estepe não são o mesmo. As árvores constituem uma 
presença. Mantêm, cada uma de acordo com a sua espécie, 
um extraordinário equilíbrio entre o movimento e a quietude, 
entre a acção e a passividade.”187

Como forma de unir ainda mais o espírito de bairro tão profícuo à comunidade, o Café 
assume-se como um dos pontos-chave de toda a solução, privilegiando-se de uma vista no 
piso superior para o agrado dos clientes. Junto à sua localização estará também o campo 
desportivo, importante na prática e divulgação de desportos que proporcionem uma vida 
activa e saudável. Uma rede cobrirá este espaço mais fechado, de modo a que no caso de 
se realizarem desporto com bola, esta não caia para a zona rochosa da escarpa. 

Um dos pontos mais característicos da zona central do projecto é o espaço de divertimento 
aquático durante os tempos estivais. Uma zona de balneários e instalações sanitárias 
encontra-se assim junto a um pequeno tanque para lazer dos mais jovens, como resposta 
à polémica da piscina que foi “cancelada” pela polícia aos moradores da freguesia da Sé188. 

185 BOHIGAS, Oriol, “Contra la incontinência urbana – Reconsideración moral de la arquitectura y la 
ciudad”,  Electa, Barcelona 2004, pág 180.
186 SANTA-MARIA, Luis Martínez, “El árbor, el camino, el estanque, ante la casa”, Barcelona : Caja de 
Arquitectos, 2004, pág 30.
187 BERGER, John, citado em SANTA-MARIA, Luis Martínez, op. cit., pág 23.
188 “Os moradores da Sé ( Mães e filhos), encheram uma piscina e foram-se refrescar, até que chegou 
a Policial Segurança Publica e Policia Municipal e acabou com a brincadeira”, Ver “Conversa com o 
presidente José Alcarva”., gravação do autor no dia 30 de Julho de 2015.
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Memória Participada: Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas.

Fig. 35 | Casa dos 24, Porto, projecto de 2002.

Fig. 36 | Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, projecto de 
1985-1993.
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A linguagem formal utilizada talvez relembre as piscinas de Leça de Álvaro Siza, mas com 
a alteração da característica estática derivada da ausência de marés. Como no verão este 
espaço propicia uma atmosfera mais húmida, é de referir que os percursos circundantes 
permitem um acesso fácil a qualquer espaço do projecto para o utilizador que não queira 
ter qualquer contacto com uma superfície mais molhada. Para além deste espaço colocar 
uma “espécie de centro no centro”189, a especificidade do tanque produz ao seu redor uma 
margem, um lugar especializado com tão pouco esforço, que consegue fazer com que a 
água se mantenha fixa no seu plano horizontal e que pareça retida nessa quietude como 
que por milagre”190. O tanque junta-se assim ao espelho de água da zona de jogos, como 
representantes da natureza líquida no quotidiano do projecto. Como diz Santa Maria, “o 
espelho de água tem essa possibilidade que nenhum outro elemento arquitectónico possui, 
o de fazer desaparecer o solo, essa realidade aparentemente tão indestrutível. O tanque com 
água não é um rival nem um oponente, não lança nenhum desafio. É um ser de confiança na 
paz do mundo doméstico que procede”191.

Por entre interstícios e gestos marcantes, assim se ergue este lugar público, definidor de 
espaço urbano como “receptáculo físico do acontecer de uma cidade e a sua essencial 
definição formal 192 Lugares que almejam atmosferas que melhorem a vida das pessoas, 
estes tentam ser espaços onde “cada sujeito entra para desempenhar, ao mesmo tempo, 
o papel de actor e de espectador, para aprender e ensinar à vez as circunstâncias que lhe 
surjam”193.

189 BOHIGAS, Oriol, “Contra la incontinência urbana – Reconsideración moral de la arquitectura y la 
ciudad”,  Electa, Barcelona 2004, pág. 21.
190 SANTA-MARIA, Luis Martínez, “El árbor, el camino, el estanque, ante la casa”, Barcelona : Caja de 
Arquitectos, 2004, pág. 146.
191 Idem, pág.147.
192 BOHIGAS, Oriol, Op. cit,, pág. 78.
193 STEVAN, Cesare, em CAPUTO, Paolo, “La Arquitectura del Espacio Público: Formas del passado 
formas del presente”, Triennale di Milano, Sevilha, Junta de Andalucía, 2000, pág. 66.
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Memória Participada: Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas.

Fig. 37 | Rio Douro, Porto, s/ data.

“Os meus dedos vêem de um modo diferente dos meus olhos.
É só isso.
Na minha opinião, o modo como os dedos vêem é muito 
mais inteligente.
O amor está nos dedos, não está nos olhos.”

M. TAVARES, Gonçalo, “O homem ou é tonto ou é mulher”, Porto, Campo de Letras Editores, 
2002, pág. 70.



147

3.4. Epílogo

“Talvez, a seguir à música, a mais perfeita métrica expressiva do tempo, nenhuma outra 
actividade criativa requer uma incorporação do tempo como matéria compositiva tão própria 
como o projecto urbanístico. Porém, o baile urbanístico tem participantes empoeirados, que 
não compreendem os tempos da obra urbana – tempos muito espaçados -, e confundem o 
projecto com a construção de uma maqueta ou de um objecto industrial.”194

Com a realização deste projecto, foi questionada a importância do património como algo 
definido pelas vivências que englobam as memórias dos moradores que habitam na cidade. 
Os city-users e os turistas, apesar de legítimos, carecem do carácter representativo de uma 
identidade vinculada ao lugar que, se desaparecer em cada uma das cidades com história, 
tornará o mundo num local mais pobre e menos rico na representação da diversidade 
humana. Numa contexto político-social onde “a privatização do mundo comum estabelece 
uma dinâmica correlativa com o empobrecimento do espaço público”195, cabe também ao 
arquitecto desenvolver estratégias que estimulem o contacto entre seres de diferentes 
memórias que partilhem ideias para um futuro comum. Assim, “o espaço público deve ser o 
lugar simbólico no qual se encontram cidade, democracia e política, bastando esse critério 
para a base do projecto”196.  Sendo o espaço público espaço de representação, onde nele 
a sociedade se faz visível197, os casos estudados de processo participativo provaram que 
quando os habitantes participam no desenho de um futuro lugar que será seu, a distância, 
por vezes longa, entre utente e arquitectura, é encurtada e consequentemente melhor 
compreendida. 

Neste “descer à terra” projectual, assumo a utopia, feita de esperança, de crer que é possível 
um maior processo participativo na cidade do Porto e que os seus moradores têm a ganhar 
muito com isso. Afinal de contas, “a arquitectura é uma arte com finalidade. É a própria ideia 
de especificidade da arquitectura, e essa finalidade é exactamente a necessidade social de 
a arquitectura representar alguma coisa no campo da sociedade”198. 

194 SOLÀ-MORALES, Manuel de, “Las formas de crecimiento urbano”, Barcelona, UPC, 1997, pág. 19.
195 INNERARITY, Daniel, “El nuevo espacio público”, Madrid, Espasa Calpe, 2006, pág 23.
196 BOHIGAS, Oriol, “Contra la incontinência urbana – Reconsideración moral de la arquitectura y la 
ciudad”,  Barcelona, Electa,  2004, pág. 183.
197 Idem, pág 18.
198 ARTIGAS, Vilanova, “A função Social do Arquitecto”, São Paulo, Gosacnaify, 2004, pág. 187.
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Memória Participada: Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas.

“O homem teórico, o académico, perde a naturalidade do mundo natural: tece-
se no mundo artificial da sala de aula e do laboratório; enreda-se em malhas de 
tempos irreais; esquece-se da hora de ler jornais; apaixona-se pelos seus campos 
de meditação; especula; imagina menos do que quando era apenas um homem 
entre os outros seres exteriores, nas ruas e nos cafés; pensa pior quando deixa de 
ouvir e de ver; estiola e morre lentamente quando começa a escrever uma história, 
mesmo quando nela admite ter feito pensamento ou fórmula nova.”

FONSECA, Maria Teresa, “A construção do polo 3 da Universidade do Porto : 
planos, projectos e edifícios”, Porto : FAUP, 1996. - 3 vol, pág 8.

Des. 1,2,3 e 4 | Esquiços de definição do conceito.
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4. Memória Participada

Um lugar público para a Escarpa das Fontainhas

Des. 5 | Esquiços de estudo.
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Memória Participada: Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas.

Fig. 1 | Maquete de estudo 1/500, vista superior. (Fotomontagem de maquete do terreno do EAPA 2015, com a maquete da área 
estudada nesta dissertação).

Fig. 2 | Maquete de estudo 1/500, vista do Douro. (Fotomontagem de maquete do terreno do EAPA 2015, com a maquete da área 
estudada nesta dissertação).
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4. Memória Participada: Um lugar público para a escarpa das Fontainhas.

Des. 6 | Esquiços de estudo da zona coberta.

Des. 7 | Esquiços de estudo das hortas comunitárias.
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Memória Participada: Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas.

Fig. 3 | Maquete 1/200.
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4. Memória Participada: Um lugar público para a escarpa das Fontainhas.
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Parte X.
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Parte X.

5. No foco pela palavra.

5.1 Conversa com o Presidente José Alcarva da ASZF.

Crianças de todos os tamanhos e feitios fazem os trabalhos de casa de forma barulhenta,
Enquanto que numa sala recôndita se discutem os problemas da associação. 

O Bairro é uma bandeira defendida com unhas e dentes.
O futuro, esse incerto, paira no ar céptico, ao mesmo tempo que são 

mostrados recortes de jornal.
(“Agora também fazes parte da associação”- diz no final. E vou para casa de sorriso nos lábios).

Fig. 1 | Demonstração da maquete e discussão do projecto, na Associação da Solidariedade da Zona das 
Fontainhas.
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Qual a sua relação com as Fontainhas e respectivas ilhas e como chegou a Presidente da 
Associação de Solidariedade da Zona das Fontainhas?

Primeiramente eu moro nas Fontainhas logo a minha relação é a de vivência. É o espaço onde 
eu cresci. Tornei-me presidente da instituição a convite de alguns moradores das Fontainhas e 
achei interessante o desafio que me foi proposto. Modéstia à parte, achei que teria capacidade de 
assumir o papel de Presidente de uma instituição com alguma responsabilidade social e por isso 
aceitei o desafio dos moradores e da comunidade que já pertencia à associação, ou seja os seus 
corpos gerentes e as famílias residentes. Aceitei sabendo que podia fazer algo diferente, foi isso 
que me levou a assumir a presidência da associação.

Quais as actividades que a ASZF tem desenvolvido nos últimos anos?

As actividades são mais do plano cultural e pedagógico, pois trabalhamos só como CATL (Centro 
de Actividades de Tempos Livres). Nós somos uma resposta social e só trabalhamos realmente 
essa vertente, dando apoio aqui às crianças. Claro que é um CATL atípico, primeiro pelas idades, 
trabalhamos crianças dos 10 aos 18 anos, e também porque modificámos o conceito do CATL 
tradicional por termos uma sala de estudo. Uma vez que seria difícil hoje, perante a resposta social 
no contracto assinado com a segurança social, determos aqui 60 crianças, tínhamos que inovar 
qualquer coisa e então criámos uma sala de estudo. Criou-se assim uma identidade dentro da 
associação: não só iriamos ser procurados pelas famílias que queriam pôr os filhos na ocupação 
de tempos livres, mas também pretendíamos que as famílias nos procurassem pois damos 
uma ajuda na parte do estudo. Uma vez que neste plano social muito difícil, em que as famílias 
não teriam possibilidades para colocar os seus filhos em salas de estudo propriamente ditas, a 
associação assumiu esse papel, criando uma sala de estudo com os rendimentos compatíveis com 
o rendimento social de cada família.
Sabemos que antes de desempenhar o papel de CATL, a Associação era uma Cooperativa de 
moradores. 

Quando se deu essa ruptura/transformação e porquê?

Assim exigiu a própria população. A associação foi criada em 1976. Na altura foi o nascimento 
do conceito da criação de organizações que defendessem os moradores. Foi uma confusão, não 
havia disciplina, então essas associações tentaram ordenar alguma da revolta do povo, e por isso 
foram criadas com a perspectiva de poder ajudá-lo a ter melhores condições. Uma vez que os 
moradores da Fontainhas situados aqui na escarpa teriam casas muito degradadas, a associação 
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surgiu para dar apoio a essas famílias com menos recursos, começando a crescer por aí. Mais 
tarde desenvolveu outros planos e o movimento associativo na altura criou condições que não 
existiam: a organização de torneios de futebol, por exemplo. Não só dá apoio aos moradores, como 
também cria dinamização com esse grupo de pessoas.

Mas quando deixou de ser uma associação de moradores para passar a ser só um CATL?

Começou a haver desinteresse, a associação de moradores já não teria muita lógica aqui neste 
espaço…

Porque não?

Porque há outras organizações superiores. A associação de moradores deixou de ter um papel na 
defesa dos moradores. Quando falamos dos moradores falamos nos inquilinos, é esse o objectivo. 
Eles pretenderam numa primeira fase a associação de moradores para virem reclamar e para virem 
pedir apoios. Por exemplo: “O meu senhorio não me repõe o telhado” ou “O meu senhorio não me 
coloca uma janela, será que eu tenho direito a ela pagando um aluguer? Portanto, começaram a 
existir outros organismos que as pessoas começaram a procurar, que eram muito mais eficientes.

Quais organismos?

De estado, a associação de inquilinos. Até mesmo as próprias associações de freguesia começaram 
a ter um gabinete de apoio ao morador, enquanto instituição municipal. A junta de freguesia também 
começou a ter esse papel, porque seria mais rapidamente ouvida pelos organismos superiores. 
Com isso as associações de moradores começaram a conter-se, a dar o apoio - neste caso - 
desportivo, a dinamizar a juventude para outros âmbitos, como o espaço desportivo.

E quando se deu essa rotura/transformação, consegue especificar-me a data?

Eu presumo que entre 2001 e 2002 houve a regeneração da associação, porque começou a haver 
menos associados. A associação chegou a ter 700 associados. Repare que hoje isso é impossível. 
“Impossível”…se calhar não é a palavra correcta, que o “impossível” é uma limitação. Mas de 
facto na altura aderia toda a gente. Os moradores faziam-se sócios da instituição mais próxima, 
que neste caso era a Associação de Moradores das Fontainhas. Depois as pessoas começaram a 
desinteressar-se e o associativismo também se alterou. A promiscuidade, algum descuido e a má 
gestão afastaram as pessoas. Até que houve alguém que disse “Ora bem, se a associação quer 
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subsistir, deve usufruir do novo programa de 2001/2002 que possibilita a algumas associações 
terem uma resposta social na zona histórica. A associação de moradores foi à procura disso e 
foi-lhe concedida essa resposta social, havendo essa ruptura. Hoje a ASZF nasce realmente pela 
ruptura que houve no passado, sendo uma regeneração da sua identidade.

Como funcionou todo o processo entre moradores e câmara relativamente ao suposto 
projecto da Cooperativa que acabou por ser para investimento privado?

Não tenho conhecimento muito concreto sobre isso. Sei que numa primeira fase o trabalho da 
associação de moradores foi reclamar perante as instâncias municipais - neste caso com o 
Presidente da Câmara da altura - para um apoio para as pessoas que estavam a sair das Fontainhas 
porque as casas estavam a ficar bastante degradadas e não havia condições de salubridade. 
Também por causa das derrocadas no bairro da Tapada começou a haver um movimento de se 
criar a tal cooperativa, com o objectivo de fazer voltar as pessoas que tinham saído daqui de uma 
forma ou de outra. Umas obrigadas a sair pela derrocada, outras porque as casas estavam muito 
degradadas e por uma questão de segurança tiveram que ir para outros locais. O objectivo era 
fazê-las voltar à origem das Fontainhas. Depois houve aí um processo de negociação que eu penso 
– e tenho que ser objectivo nestas matérias de avaliação – que não foi feito de uma forma muito 
correcta… Penso que houve interesses… não sei se é exagero da minha parte uma vez que eu 
não conheci muito o processo por dentro, só como morador ouvia falar. Mas acho que faltou depois 
um empenho para que a cooperativa das Fontainhas fosse das Fontainhas e fosse associativista 
dentro da associação, para que fosse criada uma cooperativa para a habitação social. 

Ao analisar os recortes de jornais da Associação, deparei-me com um grande sentimento de 
identidade, mas que muitas vezes se espelha numa vitimização provocada pelo esquecimento 
dos moradores que cada vez mais são realojados quando surge a necessidade de construção 
de novas obras, como a ponte do infante, ou quando ocorrem derrocadas como se passou 
há 15 anos. Fale-nos um pouco deste historial de promessas de uma nova arquitectura, 
novos espaços, novas habitações que acabaram por nunca serem pensadas para o povo 
desta freguesia.

Segundo o meu ponto de vista isto tudo tem a ver com a política. Os presidentes de câmara, quando 
há uma derrocada ou quando há a degradação das várias habitações aqui das Fontainhas foram 
os primeiros juízes a dizer que era necessário fazer uma alteração. Penso que a política – eu diria 
de uma forma ideológica – foi alterando esses processos. Primeiramente fazem-se levantamentos, 
mas depois vem outra gestão de câmara com outra ideologia e outro ponto de vista e nada se 
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resolve. Não deixa de ser uma promessa e com essas promessas que não foram concretizadas ao 
longo dos anos cria-se o tal fantasma que hoje predomina aqui na nossa zona. Nós acreditamos na 
palavra - neste caso dos políticos - e depois não se concretiza e fica sempre o fantasma que não 
passa à realidade. Eu quero ver esse fantasma e esse fantasma não aparece.

Mas por exemplo, quando foi a questão da criação do edifício de cooperativa para os 
moradores, sabe se houve contacto entre os moradores e os responsáveis pela arquitectura 
e pelo urbanismo?

Não sei. Mas lá está, eu não estou muito dentro desse processo. Foi formada uma comissão para 
iniciar esse tipo de trabalhos, onde só essa comissão que a camara na altura delegou é que falou 
com essas pessoas. Mas não tenho mais conhecimento para ser preciso sobre isso.

Quando foi o último realojamento de moradores das Fontainhas?

O último foi em Julho/Agosto de 2014, o Bairro do Nicolau.

E porquê?

Na altura a avaliação por parte dos órgãos da Câmara Municipal do Porto concluiu que esse bairro 
não teria as condições de salubridade para estar no activo, ou seja para ter moradores.  

Em conversa com o arquitecto Sérgio Fernandez, fui informado de um sentimento colectivo 
de que no 25 de Abril “tudo podia ser exigido”, sendo até relatado um episódio em que 
várias donas-de-casa do Bairro do Leal foram até à câmara municipal exigindo melhores 
condições sanitárias caso contrário ameaçavam deixar os seus próprios dejectos no hall de 
entrada da câmara. Uma vez que há espaço para construção nas Fontainhas e um projecto 
de espaço público nas ruínas não apresenta um valor impossível para a câmara, porque 
acha que se perdeu este sentimento de espírito lutador colectivo?

Porquê? Pergunta interessante e difícil de responder. Lá está, talvez pela questão das pessoas não 
terem uma boa formação e por isso procuravam a associação na altura para terem voz. Porque falar 
gratuitamente é fácil, falar com alguma objectividade é difícil. Essas pessoas perderam força porque 
deixou de existir realmente essa referência das associações que eram porta-voz da revolta delas, 
sintetizando as suas palavras. Hoje se nós formos para a Câmara com um grupo de manifestantes 
que nada dizem concretamente – que tem alguma essência na revolta e na reivindicação, mas que 
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nada dizem – os políticos ou as pessoas responsáveis não as ouvem. E essas pessoas perderam 
provavelmente essa referência de terem a associação de moradores para reclamarem.

Então essa questão da divisão das acções da antiga associação numa associação de 
inquilinos, de freguesias, entre outros não foi benéfica?

Nesse campo não. Até porque neste momento a ASZF não poderia receber um grupo de moradores 
para ir reivindicar fosse o que fosse. Uma vez abordado por tal grupo de moradores, a ASZF poderia 
eventualmente encaminhá-lo mas perdeu-se essa força reivindicativa realmente. No passado sim 
existia, as pessoas realmente organizavam-se numa forma muito espontânea e natural para fazer 
a tal reivindicação para que órgão fosse, mas hoje já não funciona assim. E depois infelizmente 
também há um pequeno preconceito para o facto de “onde são” estas pessoas. Por muito que se 
lute contra o preconceito e para que haja igualdade de toda a espécie ele continua a existir um 
bocadinho. Se as pessoas das “Fontainhas” ou da “Sé” se juntassem e fizessem um movimento 
para ir reclamar o facto de não terem sanita na própria casa se calhar não passaria de um pequeno 
barulho… Se fossem de outra área da cidade do Porto eu penso que talvez tivesse outro impacto. 
Se alguém de uma zona mais privilegiada da cidade viesse reclamar que a sua casa não tinha uma 
segunda casa de banho, se calhar era ouvida. Penso que passa por aí.

O facto da população das Fontainhas ser cada vez mais velha e cada vez menos acreditar 
numa boa solução pública para o bairro pode ser um entrave ao seu desenvolvimento?

Pode sem dúvida nenhuma e as entidades mais fortes não estão a ajudar a que essa população 
se rejuvenesça, criando-lhes dificuldades. Não fazem uma regeneração das próprias habitações, 
não criam condições para que essas pessoas se fidelizem ao local porque as habitações que se 
vão deteriorando vão acabando por desaparecer e não havendo reconstrução as pessoas saem. E 
vamos voltar aqui à política: há uma especulação imobiliária sem dúvida nenhuma. Estamos a falar 
das Fontainhas, que -segundo as minhas definições - é a maior varanda da cidade do Porto. Custe 
a quem custar é o maior miradouro habitacional da cidade do Porto.

E o mais bonito…

Sim, também. O mais bonito é relativo, mas se calhar um dos mais bonitos. Portanto poderá haver 
aqui um pouco de especulação imobiliária com outros interesses. “Não vamos reconstruí-lo, não 
vamos regenerar as Fontainhas, porque se calhar daqui a trinta anos as Fontainhas já não vão ter 
a mesma identidade que tiveram no passado.”
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Como olha para o facto das más acessibilidades no Bairro Tapada e no Bairro Maria Vitorina. 
Há uns meses quando entrevistávamos os moradores, os bombeiros tiveram de entrar com 
uma cadeira de rodas, de modo a subir as escadas até ao passeio das Fontainhas para ir 
buscar uma senhora que teria uma consulta no médico.

Bem, a situação geográfica não pode ser alterada assim sem mais nem menos. Já existia isto 
que lá está. Nós teríamos era que ver a componente social: se era possível que essa pessoa que 
naquele momento com dificuldades fosse deslocada para um sítio com maior acessibilidade.

Não olhando ao dinheiro neste caso, estaria de acordo com a criação de um elevador?

Bom, deixaria isso para os técnicos, mas estaríamos a desvirtualizar a localização. Criar um 
elevador por dez metros seria desvirtualizar a paisagem e enquanto defensores da zona histórica, 
a nossa traça também não deveria ser modificada assim gratuitamente. Com todo o respeito 
pelas dificuldades de mobilidade da pessoa, não temos que modificar as escadas. Não podemos, 
por exemplo, por um tapete rolante na Calçada das Carquejeiras. Seria descaracterizar a nossa 
zona, uma vez património mundial. Agora poderíamos era ter outras políticas sociais para estas 
famílias mais carenciadas que tivessem dificuldade numa situação de saúde ou por um acidente 
momentâneo, de as podermos deslocar para acessibilidades para elas mais condizentes.

Que não deixassem de estar perto da sua antiga zona?

Exactamente, exactamente. Mas sem modificarmos nem o local nem traça.

Face a um suposto desenho de um lugar público na zona das ruínas da cascata das 
fontainhas, que tipo de espaços gostava que existissem?

Um espaço de lazer sem dúvida. Um espaço enquanto centro de convergência local dos vários 
moradores. Um jardim, por exemplo. Um espaço para jardinagem. Um espaço para o divertimento. 
Se nós designarmos que este é um local de gente mais idosa, se tivéssemos esses espaços se 
calhar estávamos aqui a converter algum sentido do local enquanto habitação. Tendo um jardim para 
a convergência da população, tendo um parque para a diversão da criança, se calhar estávamos a 
chamar outras pessoas para a zona das Fontainhas.

Pode-me falar um pouco daquele seu projecto que designou como “utópico”, e que até me 
fez um desenho, da última vez que cá estive?
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Des. 2 | Esquiços do Presidente da ASZF, com a sua ideia de preencher a Escarpa com uma zona 
de rampas entre as habitações e os espaços colectivos.

Des. 1 | Esquiços do Presidente da ASZF, acerca da junção de duas habitações das ilhas numa 
só habitação maior.
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Lá está, era a conversão da habitação que temos nas fontainhas, dando-lhe a mobilidade necessária. 
Foi quando defini que era possível não haver uma inclinação tão acentuada na escarpa, construindo 
um arruamento em ziguezague para a acessibilidade. Outra ideia era dentro dos espaços de 
habitação converter as casas mais pequenas em casas com maior salubridade, algo que seria 
excelente para as pessoas. Eu sei que há q questão de se, por exemplo, tivermos mil moradores, e 
cada duas casas ocupasse uma família, então onde caberiam as outras quinhentas? Para isso far-
se-ia um reaproveitamento de alguns espaços que em tempos eram vazio sem habitação. Poderia 
fazer-se aí o crescimento. E mais – e isto será um pouco utópico, não sei se seria possível – que 
cada casa na escarpa das fontainhas passasse a ter duas assoalhadas em vez de uma. Penso que 
pelo declive seria possível e aí se calhar até caberiam as mil pessoas. Isto aproveitando a escarpa 
toda, que a escarpa tem duzentos metros desde o seu fundo até à cota mais alta. Quando se fala 
na zona das Fontainhas compreenda-se que a zona converge as duas pontes mais antigas da 
cidade do Porto. Vai desde a ponte D. Luís, que abrange os Guindais, até à ponte D. Maria, onde 
acabam as Fontainhas propriamente ditas. Isso é a “cascata” do Porto, é um espaço muito grande.

Uma das últimas ideias que surgiram no meu projecto foi a ideia das hortas comunitárias, 
o que lhe parece a ideia? Sabe se já havia pessoas a cultivar legumes na zona da escarpa?

Já, sim, e claro que tudo isso resultaria. Repare que nesse caso estamos todos a trabalhar no 
plano social: as Fontainhas não se desvirtualizam, não é dominada por uma sociedade mais elitista 
e mantemos a nossa traça da família mais humilde e mais carenciada, dando-lhe um espaço mais 
aprazível. Nesse aspecto a horta comunitária teria todo o sentido, é uma ideia muito interessante. 
Se houvesse alguém a ir plantar lá o seu legume ou árvore de fruto seria muito estimulante esse 
sentido, porque poderia nessa horta satisfazer a necessidade de algumas famílias que tivessem 
com alguma dificuldade por falta de emprego ou doença. Nesse caso a horta comunitária poderia 
ter também esse juro social. “Você está a cultivar não só para si mas para todos.” Depois todos 
teriam de ir lá dar a sua colaboração, acho excelente. Não sei isso é um projecto possível de se 
fazer alguma vez nas Fontainhas ou não.

Na semana passada os moradores da Sé foram proibidos de utilizar uma piscina insuflável 
que tinham adquirido em conjunto para os seus filhos. Apesar de ser ilegal utilizar a água 
das bocas-de-incêndio sem autorização dos bombeiros, uma das moradoras defendeu-
se dizendo que não existia qualquer parque infantil para as crianças naquela zona. Como 
comenta toda esta situação?



Memória Participada: Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas.

180

Figs. 2 e 3 | “Uma piscina insuflável colocada ontem junto ao mercado 
da Sé, foi mandada esvaziar pela Polícia Municipal, motivando protestos. 
Alguém denunciou que se estava a encher, “ilicitamente”,  a piscina com 
água de bocas de incêndio. Os moradores, que se cotizaram para comprar 
o insuflável, foram aconselhados a pedir autorização à Câmara do Porto”

in Jornal de Notícias, 27 de Junho de 2015.
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Eu acho que houve uma grande confusão. As moradoras realmente… acabam por ter razão. São 
as políticas sociais da nossa câmara que não olham a todos os espaços da cidade. Realmente a 
zona da Sé não tem um parque. Deverá ser a única zona do Porto que não tem um parque!

E provavelmente é a zona onde as crianças mais têm o hábito de andar sozinhas pela rua.

Exactamente! Devia ter outra componente social. Houve aqui uma grande confusão por parte das 
autoridades em mandar acabar isto. Eu penso que também não deveremos utilizar coisas indevidas 
e neste caso estamos a usar a água municipal, mas então devíamo-nos propor a pagar essa água, 
mas nunca desfazer o sonho de alguns. Se eu não tenho possibilidades de ir para uma piscina, 
então eu faço uma piscina aqui à porta de casa, não estorvo ninguém, é num espaço que até está 
desocupado, não estou a impedir a passagem de pessoas ou viaturas, não estou a obstruir nada 
e divirto-me em contexto de comunidade. Portanto acho que foi de uma tacanhez essa acção 
sobre esses moradores. A única coisa que apresa a dizer é “Viva a Sé!”… Mas não adiantou de 
nada porque eles até rasgavam a piscina se as pessoas não saíssem de lá. “Viva a Sé!” é a única 
coisa que tenho a dizer. Acho muito mau por parte das entidades que não tomassem outra atitude, 
mesmo com os moradores a comportarem-se com alguma irregularidade, utilizando recursos para 
os quais não têm direito. Há outras soluções. Hoje falámos na palavra “Solidariedade”: parece-me 
que hoje por parte das entidades a palavra solidariedade é gratuita, porque no momento em que 
devíamos usar a nossa solidariedade não a usamos, impondo regras demasiadamente drásticas, 
não avaliando o conjunto de situações. A Sé não tem um espaço público, ponto. “Viva a Sé!”. É só 
isso que tenho a dizer.

E as Fontainhas, têm um espaço público que o satisfaça?

As Fontainhas também não têm um grande espaço público. Têm um espaço público é verdade, 
mas…

A alameda?

A alameda das Fontainhas, mas que não têm como componente lúdica, faço-me entender?

Permita-me dizer também que parece-me que falta um espaço de agregação entre a classe 
média e a classe mais baixa das ilhas e da escarpa, por exemplo, que é uma das ideias deste 
projecto.
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Era isso que eu estava a tentar explicar. Realmente a alameda e o passeio das fontainhas são um 
espaço único, mas não converge aqui aquela parte lúdica em que eu posso passear e a minha 
criança brincar com alguma segurança e divertimento - e ao falar de “criança”, estamos a falar em 
futuro, em esperança, em crescimento. 

Fala-se na construção de um Hotel junto às ilhas. Que esperança tem para o futuro? Será este 
o início do fim de uma imagem da cidade que no século passado pertencia realmente aos 
moradores e às profissões que estes desempenhavam, como as carquejeiras, os operários, 
etc.

Tudo o que seja inovação é bem-vindo, diga-se de passagem. Há lugar para o hotel, porque não? 
Agora valorizando o resto, para não ficar em esquecimento e também para motivar a regeneração 
do mesmo espaço. Eu acho que o hotel poderá ser benéfico, agora espero que o crescimento do 
mesmo não sirva para “adoçar a boca” à especulação imobiliária…

Mas adoçará bastante…

Pois, vamos ver se a competência social por parte da Câmara Municipal do Porto não permite isso. 
Agora é bem-vindo, claro que sim, porque que não? Todas as cidades cresceram de pequenas 
aldeias que se foram transformando. É crescimento, porque não? Foram-se regenerando a elas 
próprias, isso acho muito bem. Porque é que a escarpa das Fontainhas tem de ter casas que não 
têm casas de banho? Porque era a sua traça? Não, nada disso. Se calhar o hotel poderia chamar a 
atenção a isso. A atitude deveria ser de que “vamos trabalhar aqui para criar uma regeneração, sem 
alterar a sua traça; vamos criar aqui condições para um rejuvenescimento e não para a especulação 
imobiliária”.

Sim, não se pode fazer um culto à pobreza mas sim um culto a esta ligação entre a origem 
da identidade e a inovação técnica.

Lá está. Mas depois há o tal mito urbano do “Eu acho que as Fontainhas já não dão para mais nada, 
então vamos transformá-la em vez de regenerá-la”. Esse é o mito que é criado pelas vertentes 
políticas, quando fazem campanha ao morador para lhe dizerem que tudo vai ser mudado mas 
nada acaba por ser.

Porque é para si importante o não-esquecimento do passado? De que forma é que este pode 
ser perpetuado de uma perspectiva arquitectónica?
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Primeiro olhemos para a situação geográfica das Fontainhas. Estamos a falar de um espaço que 
foi considerado um espaço histórico, da humanidade. Eu penso que nunca deveríamos alterar 
significativamente o espaço enquanto situação geográfica. O tal hotel será bem-vindo, mas não uma 
auto-estrada a romper aqui alguma da sua traça original, ou mais uma rua, ou algum monumento 
megalómano que acabe com a habitação. Porque a escarpa se formos ver na sua essência é 
habitação também. Quando se fala na escarpa do Porto - quando se fala nessa “cascata” - não se 
fala numa “cascata” de terrenos baldios, fala-se numa “cascata habitacional”. Também é preciso ver 
essa componente de que enquanto perpetuarmos ou conseguirmos perpetuar a nossa identidade 
histórica, tudo seria excelente, para que a voz que já desapareceu continue viva. Quando se fala 
em passado fala-se também nos antepassados das famílias que estão a morar nas fontainhas. Se 
nós conseguirmos perpetuar durante o maior tempo possível esse espaço, estamos a dar voz a 
essas pessoas que já desapareçam. Seria a grande homenagem para elas enquanto população, 
e também enquanto identidade Porto. Eu tenho uma definição de “cascata” quando estou no 
estrangeiro e com a qual defino a minha cidade. Chamar aquele espaço junto ao rio como cascata 
é um elogio autêntico. Os moradores identificam essa realidade da cascata, casa, habitação – 
“aquelas casinhas todas juntas sem serem uniformes, umas mais altas, outras cor-de-rosa, umas 
amarelas, umas mais pequenas”. Acho que não devíamos definitivamente perder isso.

30 de Julho de 2015
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A campainha tímida é tocada e na porta surge um 
rosto sorridente.

A sala é escura, móveis antigos e densos. 
As palavras vão-se soltando uma a seguir à outra. 
O rigor das memórias é exacto, precisão palpável 

de cada história dita com gosto. 

Fig. 4 e 5 | Rio de Onor, Bragança, 1963.
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Des. 3 | Planta de habitação rural em Rio De Onor, 1963.

Des. 4 | Planta a tinta da aldeia de Rio De Onor, 1963.
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Nos anos 70, o SAAL Norte distingue-se do processo desenvolvido em Lisboa, decorrendo 
“as operações no centro urbano em espaços abertos junto de antigos bairros operários 
correspondendo a populações urbanas de longa data”199. Enquanto arquitecto na altura em 
início de carreia, como entrou no processo SAAL? 

Bem, eu não estava nada em início de carreira; eu já tinha uma idade considerável. Isso foi há 
quarenta anos e eu tenho setenta e oito. Alguns de nós tínhamos um posicionamento político 
que naturalmente nos obrigava a estar muito preocupados com o que se passava na cidade e 
designadamente nas populações com menores rendimentos. O fenómeno das ilhas no Porto, era 
um fenómeno que nós conhecíamos muito bem e que a Escola de Belas Artes também conhecia 
bem pois havia quase uma tradição de fazer trabalhos práticos com base nas ilhas à volta da 
escola.

Já era professor?

Ainda não era, eu fui convidado para ser professor no dia 26 de Abril de 1974. Aliás, eu entrei e 
estive para aí meio ano sem receber ordenado e só depois entrei efectivamente com contrato. 
Relativamente às ilhas, nós estávamos muito ligados a este tipo de trabalhos. As ilhas tinham uma 
relação muito próxima com a escola e com estes trabalhos que eram permanentes. Tanto que 
quando visitávamos as pessoas das ilhas de S. Vítor elas diziam “outra vez cá?”. Nós fazíamos 
entrevistas e levantamentos e tudo aquilo era muito bonito, mas não servia rigorosamente para 
nada. Quer dizer, servia para os alunos mas as populações sentiam-se uma espécie de cobaias.

Os projectos até essa altura eram apenas fictícios e académicos?

Sim, meramente académicos. Quando surgiu o SAAL - que foi criado pelo Nuno Portas, como 
sabes - evidentemente viu-se aí uma porta aberta para tratar essas questões e foram quase 
sempre os alunos das escolas que estavam a trabalhar em diversos sítios que indicaram haver 
novas possibilidades para resolver os problemas de habitação. Era obrigatório pelo SAAL que as 
populações se constituíssem em associações ou cooperativas e cada operação deveria ter uma 
brigada técnica e esta tinha que ter um responsável. Em muitos casos, os alunos que estavam a 
trabalhar nos diferentes sítios da cidade indicaram os responsáveis das brigadas. No meu caso foi 
assim, eu nem sequer estava bem dentro da Escola ainda, tinha acabado de entrar. Um dos grupos 

199 ALVES COSTA, Alexandre, em BANDEIRINHA, José António, “O processo SAAL: arquitectura e participação, 
1974-1976”, Porto, Serralves, 2014, pág.83.
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Des. 5, 6 e 7 | Alçados da “Casa para o Povo”, projecto de Sérgio Fernandez, 1963.

Des. 8 | Planta da “Casa para o Povo”, projecto de Sérgio Fernandez, 1963.
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da escola - neste caso o José Manuel Soares que ainda está lá, o Emídio que já morreu e que 
era o marido da Teresa Fonseca e o António Corte-Real, entre outros - convidaram-me para ser o 
responsável pela brigada. Evidentemente que todos nós estávamos absolutamente entusiasmados 
com criação deste novo serviço (SAAL) e foi imediata a minha adesão. E depois porque não era 
uma matéria que nos fosse estranha nem politicamente nem a nível de actuação, simplesmente não 
podíamos fazer nada até ao 25 de Abril. Mas sim, na maior parte dos casos foram os estudantes 
que indicaram os arquitectos, não foi só no meu. 

Como lhe foi deixado a cargo o desenho do Bairro Leal?

Portanto, eu passei a ser chefe de brigada. Participámos na constituição da associação com um 
jurista do SAAL que era o Doutor Mário Brochado Coelho. Dissemos às pessoas que existia o 
SAAL, ou seja, que havia este decreto em que elas podiam ser actores, mas “actores com lucro” e 
não “actores fictícios”. As pessoas evidentemente aderiram imenso a isso e depois havia um clima 
absolutamente espantoso pós-25 de Abril - que não podes imaginar porque não eras nascido… Foi 
uma coisa que se perdeu completamente - eu não percebo, parece que não há memória nenhuma 
e que as pessoas se esquecem de tudo – porque as pessoas de repente tomaram consciência do 
poder que tinham, exigiam tudo e sabiam o que queriam. Nós propusemo-nos para constituir a 
brigada e lá fomos aceites pela população, obviamente. Relativamente à dimensão das operações 
o Leal tinha duzentas e tal casas, eram muito menos do que por exemplo em São Vítor. 

No final do curso diz uma experiência parecida com a que estás a fazer agora (tese final) e passei 
um ano numa aldeia, em Rio de Onor. Estive eu e alguns colegas que na altura me foram ajudar. Isto 
foi em 1963; estive um ano nessa aldeia para ver o que é que um menino formado superiormente 
podia fazer num contexto onde não havia electricidade, não havia água, não havia estradas, não 
havia nada, mas havia imensas necessidades.

Foi para Rio de Onor por sua própria iniciativa pessoal?

Quer dizer, também tenho de explicar o contexto: eu fiz o curso todo embalado pelo Inquérito à 
Arquitectura Popular. E isso marcou muito os estudantes – não digo todos – mas muitos de nós de 
repente descobrimos que havia uma arquitectura que nos parecia mais próxima de nós, que havia 
circunstâncias de vida que nós não conhecíamos. Todos nós tínhamos alguém na família que tinha 
uma quinta no Minho ou coisa parecida mas as coisas eram muito mais complexas do que isso. Rio 
de Onor está ao no norte de Bragança (Trás-os-Montes), a aldeia é dividida a meio pela fronteira, 
e tinha um regime comunitário o que para mim era mais um atractivo especial. Eu resolvi fazer um 
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trabalho sobre isso - foi um trabalho completamente utópico, não se concretizou rigorosamente 
nada. Ao fim de não sei quantos dias de lá estar, chamaram-me da câmara de Bragança - onde eu 
tinha boas relações com algumas pessoas – a dizer que tinha lá estado a PIDE a perguntar o que 
é que eu estava lá a fazer, como era natural. Sim, naquela altura era mesmo natural. Bom, então 
fizemos esse trabalho – eu digo “fizemos” porque participaram muitos colegas meus, o Alexandre 
Alves Costa, etc – reconhecendo casa a casa, fazendo o levantamento total da aldeia. (Não só 
das casas, como dos pertences; até as cabeças de gado que estavam nos cortes). Fizemos um 
trabalho exaustivo para saber exactamente o que é que as pessoas tinham e queriam fazer. É 
evidente que depois não se fez rigorosamente nada, mas foi uma experiência que me ficou e que 
me pareceu realmente a única maneira das pessoas saberem exactamente do que estão a tratar 
para não ser meramente teórico ou chegar lá e dizer “bora lá fazer assim ou assado”. 

E assim fizemos a mesma coisa no Leal: fizemos o levantamento casa a casa, o que nos deu 
o conhecimento das casas, se bem que eram muito mais repetitivas do que em Rio de Onor, 
onde eram muito variadas embora com uma tipologia semelhante. Voltando ao Bairro do Leal, 
as casas eram muito semelhantes umas às outras. Eu lanchei em todas as casas, bebi em todas 
as casas, comi em todas as casas e conheci toda a gente, portanto estava dentro daquilo que as 
pessoas queriam e desejavam ter no bairro. (Tu foste lá vê-lo agora, mas aquilo já não tem a ver 
com coisa nenhuma mas eu já te vou explicar como é que foi isso). A ideia era conhecer o melhor 
possível antes de fazer fosse o que fosse. Nós tínhamos uma reunião semanal com a comissão 
de moradores e uma reunião quinzenal com os moradores que era uma experiência única. As 
assembleias normalmente tinham mais de duzentas pessoas…

Mas no bairro Leal estão construídas muito menos do que duzentas habitações…

Estão dezasseis. Pronto, agora vou-te contar a segunda parte… Então, fizemos isso tudo mas o 
SAAL teve muitos percalços, as bombas e assim… Antes disso nós e todas as outras brigadas 
que estavam a trabalhar tínhamos reuniões para discutir as soluções, os custos, os modos de 
ocupação, etc. Foi um trabalho que não só foi muito próximo dos moradores como aproximou muito 
as brigadas umas das outras. Aliás, havia até brigadas que se instalavam nos sítios. Nós não, nós 
tínhamos escritório aqui nesta casa. A comissão de moradores vinha muitas vezes por aí fora até 
ao escritório para ver se estávamos a trabalhar no bairro deles ou não e às vezes não estávamos. 
(risos) Eles queriam mesmo as casas… 

Bom, a dada altura o SAAL enquanto serviço incitou todas as brigadas que já estavam em 
condições de projectar alguma coisa no sentido de fazermos um pequeno número de habitações 
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que pudesse por um lado ser testado pelas populações para saber se elas as queriam ou não e, 
mais do que isso, para lhes dar a certeza de que realmente se ia fazer alguma coisa. Isto porque 
os moradores não percebiam porque demorávamos tanto tempo a projectar. Demorámos meio 
ano mas elas achavam que aquilo não tinha nada que saber, então às tantas foi necessário tornar 
evidente às pessoas que aquilo era a sério e que se ia construir. Houve várias operações - a de 
S. Vítor foi outra, em que eram salvo erro 19 casas - a Lapa foi a única que foi maior porque já foi 
um bocadinho mais tarde. Foi algo que era preciso fazer para mostrar que existíamos e que não 
era bluff, que não andávamos a gastar o tempo deles. Agora evidentemente que ninguém contava 
que, no momento de construção, o SAAL fosse acabar de um dia para o outro e ficassem aquelas 
casas e mais nenhumas. 

Apesar de tudo no Bairro do Leal ficaram só aquelas que foram acolhidas bastante bem, bastante 
melhor até do que eu acho que elas merecem – só que aquilo só tinha sentido no contexto do Bairro 
do Leal que entretanto foi completamente arrasado. Aquilo eram umas casinhas muito semelhantes 
mas maiores que as anteriores - as casas do Bairro do Leal tinham em média 16m2 cada e estas 
tinham bastante mais – mas a ideia era no fundo não subverter aquela malha. Tanto mais que 
sabíamos que havia pessoas que vivam em condições inacreditáveis – eu já te conto alguns 
episódios – e que tinham necessidade de ter casas novas ou porque simplesmente estavam a ruir. 
Mas havia muita outra gente, designadamente as pessoas de mais idade que queriam manter-se 
nas casas onde estavam, coisa que para nós era perfeitamente possível pois saindo umas quantas 
para as casas novas era simples agregar duas, três ou quatro casas velhas, que ainda por cima 
eram de boa construção com paredes de granito. Eram casas do Porto embora à escala reduzida. 

Era muito engraçado porque as pessoas idosas diziam “Ó arquitecto, eu quero ficar aqui na mesma 
casa com a mesma porta e com a mesma chave”. Quer dizer, era ali que elas queriam viver e nós 
achávamos muito bem, elas tinham um ambiente absolutamente fantástico que se perdeu todo. 
O Dr. Rui Rio resolveu arrasar aquilo tudo…e pronto. Eu assisti à destruição daquilo e parecia 
a guerra do Iraque… Foi tudo a eito, uma coisa absolutamente inacreditável. Portanto aquelas 
casas novas agora não têm sentido nenhum, estão ali a navegar. Contudo, a interacção com a 
população foi fantástica e no nosso caso excepcional. Por exemplo na Lapa, os partidos tiveram 
uma influência evidente. Ao início os partidos existiam muito pouco e não tinham hegemonia, mas 
a partir de certa altura evidentemente tomaram conta daquilo. Por exemplo, na Lapa e em S. Vítor 
dizia-se – não sei se foi verdade – que pessoas ligadas ao PC e à comissão se moradores ficaram 
com as casas e outros que não tinham partido foram secundarizados. No Leal isso não aconteceu, 
a comissão de moradores tinha sete elementos: dois do PS, dois do UDP, dois do PC e houve 
inicialmente um do PSD - que já era na altura visto completamente como um partido super de direita 
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e esse senhor acabou por sair da comissão. Bom, essa gente tinha o lema que era: dentro da casa 
onde nos reuníamos não havia partidos. A atribuição das casas novas foi feita em assembleias 
gerais sucessivas, depois de verificadas as condições de cada uma das famílias uma-a-uma pela 
brigada e pela comissão e moradores para saber em quais se justificava mais a atribuição de uma 
nova casa. Evidentemente que na assembleia final, houve uma ou duas famílias que protestaram 
porque defendiam que tinham mais direito do que outras. Mas pronto, foi tudo decidido por maioria 
e de um rigor absolutamente exemplar como eu nunca vi em nenhuma organização.

Fale-nos um pouco do quotidiano do contacto com a população que ia viver para o na altura 
futuro “Bairro Leal”. Quantas pessoas eram? De onde vinham? Como funcionava a questão 
do diálogo com o arquitecto?

No caso do Leal, os maridos eram de um modo geral proletários e as mulheres quase todas 
auxiliares de limpeza. Eram pessoas que tinha um contacto bastante grande com a burguesia 
e isso veio-se a reflectir depois no preenchimento de algumas casas. As condições em que elas 
viviam eram para nós absolutamente desconhecidas e inimagináveis. O Bairro do Leal tinha 
dois sanitários entupidos e tinha uma fossa no meio da rua com duas tampas onde as pessoas 
entornavam os dejectos. Havia casas por onde passavam - dentro de casa – os dejectos. Os ratos 
eram maiores que os gatos – e eles tinham gatos, para combater os ratos. Havia uma senhora – 
que nós no escritório chamávamos a ratazana, porque começou a ficar com cara de ratazana – que 
dizia “ai arquitecto, elas andam tão atrevidas… A gente a almoçar e elas em cima da mesa.” “Elas” 
eram as ratazanas…era absolutamente inimaginável. Eu que nasci e vivi toda a vida no Porto 
não imaginava que aquilo fosse possível. Eram condições absurdas, mas as pessoas tinham uma 
capacidade de combate incrível. 

Umas das coisas que aconteceu no Bairro do Leal foi a questão das fossas estarem muitas vezes 
entupidas. As senhoras do Bairro do Leal organizaram-se e foram à câmara – o presidente era o 
arquitecto Artur Andrade, que na altura até era um homem de esquerda – e disseram “Ou o senhor 
amanhã manda desentupir aquela porcaria ou nós vimos cá com os baldes ao seu gabinete.” E 
se não se tivesse resolvido tenho a certeza absoluta que iam mesmo. As pessoas tinham uma 
capacidade de intervenção que entretanto se perdeu. Bom, como te disse nós tínhamos muito boa 
relação com as pessoas. Ainda vou lá muitas vezes ter com as poucas que restam, já morreram 
muitos, já há algumas pessoas que eu não conheço mesmo nas casas novas. O resto foi tudo 
embora porque foi tudo arrasado e pôs-se tudo a andar. Lembro-me por exemplo, que em relação 
àquilo que eles queriam a nível de projecto foi uma relação absolutamente espantosa. Nós fazíamos 
desenhos, explicávamos, mas não chegava. Fizemos uma maquete pequenina – que agora até 
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está no Canadá na exposição de Serralves – e foi uma coisa…um deslumbre. Eles queriam saber 
como eram as casas e como era o espaço público. Eles queriam um larguinho para fazer o S. João 
porque faziam o S. João naquela rua muito inclinada (Rua das Musas) e aquilo não lhes dava jeito. 
(Eu por acaso acho que agora até nem fazem S. João nenhum, mas pronto). Então, lá fizemos a 
maquete que circulou pelas casas todas e nós, pela conversas que tínhamos ao longo dos dias e 
das noites, começámos a perceber que maquete era só um bibelot que as pessoas queriam ter em 
casa por uns dias. De repente perguntavam “E no quarto andar há alguma coisa?” e eu “No quarto 
andar?”. Não havia andares percebes…

Não entendiam a maquete de certa maneira…

Não. Gostavam da maquete porque era bonita de ter em casa e porque todas queriam ter um 
bocadinho do Bairro do Leal em casa por uns dias. A este nível a minha experiência em Rio de 
Onor foi espantosa. Rio de Onor era uma aldeia completamente isolada. Quando eu vinha do 
Porto as pessoas recebiam-me bem, eu levava-lhes alguns presentes. O engraçado é que tinham 
o hábito de abrir os presentes só quando nós nos íamos embora e os presentes às vezes eram 
comida. (risos) Era de mau tom abrir o presente até o “estrangeiro” estar fora. Uma vez foram lá os 
meus pais - e a minha mãe, como era normal na altura em qualquer burguesa levava as unhas e 
os lábios pintados de vermelho - e eles ficaram a olhar para ela como nós olhamos para os índios. 
Há coisas que a gente não sabe, que só se conhecem no contacto com estas pessoas. Eu lembro-
me por exemplo que uma das propostas que nós fizemos para o Leal era fazer uma lavandaria 
comum porque as senhoras estavam sempre a conversar à chuva. E bom, não fomos maltratados 
porque nos tratavam muito bem, mas disseram que era um disparate de todo o tamanho. “Que ideia 
ter uma lavandaria comum para nos pegarmos todas umas com as outras, não. “Nós queremos 
tanques, um em cada casa exactamente como era antigamente” - aliás como é hoje - “que nós 
queremos estar todas a conversar umas com as outras e ver quem passa e não passa.” Como 
queriam também – e isso vê-se – naquela ruazinha da nossa proposta que é muito estreita para 
poder dizer “Ó Vizinha, atira o sal” – ou um molho de alhos ou o que for. Isso decorria do facto 
das casas serem muito pequenas. As pessoas passavam a vida cá fora e isso fazia parte da 
sociabilidade daquela gente. 

A vida era extraordinariamente exterior?

Estava sempre tudo cá fora. Mal havia uma réstia de sol, cadeirinhas cá fora e tudo na conversa, 
ou nos tanques a lavar a roupa, que elas não prescindiam deles. Nós achávamos que era muito 
moderno nas novas casas que fazer uma sala comum com cozinha e sala conjuntas, para dar 



Memória Participada: Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas.

194

sensação de maior área e elas disseram “Nem pensar!” Toda a gente quis a cozinha absolutamente 
separada com uma porta e com chave. “Que a gente quer vir do trabalho, comer e depois esquecer 
essa coisa da cozinha.” O que também se percebe porque as pessoas fazem fritos e cozinhados 
que não são essas americanadas. O melhor é fazer cozinhas e salas em áreas separadas.

Ou seja chegavam a casa, comiam e iam para a sala logo?

Eles na sala queriam tudo menos trabalhar. Havia apenas uma senhora que tinha oito filhos que 
queria essa solução da sala comum com a cozinha, mas entretanto essa família não foi seleccionada 
para ter uma nova casa.

Como gerir a opinião dos moradores? Como hierarquizá-la? Como funcionava a 
sistematização de informações?

Essa pergunta não sei se te sei responder. Sei que nós tínhamos o diálogo directo diário que 
era realmente muito intenso e que a partir dos dois ou três meses eram um diálogo “tu cá tu 
lá”. Estabeleceram-se relações de intimidade com aquelas pessoas. Portanto, era muito fácil 
perguntarmos, dar as respostas, contestarmos, etc. Não estivemos sempre de acordo com tudo. 
Nós achávamos que embora fosse determinante a opinião das pessoas, nós eramos técnicos, e 
portanto tínhamos a obrigação de por um lado saber mais do que eles e até orientá-los em coisas 
que eles não sabem. Essa ideia de ficarmos todos subjugados à vontade da população acho que é 
um erro fatal, porque eles não têm preparação para poderem decidir sobre tudo.

A questão do “gosto educar-se”…

E não é só o gosto, por exemplo lembro-me quando se começou a obra um dos problemas era o das 
janelas. Nós queríamos as de guilhotina, porque eram as mais baratas e que as que funcionavam 
melhor. As pessoas associavam aquilo a uma coisa velha da cidade antiga do Porto e não queriam. 
Bom, foi uma discussão bestial e dissemos “vocês têm de por aqui guilhotina porque vão melhor 
servidos.” E outras coisas – não sei se tens essa experiência - mas durante a obra todas as divisões 
parecem mais pequenas. Quando se acaba são razoáveis, só quando se metem os móveis é que 
as áreas ganham a sua dimensão. As pessoas teimavam no princípio da obra que as casas em 
construção eram mais pequenas que as delas. Havia muita coisa que a gente não abdicava, e 
não podia abdicar senão estava lá a passar a limpo o que a pessoas queriam, o que me parece 
totalmente populista e errado. 
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Bom, eu estava há bocado a falar das maquetes e entretanto não contei nada… Então, no Bairro 
do Leal acabámos por fazer umas maquetes maiores à escala 1/50, daquele conjunto de casas, do 
corredor, um T2 e um T3, que eram as casas predominantes. As pessoas acharam maravilhoso, 
mas faziam perguntas que não tinham nada a ver com o que se estava a mostrar. Foi um desastre, 
não funcionou de todo. Aquilo para nós era evidente, era só transpor a escala, e não foi nada 
disso… A única coisa que de facto funcionou bastante bem foi algo muito mais simples do que 
isso, que foi fazer umas placas grandes de esferovite com as plantas das casas desenhadas – que 
é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem – mas perceberam muito bem com papéis 
coloridos a fazer de cama, mesa, cadeiras. Foi a única coisa que de facto sentimos que eles 
perceberam. É necessário aprender a dialogar e é algo que não é nada fácil.

Os olhos com que olhavam para o arquitecto eram os mesmos no início e no final de todo o 
processo?

Não. Acho que não. Fizeram uma festa espectacular, tiveram uma relação comigo óptima, aliás há 
um filme que fizeram sobre o SAAL – aliás passa aí muitas vezes e, é mesmo ridículo – em que 
dizem “Ai nós tivemos uma sorte com o arquitecto…” (risos). Tivemos uma relação muito boa.

Chegou a dormir em casa de moradores durante o desenho do Bairro do Leal?

Não, a dormir não. Há jantares e nos Natais continuo a ir lá e tudo isso, mas dormir não. Até porque 
não havia hipótese, era mais um para entrar em pouco espaço e não dava.

E as ratazanas assustavam…

Sim, não eram muito simpáticas. (risos) Essa senhora das ratazanas – baixota e gorda – era 
casada com um senhor muito pequenino e tinham não-sei-quantos filhos. Era um tipo realmente 
muito baixinho e quando os filhos cresciam os miúdos iam para a cama dos pais e o marido ia para 
o berço… É surreal. É surreal mas é verdade. É uma realidade de que nós não temos noção.

Mas como lhe estava a dizer fizeram lá uma festa enorme, quiseram chamar “Praça Sérgio 
Fernandez” àquele larguinho miserável, porque eu “tinha sido bestial”, mas felizmente não era 
possível pôr nomes de pessoas vivas a espaços públicos. Agora é mas na altura não era. Depois no 
fim, foi no dia dos meus anos – faço anos no dia 25 de Abril – deram-me um ramo de cravos e uma 
espécie de pergaminho em prata com distintivo da associação que lhes custou de certeza muito 
dinheiro para pessoas com recursos financeiros mínimos… Foi uma entrega bestial. 
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Fig. 6 | Manifestação de apoio à construção do Bairro Leal, 1974.

Fig. 7 | Início da obra do Bairro Leal, 1974.
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É sabido que uma das referências para o SAAL foi a experiência sul-americana do PREVI em 
Lima, Peru, onde participaram arquitectos como James Stirling ou Aldo Van Eyck. Contudo, 
na prática portuguesa não se optou pela participação construtiva no que toca ao papel dos 
moradores. Porquê?

A opção não era dos arquitectos. Essa era a ideia do Nuno Portas, estava lá no decreto-lei” fazer 
arquitectura com os próprios meios, etc, etc”. Estávamos em plena revolução - como te digo era 
tudo exigível e tudo aparentemente possível - e as pessoas disseram “O quê? Nós passamos todo 
o dia a trabalhar e ainda vamos construir as nossas casas para além de que íamos tirar trabalho 
aos construtores civis?” Houve uma crise brutal na construção, porque os grandes empreiteiros 
piraram-se todos para fora e todos os bairros faziam questão de entregar aquilo a pequenos 
empreiteiros – ou por exemplo como no caso de S. Vítor foi mesmo criada uma cooperativa de 
pessoas desempregadas para construir aquilo. Eles não estavam minimamente de acordo em 
contribuir com trabalho próprio. Achavam que era uma sobreexploração. O mesmo não aconteceu 
tanto no sul, mas aqui no Porto foi linearmente recusado, com excepção da Lapa. A construção em 
altura também ninguém queria, porque todos queriam uma casa onde com um escadote pudessem 
compor, fazer arranjos e pintar o que se deteriorava com o tempo. Era essa a vivência que eles 
tinham nas casas deles. A participação na construção foi politicamente recusada. 

Quais os arquitectos que mais o inspiraram no desenho deste bairro e porquê? 

Ai não faço ideia nenhuma. Não sei. Não sei, quer dizer, a arquitectura que eu fazia tinha várias 
facetas e uma delas muito ligada à arquitectura inglesa que eu conheci razoavelmente…

O Leslie Martin…

Sim, tinha passado uns meses em Londres. Da primeira vez ainda não andava na escola, da 
segunda vez passei lá dois meses e propus-me a mim próprio ver uma obra de arquitectura boa 
por dia e assim fiz. Mas acho que o Leal não tem nada a ver com isso, eu acho que a arquitectura 
que me influenciou foi o sítio, o tal loci. Acho que por um lado os arquitectos não fazem nada que 
não seja copiar. Desde o Egipto… As “ilhas” do Egipto são iguais às do Porto.

A “ilhas” do Egipto?

Sim, ou seja, no Egipto havia vários bairros operários para construir as pirâmides que são “ilhas” 
do Porto, sem tirar nem pôr.
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Mas com mais areia…

Sim. (risos) E provavelmente com mais chicotadas e com coisas do género… Mas é verdade, quer 
dizer, estou a exagerar, mas a invenção é muito pouca. É um progresso muito lento…

Acha que é o mesmo esquema social, só muda a geografia?

Não e sim. A geografia realmente é importante. Mas se tu vires uma casa grega, uma casa romana e 
uma casa de pátio actual, a diferenças são poucas. Evidente que há avanços técnicos que mudam 
muito, mas não há mudanças absolutamente radicais, estás a perceber? Talvez agora nestes 
últimos anos em que a tecnologia disparatou por aí fora... Ou disparou. Disparou e disparatou. 
Nesse caso também se fazem coisas mirabolantes mas é tudo muito lento, o progresso é muito 
lento. 

Agora se houve arquitectos que me inspiraram para o Leal, inspiraram com certeza todos os 
arquitectos que eu conhecia. A minha geração foi fortemente inspirada pelo Corbusier…Se bem 
que o Le Corbusier coloca a questão da habitação social mais na periferia… Não acho que o Leal 
tenha ido buscar nada a parte nenhuma, eu acho que fui buscar aquilo ao sítio. Por exemplo aquela 
passagenzinha estreita  - que está completamente desvirtuada agora - existe porque há quatro 
pátios de quatro casas, cada um com a sua pia para as pessoas estarem ali na conversa. Depois 
desenhei as outras casas a passar por cima porque tinham de ter uma área maior. As janelas das 
cozinhas estavam perto umas das outras exactamente por essa questão do “passar o raminho de 
salsa”, que eu testemunhei e que era assim que as pessoas gostavam de viver. De facto funcionava 
muito bem, mas essas coisas passaram um pouco de moda. 

Relativamente a esta filosofia muito presente no SAAL de escutar a opinião do morador. De 
onde ela virá?

No meu caso pessoal, tenho essa experiência de Rio de Onor. Eu era muito novo e foi uma 
experiência muito forte porque era em condições extremas. Não fazes ideia o que era. Eu fui para 
lá e estivemos acampados durante o início do tempo quando começámos o trabalho. Depois, o 
trabalho de desenho foi feito na escola primária, que nos cederam para estarmos lá a desenhar. 
Mais tarde, quando fomos em grupo maior, durante as férias, resolvemos alugar uma casa que 
estava vazia e que tivemos de mobilar com coisas que ninguém queria. O cuidado que eles tinham 
com as suas casas era mesmo muito pouco, até havia um ditado que era “terra quanto a vejas, casa 
quanto baste”. Eles não ligavam absolutamente nenhuma à casa, mas nenhuma.
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Também porque estavam a maior parte do dia no exterior…

Não era só isso, porque no Inverno eles até passavam a maior parte do tempo em casa. Nós 
tivemos umas ilusões completamente poéticas de, quando veio a electricidade para o lado 
espanhol da aldeia, levar uns slides com casas do Alentejo para mostrar como eram casas bonitas 
e cuidadas, e claro que aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro. (risos) Depois disso a minha 
malta foi-se embora e eu fiquei ali sozinho numa casinha pequena, mínima e nunca me deixavam 
dormir na casa. Para eles era uma vergonha uma pessoa de fora ter de dormir numa casa assim 
quando havia casas melhores. Dessa vez dormi em “n” casas, as pessoas faziam questão. Eram 
casas que tinham janelas mas não tinham vidros, as portadas tinham três dedos de vazio em que 
a neve entrava por lá. (risos) Nós entravamos na cama de mergulho, porque era um terror de frio! 
E mais, davam-nos um acompanhante aos homens (ou uma acompanhante no caso de ser uma 
convidada), para aquecer a cama…

Impressionante…

Pois é. Bom, eu estava a dizer que foi uma experiência muito forte e que me marcou muito e que 
me deu realmente a justificação de que sem conhecer as pessoas a arquitectura não é a mesma. 
No Leal eram duzentas famílias. Realmente esse processo de fazermos os levantamentos num 
período de grande entusiasmo da população foi fundamental. 

Eu às vezes penso muito na questão dos concursos de arquitectura onde nunca se conhece 
o cliente…

Claro. Eu também acho que isso é possível, aliás não é só possível, é uma realidade. Agora isso não 
tem a ver com o resto. É claro que nós conhecemos padrões, sabemos o que é o burguês-médio, 
o que é “o tipo da piscina”, etc , e podemos dar respostas aproximadas, mas é completamente 
diferente do que ter um cliente que conheçamos. Nós aqui no escritório, à parte de uns prédios que 
fizemos no princípio para vinte famílias burguesas - bem instaladas na vida, que nós conhecíamos 
também - depois quase só fizemos edifícios públicos e coisas desse género, portanto não tenho 
assim muita experiência. Mas tenho algumas experiências muito chatas ligadas a clientes que não 
conhecemos, coisas complicadas às vezes.  Realmente o melhor é conhecê-los.

Posso ter entendido mal, mas quando da última vez que nos reunimos me falou no Bairro 
Leal, eu fiquei com a ideia de que os moradores não queriam ter um espaço público.
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Fig. 8 | Casa junto ao Bairro Leal, 2015.

Fig. 9 | Bairro Leal, 2015.
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Não, não foi isso que disse ou se calhar não me expliquei bem. Os moradores queriam todos um 
larguinho onde pudessem fazer as festas de S. João. Nós tínhamos era a ideia de que era bestial 
nos bairros ter zonas verdes e isso é que eles recusaram linearmente, provavelmente por razões 
que vinham de trás. O Bairro do Leal era um terreno no interior do quarteirão, que pertenceria a um 
senhor que se chamaria Leal – não sei, nunca soube exactamente isso – e foi todo ocupado, havia 
só uma pequena zona que tinha quintais muito pequenos. Todo o resto era habitação e rua. Espaço 
público era algo que queriam e viviam nele. O que eles não queriam era cá “verdelejos” que todos 
nós temos a ideia de que são bestiais, mas depois também não servem para coisa nenhuma, nem 
significavam nada para eles que não estavam habituados a isso. Já viviam lá há cem anos…

Os operários que lá vivam eram todos da mesma fábrica?

Não, não, era tudo gente diversificada.

Não tem tanto o carácter de ilha no fundo.

Não, aquilo não era uma ilha. Tinha uma pequena ilha lá dentro, mas não era uma ilha de facto. 
Assemelhava-se à ilha, porque as casas eram também de “cu tapado”, que é uma solução 
inteligentíssima que já os egípcios tinham descoberto e que é fazer três paredes comuns. Só tem 
uma “fachadinha” que é a parede mais cara, o resto é tudo a dividir por dois. Realmente é bestial. A 
burguesia portuense descobriu muito bem isso no século XIX; foi fina como um rato.

O que teria feito hoje de diferente no projecto do Bairro Leal?

Não sei. Eu não estou “chateado” com aquelas casas, só estou chateado agora com elas porque a 
câmara – principalmente a do Rui Rio – tentou pôr sempre aquela gente que lá está dali para fora. 
Aquele é evidentemente um sítio que vale muito dinheiro. Aliás, antes do Rui Rio, eu tive a “honra” 
de ser posto para fora da câmara em pleno processo SAAL pelo senhor vice-presidente arquitecto 
Rosado Correia, do PS. Ele dizia o pior possível da Bouça e do Siza. Os moradores do Leal, 
quando reuniam com ele, iam sempre comigo. Mas como o SAAL já tinha oficialmente acabado, o 
vice-presidente disse que ou eu saia ou não se reunia com os moradores, e nesse caso o processo 
não podia andar para a frente. Agora relativamente ao fazer algo diferente, não sei. Se fizesse isto 
hoje seria diferente de certeza absoluta, porque as condições são diferentes. Se fosse hoje não 
tinha nada a ver, não fazes ideia o modo surreal como as pessoas preenchiam as casas. Ao início 
deram tudo, tudo. Até as tigelas da cozinha; eles não se queriam lembrar das antigas coisas que 
tinham. Foi tudo, tudo embora.
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Mas ao mesmo tempo de certeza que havia uma questão de memória.

Da parte deles, nenhuma. Eles não queriam lembrar-se de nada.

Houve uma ruptura total?

Total. Com as casas novas foi ruptura total. E depois houve uma coisa terrível, que foi substituição 
daquilo que eles tinham por modelos que eles viam na burguesia. Por exemplo o principal desejo 
daquela gente era ter uma casa de banho se possível toda em mármore – que para aquele projecto 
era impossível porque não havia dinheiro. A casa de banho era a miragem, eles nunca tinham 
tido uma. Quando tomava banho uma pessoa, tinha de sair a família toda cá para fora. Tomava-
se banho numa bacia. Era um sarilho porque a água caia toda por todos os lados. Para além 
disso havia o problema das retretes. Portanto, a casa de banho era a peça de toque numa nova 
vida. Quando as casas novas se fizeram e foram distribuídas, a malta prescindiu de tudo o que 
tinha, e compraram tudo empenhando-se até à medula para comprar coisas novas. E o que é 
que compraram? Compraram aquilo que viam nas casas burgueses onde elas trabalhavam. E era 
surreal. Um dos senhores - que é o único que resta da associação de moradores e até continua 
a ser um activista importante – resolveu comprar uma cama de bilros. Daquelas que têm umas 
colunas torcidas. Bom, os quartos, para aproveitar o pé direito e não aumentar a fachada, eram 
com a cobertura inclinada. Então a cama de bilros do senhor ficava com dois dos bilros a tocar no 
tecto… Já para não falar que o senhor tinha imensas dificuldades em subir para a cama que era 
bastante alta. Depois o que aconteceu é que evidentemente isto era tudo igual à burguesia excepto 
a qualidade não é? A cama era de eucalipto ou de pinho e os bilros começaram a entortar para os 
lados. (risos) Mas pronto, mobilaram aquilo com os modelos da burguesia. Era a referência deles 
do bem-estar.

De onde nasce esta máxima do direito ao centro/direito ao lugar? Era o realojamento da 
periferia o “principal inimigo” do SAAL?

Não era o “principal inimigo” do SAAL. Mas é preciso perceber que o SAAL é um serviço público. 
No Porto o SAAL transformou-se numa espécie de porta-voz de uma população que tinha uma 
capacidade de luta impressionante. Todos eles tinham um familiar, uma prima, ou amigos que 
tinham sido irradiados do centro para os bairros camarários. Essa saída do centro para os bairros 
camarários foi um processo do início dos anos sessenta, que foi super dramático com inúmeras 
mortes.
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As pessoas não queriam sair?

Não queriam sair. Por outro lado não queriam viver como viviam, porque não havia espaço para 
toda a gente. E assim foram sistemática e metodicamente irradiadas das casas onde vivam com 
requintes de malvadez porque desmembraram todas as ilhas.

Sim, o que eu estudei foi que os moradores mais activos eram os que mais rapidamente 
eram irradiados para a periferia.

Claro. Todas estas comunidades tinham um sistema de entreajudas – o Bairro do Leal também 
tinha mas já não é a mesma coisa - que era normal por passaram lá todo a vida. Desfizeram tudo 
metodicamente.

Como funcionava esse processo de realojamento?

Chegavam lá e diziam “eu sou o responsável por isto”, e pronto. Ainda por cima foi terrível porque 
era a pretexto de acabar com as más condições – que eram de facto más – mas no fundo era para 
deixar os terrenos livres para o dono ter tudo limpinho.

Diziam que era uma questão da higienização?

A questão de higienização era uma ova, aquilo era uma “higienização da massa”. Era por ser no 
centro da cidade. Toda a habitação operária do Porto do fim do século XVIII, início do século XIX, 
viva na zona central, que foi onde se fizeram as casas. (Foi uma operação especulativa do mais 
inteligente que há e do mais sacana que há. As pessoas não só controlavam os operários porque a 
casa estava nas traseiras do quintal, como, no caso de se se portassem mal, eram despedidas do 
emprego e ficavam sem casa. Foi absolutamente genial, não sei quem foi o inteligente que começou 
a inventar isso mas foi genial. [risos]) Portanto, as todas as pessoas tinham essa experiência de 
serem deslocadas para sítios onde não tinham trabalho, nem transportes nem qualquer tipo de 
relação pessoal, sendo tudo agravado com o facto de todos os bairros terem um fiscal da PIDE. 
Há relatórios absolutamente impressionantes em que “a senhora x recebeu um homem em casa à 
tal hora; fulano y tem três canários; senhora z tem um frango”. Era tudo assim e quem se portasse 
mal era mandado embora. Era um clima de terror e essa também era uma das razões pelo qual no 
desenho do Leal as pessoas não queriam as casas sobrepostas. As casas camarárias eram muito 
deficientes a nível dos elementos construtivos e aquilo dava sarilhos por todo o lado.
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Fig. 10 | Zona traseira, Bairro Leal, 2015.

Fig. 11 | Zona de entrada em habitação, Bairro Leal, 2015.
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E também porque a construção em altura provavelmente lembrava os bairros camarários.

É isso, as pessoas achavam que ia ser a mesma coisa e rejeitavam essa ideia e também porque 
queriam realmente ter o domínio da casa toda.

Ainda em relação ao Bairro Leal “Em 1974, os moradores desenvolveram um intenso 
processo de oposição à construção de um parque de estacionamento que implicaria a sua 
deslocalização e realojamento”200. Algo parecido se passou nas Fontainhas quando várias 
famílias tiveram de ser realojadas face a construção da Ponte do Infante. Por outro lado, no 
Bairro da Tapada e Maria Vitorina, parece por vezes não existir um cuidado com a população 
face às derrocadas, uma vez que, dada a especulação imobiliária, se a população idosa 
abandonar os bairros, estes poderão ser demolidos sendo os terrenos utilizados para a 
construção de hotéis como está um a ser construído junto ao bairro Leal. Como olha para 
esta constante descaracterização do genius loci nas cidades históricas?

Bom, a minha situação no Bairro do Leal não foi igual à das Fontainhas. Quando eu cheguei ao 
Leal já não havia o Bairro do Cipreste - que é onde estão as casas novas – tinha sido demolido. 
Estava esse espaço vazio prestes a ser utilizado para um estacionamento. Em plena revolução, 
esta gente toda - que agora na sua maioria já tem automóvel - achava o estacionamento uma 
coisa absolutamente abominável, só da burguesia. E era. Portanto, “era só o que faltava os outros 
meterem os automóveis no sítio que era deles”. A luta pela aquisição desse espaço foi a primeira 
luta que se fez em todo este o processo.

Agora em relação à questão da “descaracterização do Genius Loci”, acho tudo dramático. Para já, 
mais do que dramático para o “Genius Loci”, acho dramático para as pessoas que são realmente 
vítimas de uma perseguição encapotada. Parece que as pessoas não têm direitos. Vai ser o que vai 
acontecer no Bairro do Aleixo que foi destruído há uns anos pelo Rui Rio. Já sabemos que apesar 
de não estar garantido, que - no fundo já está mais decidido que outra coisa - há um projecto de 
habitação de burguesia média-alta e alta para essa zona. Mas garantem absolutamente que “dão 
casa aos pobrezinhos” antes disso, no Bairro do Cerco. Essa gente que está no Bairro do Aleixo 
veio expulsa da ribeira do Porto. Fizeram um inquérito há pouco tempo e oitenta e tal por cento 
das pessoas não querem sair. Mas vão. Vão sair porque vão. Porque não têm dinheiro, pura e 
simplesmente. É sempre a mesma história.

200 BANDEIRINHA, José António, “O processo SAAL: arquitectura e participação, 1974-1976”, Porto, 
Serralves, 2014, pág.122.
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Como podem tirar assim as pessoas? É à força?

É. Não fazes ideia do que foi a própria destruição do Bairro do Leal, estavam lá gente ainda. 
Agressão às pessoas que eu saiba não houve. Mas houve pessoas que ficaram com as casas 
cheias de buracos dado as outras ao lado terem sido demolidas e ninguém arranjou coisa nenhuma. 
O dinheiro até manda na Grécia inteira quanto mais na zona das Fontainhas.
 
Estará a cidade do Porto cada vez mais ameaçada pela “delapidação do espaço”201 que 
Távora fala em “Da organização do Espaço?

Não sei. Evidentemente que não há só acções negativas. De vez em quando fazem-se 
transformações e poderá haver muitas que poderão vir a ser boas. O carácter da cidade vai 
evoluindo - não sei se para melhor se para pior - mas até ver parece-me bem para pior. Mas não 
defendo o imobilismo. As condições em que as pessoas vivem não são as melhores, deveriam ser 
outras. Agora provavelmente também há questões como a segurança que estão melhores. Eu não 
defendo que elas continuassem a viver nas ilhas como viviam, o problema é que se tem de arranjar 
uma solução. Isso é algo muito claro desde o primeiro de Maio de 1974, onde um dos grandes 
cartazes que passeava pela rua era o do “direito à cidade” que significava isso mesmo. As pessoas 
vivam aqui e não queriam ir viver para um canto qualquer. Houve inúmeros casos de pessoas 
de idade realojadas para bairros nos anos 60 que morreram dizendo – entre outras coisas – que 
não conseguiam dormir com o barulho das árvores, coisa que elas não tinham nas ilhas. Faziam 
bairros camarários no meio de pinheiros e as pessoas não conseguiam dormir. É espantoso mas 
é verdade. O problema é a violência com que isto se faz onde os pobres sofrem sempre primeiro, 
como é evidente. É o que vai acontecendo em todo o mundo…

No final de 2014, e no âmbito da exposição sobre o SAAL exibida no Museu de Serralves, 
surgiram várias conferências onde vários arquitectos de habitação social foram convidados 
a conversar em público com as respectivas associações de moradores. Como foi voltar a 
encarar os moradores do Bairro Leal. Qual foi o feedback actual da população?

201 “A delapidação do espaço, que poderemos classificar de pecado contra o espaço, constitui, porventura, 
uma das maiores ofensas que o homem pode fazer tanto à natureza como a si próprio e da existência desta 
possibilidade de acção negativa, em contraste com a possibilidade de uma acção positiva, resulta o drama 
do homem organizador do espaço, drama que constitui garantia de que esta é uma das mais altas funções 
que o homem pode atribuir-se.” TÁVORA, Fernando, “Teoria Geral da Organização do Espaço”, Arquitectura e 
Urbanismo, Faup publicações, Porto, 1993. pág. 27.
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Em relação à exposição de Serralves, considero-a péssima. Acho que foi um mau serviço…

O Arquitecto Souto Moura disse mais ou menos o mesmo…

É inacreditável, era muito parcial. Eu nem me posso queixar que o meu projecto estava lá, mas em 
termos expositivos aquilo parecia uma coisa de escola primária. Custou-me muito que as casas 
destruídas, nojentas, com grafitis, etc, fossem as que estavam lá nas fotografias. O caso de Lisboa 
foi impressionante, não havia um único elemento que desse a entender de facto como foi o SAAL 
em Lisboa. O horror transformou-se numa peça estética, quando acho que devia ser o contrário. 
Ele está lá, mas de facto transformaram isso na exposição, quando o SAAL não tem a ver com isso. 
Achei muito mau. Quanto às acções e conversas no bairro, tu foste a alguma?

Fui à conferência do Arquitecto Souto Moura com os moradores de S. Vítor.

A do Bairro do Leal foi absolutamente maravilhosa. A malta foi espantosa, puseram-me lá a 
trabalhar num projecto ficticiamente numa mesinha a fingir que estava a trabalhar. Até fiz uns 
bonecos porreiros. (risos) Depois fizeram com que o Alexandre [Alves Costa], que era um dos 
directores do SAAL, falasse na mesma mesa e na mesma rua onde foi anunciar aos moradores 
que o SAAL os ia apoiar. Foi bestial e com uma adesão plena das próprias pessoas que lá estão 
e ainda de muitos dos antigos moradores que vieram participar. Foi uma festa mesmo muito bem 
feita. Acho que são memórias que as pessoas realmente deveriam manter, porque foi um período 
inesquecível. Ontem morreu o Arquitecto Matos Ferreira - que fez aqueles prédios grandes na Lapa 
por trás da Bouça - e ele dizia que enquanto arquitecto foi um período na carreira absolutamente 
invulgar, o período mais feliz da vida dele, onde se sentiu socialmente actuante. Portanto o contacto 
agora com as pessoas foi muito positivo, já morreram foi muitas, é impressionante a quantidade de 
pessoas que morreram entretanto. Mas pronto, é natural. 

29 de Julho de 2015



Memória Participada: Um Lugar Público para a Escarpa das Fontainhas.

208



209

5.3 Conversa com o Arquitecto Álvaro Siza.

A duração da conversa foi de cinco cigarros.
Fumados até meio para não fazer mal, a distância do fumo é curta,

Igual à distância das palavras que nos envolvem aos dois na exígua sala.
A atmosfera é de uma neblina cénica, própria de um viajante de barba 

branca.
(Que bom que a televisão não veio nessa manhã como estava programado,

E o tempo da conversa ficou todo para mim).

Fig. 12 | Habitação Social de Schilderswijk, Holanda, s/data.
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Fig. 13 | Bairro de S. Vítor, 1975.

Fig. 14 | Bairro de S. Vítor, 1975.
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A minha tese chama-se “Memória Participada: Um lugar público para a escarpa das 
Fontainhas”, onde parte do trabalho passa por dialogar e questionar os moradores de duas 
ilhas sobre que espaços públicos eles gostariam que fosse construído junto às suas casas. 
De certa maneira, exploro também a temática do diálogo arquitecto/morador inerente ao 
SAAL, assumindo-se desta o espaço público como o foco principal do estudo. Relativamente 
a esta filosofia muito presente no SAAL de escutar a opinião do morador. De onde ela virá? 
Qual a génese da vertente social na sua arquitectura?

Antes de mais, e de um modo geral, vem sempre da conversa com o morador. Agora nem sempre as 
circunstâncias são as mesmas. Por exemplo, se falarmos em espaço público, há discussão pública, 
mas há uma distância. Não é uma coisa directa, existem os representantes políticos que podem 
manifestar-se, quer a nível local quer a nível nacional, dependendo da dimensão e da importância 
do empreendimento, e pode haver eventualmente grupos de cidadãos que se manifestem em geral 
através do protesto. Por exemplo, quando foi a Avenida dos Aliados houve manifestações, etc, 
etc. Claro que quando o contacto não é bem feito, é facilmente manipulado e mesmo no caso 
da participação organizada, aceite e institucionalizada, há muito o perigo da manipulação dos 
dois lados. É um processo à beira do abismo em que os projectistas podem ter a tendência para 
manipular a população e a população também pode ter a tendência de manipular os projectistas. 
Logo, o princípio do processo participativo autêntico inclui uma certa dose de conflito. Sobretudo 
em casos como S. Vítor em que era uma população sem educação, com aprendizagem quase 
nunca acima do ensino secundário - em muitos casos nem isso. Nesses casos, evidentemente que 
há um “gap”, uma diferença do ponto de vista cultural e de experiencia pessoal muito grande em 
que, das duas uma, ou há abdicação quer da parte dos projectistas quer da partes dos moradores, 
ou há uma certa tensão onde não há um encontro imediato.

Durante o processo SAAL havia projectistas que proclamavam em termos ideológicos “Eu sou a 
mão do povo!”, o que para mim corresponde, dito naquela circunstancia e naquela maneira, a uma 
demissão, pura e simples. Pelo contrário, quando um processo é autêntico e aberto, há choque, há 
tensões e é através do diálogo que se processa, no melhor dos casos, uma mútua aprendizagem. 
Aí não há propriamente um consenso, é uma mútua aprendizagem, “o projecto em processo”.

E como gerir a opinião dos moradores? Como hierarquizá-la? Como funcionava a 
sistematização de informações?

Bem, o ideal é não hierarquizar. O que me parece certo é não hierarquizar a opinião dos moradores. 
Mesmo entre eles pode haver esse desencontro, esse choque que só o debate aprofundado 
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Fig. 15 | Bairro da Bouça, fase final, 2006.

Fig. 16 | Bairro da Bouça, fase final, 2006.
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acompanhando uma prática pode resolver de uma forma autêntica, sem manipulação nem medição. 
Por exemplo, eu lembro-me quando fiz um projecto de participação em Haia (na Holanda), onde 
foi mesmo intenção e iniciativa do governo da cidade organizar um processo participado. A razão é 
que era um bairro muito conflituoso porque 50% da população eram imigrantes. Havia um grande 
concentrado das populações imigrantes de Haia, o que incluía árabes, africanos, portugueses e 
outros europeus também, o que gerava um clima muito conflituoso. Era muito diferente do que foi 
o SAAL em Portugal em que foi o “puro” espontâneo e com muito improviso também, mas muito 
autentico, muito directo. 

Em Haia era bastante organizado, havia inclusivamente assistentes sociais pagas pelo governo, 
cada uma responsável por comunicar com as populações de origens diferentes. Havia muitas 
línguas distintas. Por exemplo, os árabes (que eram muitos), tinham uma assistente social que 
falava a língua deles. Quando eu debatia algum problema com eles havia um tradutor. Eu falava 
em inglês, e, ou ele percebia, ou o tradutor traduzia. E depois quando havia as respostas era a 
mesma coisa, era um processo muito complicado e demorado, mas muito organizado. Eu entrei 
com a experiência do SAAL, aliás fui lá chamado por causa disso. Uma das primeiras coisas que 
fiz nas reuniões com os moradores foi exactamente dizer que o processo participado para ser 
autêntico inclui conflito, choque, tensão, e que para ser autêntico não se pode fugir a isso, senão 
significa uma ilusão, não é? Ou os assuntos são debatidos a fundo ou é uma ilusão, não resulta. 
Depois houve um jornal de uma zona grande ainda que foi publicar que eu era uma pessoa que 
“procurava os conflitos”. Não entenderam por causa das traduções da língua…Disseram que eu 
era um conflituoso, que o meu gozo eram os conflitos (risos). Depois estive a explicar que não, que 
o que se queria dizer com esse “conflito”, era um “conflito” de interesses, de gostos, de culturas, e 
que o principal naquele bairro era exactamente isso. Na base estava um programa onde existiam 
conflitos por desencontro, por silêncio.

Voltando aos Aliados, que acabou por referir, houve consulta da opinião dos habitantes 
aquando a realização do projecto?

Foram manipulados, não tenho dúvidas quanto a isso.

Porquê ou por quem?

Não vou dizer se foi por senhor fulano nem sicrano. Há sempre, ou por razões ideológicas, 
políticas ou por razoes profissionais de mesquinhez do ponto de vista de relações profissionais, 
uma manipulação. É uma realidade à qual não podemos tapar os olhos: houve realmente uma 
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manipulação porque quando começaram a surgir essas opiniões negativas foi sobretudo nos 
jornais e na televisão. As pessoas não viam a solução porque o projecto estava com taipais e 
nas apresentações públicas que houve antes na Câmara, não iam, quer dizer, ia meia dúzia de 
pessoas.

As pessoas não percebiam tanto a ideia do projecto?

Não, o que liam era nalgum caso pessoas respeitáveis, conhecidas, de perfil intelectual e etc, dizer 
o pior e portanto, sabe como é… Vem no jornal a notícia de que fulano tal é corrupto e ele acaba 
por ser corrupto antes do julgamento – não estou a referir-me a ninguém em especial. De maneira 
que estou perfeitamente consciente dessa manipulação por duas razões. Primeiro porque quando 
houve realmente uma manifestação organizada estavam 24 pessoas que assinaram um protesto - 
e eu sei que são 24 porque o Jornal de Notícias publicou. E, por outro lado, quando fiz na mesma 
altura a marginal de Leça também houve manifestações das pessoas a dizer que era “a vergonha 
da terra”, etc, etc. Se for agora à marginal de Leça vê um mundo de gente a viver aquela zona. 

Então acha que é uma falácia aquela ideia do senso comum das pessoas dizerem que tinham 
saudades dos pequenos jardins dos Aliados, por exemplo?

Admito que aí tenha havido um hábito de certas pessoas também por uma questão de reacção ao 
que é diferente. Há sempre uma reacção, um choque por parte das pessoas que vivem no sítio. 
Nem bases históricas os jardins têm, porque o aspecto que tinha a Avenida dos Aliados era uma 
coisa muito mais recente que a abertura dos Aliados. Em determinada altura isso corresponde 
àquilo que se chama “os anos felizes do antigo regime”, com florinhas e tal, muito “interessante” e 
muito parado também (ironia). É preciso pensar que não havia direito a manifestações portanto as 
flores calhavam muito bem. Agora se for lá num dia – e não falo só com o futebol – de manifestações 
políticas, a praça está “cheia como um ovo”. Estamos a falar do primeiro espaço público da cidade 
do Porto. É uma sala. Eu lembro-me quando eu e o Eduardo [Souto Moura] – que nós fizemos o 
projecto em conjunto – apresentámos na Câmara uma série de exemplos para tentar explicar a 
proposta. Desde a Praça do Vaticano, até à Praça Navona, até às grandes praças italianas, às 
belas praças de Paris, onde toda a gente vai e diz “ai que lindo!” e não há árvores, nem há flores. 
Portanto tentei explicar o que é uma praça com aquelas características. Não é um parque, é uma 
praça, uma sala pública de grande dimensão para ponto de encontro de todos os cidadãos da 
cidade. Mas as pessoas não foram ouvir isso. Portanto há aí também uma componente de falta 
de educação, de falta de escola… Agora nas escolas até se fala um pouco de arquitectura, de 
urbanismo, de espaço publico – mas até há bem pouco tempo não. Uma coisa muito interessante 
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que se verificou com o processo SAAL, foi que nós próprios estávamos convencidos de que o 
importante era discutir com as pessoas como seriam as casas: a relação da sala com a cozinha 
por exemplo, com sondagens e um discurso sobre isso. Mas ao fim de alguns meses a discussão 
nos encontros com os moradores onde às vezes havia 300 pessoas – sobretudo mulheres, que os 
homens trabalhavam fora - era sobre a cidade.

Que tipo de discussões sobre a cidade? Espaço Público?

Espaço público e equipamentos. Rapidamente assimilaram que não havendo uma escola perto, um 
bairro não funcionava tão bem. Num bairro pequeno não havia espaço para haver uma escola, não 
havia pessoas… Era inviável em todos os sentidos. Portanto o problema da escola era um problema 
que envolvia diversas zonas. Isto é a abertura da discussão do espaço público. Esse movimento 
reforçou-se exactamente quando a determinada altura dentro da Câmara houve a expulsão do 
Presidente da Câmara numa grande manifestação, sendo uma comissão de militares de Abril que 
a ocupou e administrou durante uns meses. Como havia muita comunicação entre esses militares 
da administração e os bairros, foi organizada uma comissão de moradores do programa SAAL 
que envolvia x representantes - não de todos os bairros, evidentemente - mas elegidos entre eles. 
Nesse caso a influência era grande, pois eles tinham um gabinete na Câmara e foi isso – creio 
eu – que apressou o SAAL. Às páginas tantas já era um movimento que envolvia a cidade como 
um todo e tocava evidentemente em grandes interesses da cidade, daí a ter vindo a “machada”…. 

Em conversa com o Professor Sérgio Fernandez, este disse-me que pela primeira vez tinha 
passado o S. João no Bairro da Bouça, e que tinha ficado muito contente em notar que o 
espírito de colectividade permanecia no local, mesmo com a compra/aluguer de muitas casas 
por parte de arquitectos e designers, algo que temia para o espírito do bairro. Como olha 
para o facto de hoje em dia o Bairro da Bouça não estar habitado por moradores de antigos 
bairros sociais mas sim jovens arquitectos e designers admiradores da sua arquitectura?

Não é tão simples como isso… Isso é uma visão muito limitada do que se passa na Bouça, do que 
se passou e do que se continua a passar. Parte da Bouça tinha sido ocupada antes da “machadada” 
do processo SAAL. Quando se soube da “machadada” os moradores das ilhas daquela zona 
combinaram entre eles ocupar as casas que não estavam prontas, porque sabiam que as iam 
perder. Mas foi um processo muito correcto do ponto de vista da população porque escolheram 
entre eles os mais necessitados. A relação entre os moradores funcionou: tinham o registo do 
perfil de cada família e foram as mais necessitadas que ocuparam as casas. Por exemplo, nenhum 
membro da direcção da cooperativa foi para as casas por serem pessoas com um bocadinho 
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de melhores condições. Quando se fez agora a conclusão da obra, a câmara e as cooperativas 
negociaram com os moradores que primeiro reagiram mal. Porquê? Porque não pagavam renda. 
Perceberam que quando fosse legalizado o processo iam ter de sair de lá.

Não pagaram renda até quando?

Até ao período entre 2004 e 2006. Alguns deles, não todos. Foi um processo muito difícil - não 
acompanhei isso, a não ser pontualmente quando me pediam para ir às reuniões – mas ficou-me 
essa reacção. Os moradores foram para lá em 78, depois o projecto foi feito entre 2000 e 2003. Até 
aí uma grande parte deles não pagava renda, talvez um terço dos moradores, nem tanto. Outros 
com receio - porque eram ameaçados - de ficarem numa situação de ilegalidade começaram a 
pagar, mas muitos não pagavam. E é então que percebem que, primeiro, vão ter que legalizar as 
casas, segundo, que as rendas provavelmente vão ser mais caras e depois até há a questão do 
agarramento a algumas alterações que tinham feito, as marquises, etc. Foi preciso lidar com todo 
esse processo até que houve um acordo e procedeu-se à venda das casas concluídas e a uma 
recuperação das mesmas. Os moradores que estavam nas casas nunca as deixaram de habitar, 
foi tudo feito com eles lá. Quando as novas casas são postas à venda, a cooperativa organiza-se 
de modo a dar prioridade a cooperativistas e simplesmente quando abre o concurso – e as casas 
estavam baratíssimas – os cooperativistas não as contestaram. Com excepção de duas ou três 
casas.

Porque é que acha que de um modo geral os cooperativistas não as contestaram?

Porque mudou o modelo que se queria da habitação. É um processo muito interessante e que não 
é novo. Repare que apesar de com escala diferente é um processo semelhante com o bloco de 
Marselha. O bloco de Marselha estava mal tratado - não tinha obras nenhumas, era um desastre 
e era apontado pelas críticas como um fiasco do Corbusier. Contudo, a determinada altura há uns 
tipos que se interessam pelo bloco de habitação de Marselha e que passam a habitá-lo: professores, 
intelectuais – a mesma coisa, exactamente. E o bloco de Marselha passado pouco tempo ficou de 
facto impecável - funciona, tem hotel, zonas sociais… Está tudo a funcionar impecavelmente. No 
entanto, quando o bloco estava degradado os próprios moradores achavam aquilo um horror. Em 
Portugal passou-se noutra escala exactamente a mesma coisa: o acesso por galeria às casas já 
não era considerado aceitável pelas pessoas do mesmo estrato económico na altura. Já era outra 
geração e para eles a galeria correspondia à imagem da pobreza. É claro que também o espírito 
de transformação que existiu nos anos após o 25 de Abril também passou, dando lugar a um 
“aburguesamento”. Não digo isto com um ar crítico mas como uma realidade. O que as pessoas 
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queriam eram o “esquerdo direito” e a imagem da galeria era a imagem da pobreza, dos pais que 
viviam nas ilhas, etc, etc. Essa é a razão número um. Eu assisti a outros processos do género na 
Holanda, porque quando fui iniciar o trabalho com as cooperativas, quiseram levar-me de autocarro 
a ver aquilo que não gostaram…

E o que é que não gostavam?

Acesso em galerias. E aí era sobretudo pelo medo da violência. Todos diziam “nós queremos 
ter a porta e a entrada logo na rua”. Claro que isso assim cada um tem a sua porta e entra na 
sua casa. Não queriam acessos comuns, nem o “esquerdo direito”. E eu tive a sorte de ser na 
Holanda que havia aquela tipologia que chamam o “Ax Portic”, que permite o rés-do-chão a partir 
da rua, cada casa com a sua porta de entrada e depois tem aquele pórtico de acesso às casas, 
repetido em ala contínua. De maneira que ou da rua ou de cada átrio, cada pessoa têm a porta 
da sua casa. Isto para mostrar que nas grandes transformações que ocorrem, o tipo de casa que 
é desejado também muda. Neste caso, por razoes de imagem de secundarismo social - ou por 
medo - mudou a referência da habitação económica. Na Europa hoje em dia ninguém quer em lado 
algum construir uma habitação social de acesso em galeria. Não é que não haja necessidade, mas 
é claro que quando a Europa levanta muros e fecha as portas a uma coisa que é antiquíssima, 
que é a imigração, perde-se esse interesse. Nos anos 60, só em Portugal foram dois milhões que 
emigraram, ou um número parecido. Agora quando se fecha a porta, já não há necessidade de 
aumentar o “pack” de habitação e é por isso também que surgiu uma bolha imobiliária que conduziu 
ao que se sabe… Mesmo nos Estados Unidos também há muros, uma constante luta na fronteira 
contra os imigrantes que vêm do México. Há uma espécie de desejo de paralisia das cidades. 
O que eles não compreendem é que estão a construir muros de uma prisão. Não são muros de 
defesa, são muros de uma prisão. Mas isso quem manda não entende.

Ainda em relação ao constante realojamento de moradores para a periferia nos anos 60, 
algo parecido se passou nas Fontainhas quando várias famílias tiveram de ser realojadas 
face a construção da Ponte do Infante. Por outro lado, no Bairro da Tapada e Maria Vitorina, 
parece por vezes não existir um cuidado com a população face às derrocadas, uma vez que, 
dada a especulação imobiliária, se a população idosa abandonar os bairros, estes poderão 
ser demolidos sendo os terrenos utilizados para a construção de hotéis, entre outros. Como 
olha para esta constante descaracterização do Genius Loci nas cidades históricas?

No caso do Porto é muito simples. O Porto está a ser destruído. Não precisa de ir para as Fontainhas, 
basta olhar para ali [aponta para a vista da janela sobre Gaia] e ver que a Câmara concebeu um 
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Des. 9 | Esquiço de Álvaro Siza realizado durante a conversa.

Fig. 17 | Avenida dos Aliados, Porto, em 2011.
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plano – e eu até sei quem foram os arquitectos – em que ao longo do rio há uma fachada, que é até 
considerada ideologicamente como algo onde é preciso prolongar a sua continuidade urbana, mas 
cujo objectivo é outro. As margens do Porto e Gaia sempre foram um seguimento do que se passava 
anteriormente nas vinhas do Douro. [Começa o esquiço] Jardins, muita construção respeitando 
as plataformas dos terrenos e equipamentos de grande dimensão na zona mais alta, como por 
exemplo o Palácio do Bispo. Esta foi sempre a sua paisagem, e depois começou a construir-se para 
o interior na zona alta quando se constrói a ponte e a cidade começa a desenvolver-se. Os Almadas 
foram para o interior, por exemplo. E agora, em nome de uma estúpida ideia de continuidade 
urbana - que no fundo tem uma componente especulativa, pois são os terrenos mais valorizados 
para construção – está-se a fazer uma barreira. [Termina o esquiço] 

Isto é a destruição do Porto. Do lado de lá, o processo de classificação da UNESCO que estava 
em desenvolvimento para os armazéns de Vinho do Porto já foi interrompido. Os armazéns estão 
a ganhar janelinhas e mais um piso – muitas vezes – para serem apartamentos. Ainda para mais 
é uma destruição hipócrita, porque é feita em nome da recuperação dos armazéns, mas no fundo 
é uma destruição. Não falando do centro histórico, onde ainda ontem vinha nas notícias que uns 
quarteirões iam ser pura e simplesmente demolidos. Portanto, em relação ao Porto, o que se passa 
é uma base ideológica muito clara: a destruição da cidade do Porto. Até porque as recuperações 
que são feitas quando as casas são classificadas na maior parte dos casos são muito mal feitas. 
Então agora estão à venda a estrangeiros: franceses, suíços… As recuperações estão a ser feitas 
“com os pés”. A Rua do Almada está a ser feita por franceses. E porque é que isso acontece e há 
este movimento que alguns se regozijam de haver investimento estrangeiro? É que os estrangeiros 
vêm para cá e não pagam os impostos, percebe? Só isso. Em França para cima de não-sei-quantos 
milhões paga-se 75% de imposto e é isso que pode sustentar um Serviço Nacional de Saúde e uma 
Educação capaz, entre outras coisas. Evidentemente que assim não. Mas não me admira nada 
que objectivamente se está a destruir o Sistema Nacional de Educação. Ainda anteontem vinha a 
notícia que 3000 médicos abandonaram o SNS para passar à privada, quando ao mesmo tempo o 
governo está a financiar os hospitais privados. Isto não é erro, isto é efectivamente um programa de 
destruição do que demorou a construir. A tal ponto que hoje você tem quantidades de engenheiros 
na Alemanha e arquitectos na Suíça porque são bons e esses vão para fora! Também em relação 
às cidades – falando de um modo geral e com as suas excepções – é a sua destruição o que está 
a acontecer e no Porto isso é gritante… As Fontainhas são uma zona belíssima que podia ser 
recuperada – aliás a nossa brigada do SAAL chegou a propor alargar os estudos às Fontainhas mas 
como o SAAL só durou dois anos pouco pode ser feito. Agora a pretexto da ameaça de cedência da 
encosta está-se a tirar as populações e depois fazem-se os ditos hotéis, as casas caras, etc. É um 
retorno aos anos 50 com o afastamento das populações pobres do centro da cidade. 
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Em relação à cidade contemporânea, disse uma vez numa entrevista que “a falta de 
comedimento e ausência de relação entre as coisas fazem parte da decadência das cidades: 
a decadência das possibilidades de tornar as cidades habitáveis”202. Estará a cidade do Porto 
cada vez mais ameaçada pela “delapidação do espaço” que Távora fala em “Da organização 
do Espaço?

A cidade do Porto está a sofrer uma mudança de população. É um retorno a um projecto muito 
antigo que o Engenheiro Machado Vaz - que foi Presidente da Câmara - tentou desenvolver com o 
“programa de erradicação das ilhas”, o qual não foi feito nesse sentido, mas cujo nome era esse. 
Se bem que até construiu alguns bairros no centro e em sítios de prestígio, como temos hoje no 
Campo Alegre, entre outros… Portanto, há hoje uma mudança de população que é o resultado de 
uma especulação desenfreada. (Desenfreada neste momento não é, porque está tudo parado, mas 
é um processo em curso e pode tornar-se muito rápido). Agora não estou a dizer que não possa ser 
habitada, será é para outra gente…

Há uma perda do carácter genuíno… 

…E para o turismo, pois muda a natureza do local. Se um visitante for à cidade vai dizer “esta é uma 
cidade com uma vida brutal!”, mas às vezes nem sempre é bem assim…

E o que poderia ser feito para combater isso? Que tipo de “filho” o SAAL poderia ter?

Uma mudança política. Depois viria o resto, naturalmente como veio depois do 25 de Abril. E 
repare, quando digo mudança política não me estou a referir só a Portugal – que Portugal já não 
tem capacidade para uma mudança política substantiva, tem sim, mas para uma mudança local. 
Falo de uma mudança muito mais vasta, da “globalização das necessidades”.  Vejo a Europa com 
uma inércia tremenda... Quando a gente vê – e é verdade – que a Alemanha com esta crise da 
Grécia ganhou 100.000.000.000 €, está tudo dito.

Voltando aos projectos do SAAL, os olhos com que olhavam para o arquitecto eram os 
mesmos no início e no final dos projectos estarem construídos?

Bem, sabe que houve muito pouco tempo para analisar isso. Nenhum projecto se terminou, nem 

202  MACHABERT, Dominique, BEAUDOIN, Laurent, “Álvaro Siza - Uma questão de medida”, caleidoscópio, 
Casal de Cambra 2009, pág 156.
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S. Vítor. Não houve tempo. Ainda não estava terminado quando foi…quando houve uma mudança 
política em Portugal, pronto - para um lado ou para o outro foi uma mudança política. Cada projecto 
teve os seus resultados muito diferentes. Em S. Vítor, a primeira coisa que a Câmara fez de imediato 
foi demolir uns muros onde estava o conceito da memória e substituir as janelas em madeira - que 
estavam naturalmente impecáveis e muito delicadas, com a escala mais adequada - por janelas de 
alumínio. Entre outras coisas eu lembro-me que um dos directores da Cooperativa de S. Vítor teve 
direito a três casas numa atribuição que foi feita aos moradores mas que foi feita “por cima”, pela 
Câmara. Houve aí um “golpe” político de favorecer certas pessoas. Contudo, ainda há lá um ou dois 
moradores de origem e eu sei que há um que não fez alterações nenhumas na casa.

Ou seja, quase nenhum dos moradores actuais veio das ilhas, correcto?

Não, ainda há lá gente que vem das ilhas. O que li é que só um manteve a casa original, porque 
a Câmara fez uma pressão activa de transformar as casas, mudou as janelas impecáveis, etc - há 
uma que foi um amigo meu pintor que ficou com ela para por na parede porque gostava dela (risos). 
E também houve a demolição das pedras que eram um acto simbólico. Na Bouça foi outra coisa, 
porque os moradores que ocuparam inicialmente o bairro ficaram lá todos. O que se passou foi 
que as casas estavam por acabar, as cozinhas não estavam ligadas ao exterior, estavam a abrir 
para o vão e ainda não tinham sido feitas as chaminés. A empena que aparecia era a parede de 
um sítio da ala contínua onde havia uma junta de dilatação, o que fazia com que não estivesse 
impermeabilizada. Isto degradou-se logo o que deu uma má imagem. Era publicado nos jornais 
como uma coisa exigível, porque eram três bocados destas bandas sem remate nem num extremo 
nem noutro. Existia também uma escada de galeria em madeira, que esteve até por volta de 2005, 
quando começou a obra de remodelação. Aí a transformação que houve foi o resultado disso 
que eu lhe disse da transformação na apetência das casas nos diversos grupos. Eu sei que eles 
agora fazem uma grande festa no S. João onde vai toda a gente e em que participam também os 
moradores de origem.

Em S. Vítor é que não fazem nada no S. João…

Em S. Vítor foi a morte da luta, foi o assassinato absoluto. O que significa que S. Vítor era 
provavelmente melhor que a Bouça, mais autêntico. Por isso, o apetite de destruir foi brutal. A 
necessidade de destruir foi bastante mais forte. A Bouça é a exigência pelos moradores da utilidade 
do projecto que eu tinha feito nos anos 70. São as mesmas casas, com o mesmo perímetro. Em 
relação a matérias de estrutura são a solução mais barata porque havia limites de custo, mas o 
projecto é o mesmo. As bandas, as escadas teve de ser adaptado para o financiamento possível 
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que existia.

Em relação à ruína, em S. Vítor teve de trabalhar com ela, assim como noutros projectos que 
poderá obviamente falar como o Chiado, ou mesmo Alhambra. Como nas Fontainhas existe 
também uma parte de ruína e eu estou a trabalhar com essa vertente, pergunto-lhe como é 
para si construir perto da ruína e com ela?

Bem, pode-se trabalhar com as ruínas ou com a não-ruínas históricas… Houve uma altura em que 
se considerava que tudo devia ser demolido menos os monumentos. O fascismo italiano assim 
considerava (por exemplo) e o português também. O largo da Sé foi todo reconstruído, havia casas 
a quatro metros da fachada da igreja. Foi uma altura em que o conceito – e começou até antes com 
o barroco - era acrescentar com a linguagem já de outra época, mas mantendo a que existia antes. 
Por exemplo, a galilé da Sé do Porto: é barroco joanino - declarado - do Nasoni, mas manteve-se 
a igreja medieval. Depois há uma altura em Portugal nos anos 30, no Estado Novo, em que se 
demolia muito. Por acaso a galilé não houve coragem para a demolir mas muita coisa barroca foi 
destruída, com os princípios adoptados pelos monumentos nacionais. O Mussolini rompeu com as 
casas que existiam a fechar a colunata do Bernini para abrir uma avenida, mas depois o próprio 
Corbusier faz o plano Voisin que é ainda mais radical. Deixa a Torre Eifell, a Notre Dame, e mais 
alguns edifícios mas de resto demole tudo. Mais tarde, vem uma reacção vinda da práctica e da 
experiencia de dentro do CIAM e há um retomar da consciência da importância da história. Ou seja, 
da importância da continuidade na cidade e na arquitectura e isso vai ter a sua influência, inclusive 
em Portugal, através da reflexão na escola e na prática do Arquitecto Távora que era membro do 
CIAM, e que estava próximo desse grupo, o Team10. Há assim uma ideia que se vai construindo 
sobre a história em Portugal assente na continuidade que hoje provavelmente se está a perder. 
A cidade do Porto é um exemplo evidente disso. De maneira que a continuidade é o material do 
projecto. Se uma pessoa trabalha no centro histórico com restos de construções de várias épocas 
esse é o material do projecto. Agora em S. Vítor havia uma posição – de certo modo ingénua – 
complementar ao que disse que era como que simbolizar o renascimento de um contexto que 
estava para ser totalmente demolido – que em S. Vítor havia uns programas para construir um 
parque de estacionamento…

No Bairro Leal também…

…o projecto de S. Vítor pode arrancar muito rapidamente porque os terrenos estavam livres, já tinha 
havido demolições. Quer dizer, estavam livres não, estavam nas mãos dos proprietários. Foram 
expropriados pelo estado. De maneira que havia também uma função de certo modo inconsciente 
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mas hoje para mim muito clara, que dava registo do que era o renascer de um determinado tecido 
urbano de um terreno que estava ameaçado e que já tinha sido negociado.

Se pudesse resumir qual foi a maior lição que o SAAL lhe ensinou, para os jovens arquitectos 
que queiram combater toda esta especulação, qual seria?

Que a arquitectura é uma coisa para debate ao alcance de toda a gente. Não se deve pensar que 
é preciso ter um curso superior ou algo parecido para participar nas questões da cidade e dar-lhe 
contribuições. Uma grande lição foi dada com essas populações – que nalguns casos não tinham 
instrução nenhuma – ao aprender que com elas podíamos debater o problema da cidade. Essa foi 
uma grande lição de sacralização do debate da arquitectura. Outra lição da mesma linha foi que 
a arquitectura não é um luxo, é uma necessidade que está ao alcance de toda a gente que pode 
debater, participar, etc. E hoje viu-se pelo contrário que quando se houve falar – como muitos artigos 
no jornal ou muitas atitudes perante a arquitectura pública por parte de muitos indivíduos – continua 
a predominar a ideia de que a arquitectura é um luxo. Omitindo nessa opinião – gente às vezes 
com responsabilidade – que a afirmação da arquitectura moderna vem através das necessidades 
do Pós-Guerra e que a formação do movimento moderno dos arquitectos se baseia na “arquitectura 
para o maior número”, e não no luxo e na excepção. “Arquitectura para o maior número”, desde a 
arquitectura até ao mobiliário. O Rietveld imaginava os seus móveis e fazia-os com o carpinteiro 
que morava ao lado, com pregos e tábuas de forma muito barata e no entanto hoje os móveis do 
Rietveld estão aí nas lojas de design a preço bem caro, como os do Corbusier onde acontece a 
mesma coisa. 

Por mera curiosidade, e porque tal questão despoletou várias informações de interesse para 
o tema na conversa com o Arquitecto Sérgio Fernandez, pergunto-lhe se a sua prova final de 
curso tinha alguma componente social.

Não, não tinha. Por acaso a minha prova de curso foi um encargo de pessoas de Lisboa amigas 
entre elas que iam passar férias em Moledo (no Minho) e que me conheciam também. Eram casas 
de férias, e como eram por volta de umas cinco ou seis, fiz realmente um plano inserido na serra. 
Componente social tem sempre, agora este era um grupo social para fazer casas de férias (risos).

Agora uma pergunta mais pessoal… Eu estive em Machu Picchu no ano passado, e reparei 
num livro seu de entrevistas que tinha também um esquiço de Machu Picchu. Gostava que 
me dissesse quando foi ao Peru, se essa experiência na América do Sul poderá ter incluída 
alguma visita a obras do PREVI em Lima (Peru), onde se encontra a arquitectura participativa 
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Des. 10 | Esquiço de Macchu Pichu (Peru), de Álvaro Siza.
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do Aldo Van Eyck, do James Stirling, entre outros.

Sei o que foi o PREVI, mas posso dizer que não conheço muito bem. Eu fui ao Peru em Agosto de 
95 a convite de uma escola de arquitectura de Lima e de outra de uma terra mais acima e depois 
claro que aproveitei e fui visitar o Machu Picchu. Claro que o Machu Picchu é dos sítios mais 
extraordinários do mundo e pude visitar bem porque fui com um professor de Lima que o conhecia 
muito bem. E Cuzco também é muito interessante…

Sim, também lá estive…

Cuzco que é uma cidade feita pelos espanhóis sobre as fundações e os muros pré-colombinos. O 
tecido da cidade espanhola está muito marcado.

A viagem é sempre uma inspiração para si?

Sim, sim, claro que é. A viagem é uma das partes fundamentais da aprendizagem de um arquitecto. 
Quanto mais se viaja mais se vê e quanto mais se vê mais original se é. No meu tempo quando 
se começava o curso havia ali uma luta pela modernidade e a referência aqui no Porto era o 
Corbusier. Nessa altura claro que isso limita muito o percurso do arquitecto. Depois isso alargou-
se mesmo ainda no tempo da escola com um novo corpo docente que incluía um professor do 
CIAM, com a chegada do pós-guerra recomeçam as origens da arquitectura de todo o mundo. 
Nessa altura já não se faz uma cópia, já não se está obcecado por uma linguagem arquitectónica. 
Em Machu Picchu uma coisa que na altura mais me abalou foi que, durante a visita, eu estava a 
fazer o projecto de Santiago de Compostela com material disponível de boa qualidade, o mais fino 
possível e cheguei a Machu Picchu e as pedras eram de uma grossura gigante. Portanto a primeira 
sensação foi de choque e de “desilusão” quando vi aquelas pedras incríveis com três ou quatro 
metros de altura e pensei “o que é que estou a fazer?” 

Mas também não iria utilizar pedras gigantíssimas no projecto de Santiago…

Não é possível. Até porque já ninguém quer pegar nelas à mão…(risos). Agora até há máquinas 
embora ainda haja quantidades de países explorados onde “tranquilamente” se vai buscar a pedra 
e a madeira deitando abaixo as coisas, etc, etc.

Muito obrigado por esta conversa Arquitecto Álvaro Siza.
14 de Agosto de 2015.
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Conversa com o Arquitecto Alejandro Aravena

A chamada é longa, intercontinental.
Contudo a distância que separa as minhas perguntas nunca esteve tão perto de 

suscitar respostas produtivas.
Curta, mas concisa, a conversa decorre ponto por ponto, para nos lembrar que 
mais importante que formular novas teorias é confirmar aquelas que já existem.

Fig. 18 | Mirador de las Cruzes, México, 2010.
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Fig. 19 | Parque periurbano de Calama, Chile, 2014.

Fig. 20 | Projecto “Boulevar Juan Antonio Rios”, Chile, 2013.
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Com o desenvolvimento de projectos de habitação social como a “Quinta Monroy”, a 
Elemental tornou-se de certa maneira especialista em tornar horizontal a relação entre 
morador e arquitecto, tornando o primeiro como parte integrante do projecto. Os moradores 
são convidados a debater os problemas das suas casas, assim como os seus desejos e 
necessidades habitacionais. Um dos temas que mais aborda no seu discurso prende-
se com a capacidade que o arquitecto tem em “sintetizar” todas as equações vivenciais 
de cada projecto203. Como se desenvolvem as metodologias que utiliza para sintetizar as 
necessidades dos moradores (reuniões, assembleias, desenhos dos moradores, etc)?

Em relação à participação, uma das coisas que queremos provar é que a soma de boas intervenções 
individuais não garante necessariamente um bom conjunto arquitectónico. Quando cada família faz 
a sua própria casa e as juntamos todas, o que queremos é que os habitantes vejam se têm de impor 
alguma regra que tenham de cumprir no futuro, uma vez a soma das intervenções individuais pode 
gerar um total que pode ser caótico. Nada do que fazemos acerca da participação é “romântico” ou 
“hippie”, é uma abordagem muito precisa que visa gerar acordos entre as pessoas e que possam 
ser elas mesmas a gerir o seu cumprimento. Há que partir do princípio que o arquitecto não vai 
estar na obra uma vez que esta termine a sua construção e portanto o que queremos é iniciar um 
processo onde a própria população controle os acordos sociais que se supõem no início. Quando 
falamos de participação, não significa que perguntemos às pessoas um código de desenho ainda 
que lhes perguntemos respostas para incluir as suas opiniões como soluções. O primeiro objectivo 
é identificar qual é a pergunta que há para resolver. Muitas vezes o que para os habitantes é a 
pergunta não corresponde à pergunta à qual o projecto se sustém. Assim, eu diria que o projecto de 
participação, antes que uma tentativa de dar uma resposta participativa sustem-se na identificação 
da pergunta. 

Ao contrário dos vossos projectos de vivendas sociais, no desenho de espaços públicos 
como o “Boulevar Juan Antonio Ríos”, o “Sendero Rústico” ou o “Parque periurbano de 
Calama”, o conjunto dos futuros utilizadores dos espaços desenhados define-se pelo seu 
carácter heterogéneo. Organiza-se em diferentes estratos sociais, com diferentes interesses 
discutidos muitas vezes com recurso a reuniões frequentes. Em muitos casos, desde o 

203  “I mean, we spend a lot of time at the beginning of every project just explaining that we’re okay with constraints. 
The first assumption people make is that architects will add some cost to the entire picture. So, the first thing we 
try to do is to say “don’t worry”. I mean, give me constraints, give me the budget, give me the timeline, give me 
everything and I’m going to work and play with that set of rules but within that, try to bring things to the next step, 
because if there is any power in what we do is the power of synthesis.” ARAVENA, Alejandro, “Urbanized”, de Gary 
Hustwit, EUA, 2011.

http://www.imdb.com/name/nm1216753/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm1216753/?ref_=tt_ov_dr
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Figs. 21 e 22 | Arquitecto da Elemental em conversa com os moradores do futuro bairro Villa Verde.
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primeiro contacto com a população que esta tende a demonstrar um intenso cepticismo 
face à realização de novos projectos. Como transformar este cepticismo em operatividade?

Primeiro, tens de estar de acordo com a população sobre qual é a pergunta. Actualmente, isso foi 
visível num projecto que não tem nada a ver com habitação social, num concurso de um museu no 
centro de Santiago. Eramos cinco finalistas e realizou-se uma assembleia com os moradores da 
zona onde vai ser construído o museu para discutir o desenho do espaço público e o respectivo 
programa cultural. A sensação geral do ambiente das pessoas da assembleia era que “a nós 
ninguém nos perguntou se queríamos receber um museu neste parque e na verdade não queremos 
este projecto…”

O que nós dissemos ao apresentar a nossa proposta não foi explicar qual era o nosso projecto, qual 
era a resposta que tínhamos mas sim qual a pergunta que poderia ser importante responder. Deste 
modo, só discutimos com as pessoas o facto de a nosso juízo haver um problema de segurança, 
de acessibilidade e de distribuição de equipamentos naquela zona. A dada altura, na nossa 
apresentação o que quisemos foi que as pessoas estivessem de acordo com os nossos problemas, 
e não que estivessem logo à partida de acordo com os nossos projectos. As outras equipas o que 
fizeram foi apresentar os seus projectos. O resultado do processo foi que as pessoas votaram 
com unanimidade não na nossa proposta mas na nossa identificação do problema e estando uma 
vez de acordo com o problema aí as pessoas disseram: “Ok, dado que sabem qual é o nosso 
problema, então nós vamos confiar-lhes o desenvolvimento da vossa proposta que depois irá dar 
uma resposta”. 

A melhor maneira de combater o cepticismo é fazer um processo de participação sobre “qual é a 
pergunta”. Se há acordo sobre qual é a pergunta, o mais provável é que então se rompa a primeira 
barreira que é o moradores que diz “a mim não me importa que tragam 500 propostas se não 
entenderam qual é a minha necessidade”. Primeiro, para romper o cepticismo, a participação é 
sobre a pergunta e não sobre a resposta. Segundo, imediatamente – e quase de forma espontânea 
– há que fazer uma proposição, não um diagnóstico. E ordenar as informações-chave de uma 
proposta. Muitas vezes os projectos de participação o que procuram é transformar o seu trabalho 
num diagnóstico e a maneira de romper esse cepticismo é rapidamente fazer uma proposição. 
Quando digo rápido é entre a primeira reunião, onde tratamos de acordar qual é a pergunta e a 
segunda reunião onde, uma vez elegida a pergunta, começamos a tentar dar uma resposta - são 
dez dias, duas semanas. 
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Em algumas entrevistas apelida a cidade como “fonte de oportunidades de emprego, ócio 
e de encontro”, sublinhado ao mesmo tempo que estas se tratam de “bombas de tempo” 
e consequentemente “geradores de desigualdade social”204. Neste caso, o espaço público 
apresenta-se como uma forma de melhorar a vida das pessoas onde o desenho do lugar onde 
estas trabalham, almoçam ou descansam, ou o número de m2 de espaço verde por habitante 
podem aprimorar a qualidade de vida da cidade. Como a democratização do espaço público 
por mudar esta realidade, desenhando um urbanismo incremental? De outro modo, como 
seria gerido o desenho do espaço público na cidade dos seus sonhos?

Talvez não devesses ter uma “cidade dos sonhos”… Uma cidade mede-se por aquilo que se pode 
fazer nela gratuitamente. Portanto, a importância do espaço público é que te permite melhorar a 
qualidade de vida sem ter que pagar pelo standard dos espaços. Em geral, os lugares de qualidade 
gratuitos numa cidade estão associados a fenómenos geográficos. As praias no Rio de Janeiro, as 
margens dos rios em Bogotá e em Medellín (Colômbia), noutras zonas as montanhas… Eu diria 
que o espaço público é redistributivo porque entrega qualidade de vida aos cidadãos sem que estes 
tenham de pagar por ele. Essa capacidade distributiva dos espaços públicos tem vindo a ocorrer  
nas cidades capitalistas pelos seus fenómenos geográficos. 

Para finalizar, qual os maiores entraves a uma arquitectura social no que toca ao espaço 
público e como vencê-los futuramente?

Eu tiraria à pergunta a questão “social”. Ficaria “O que é mais difícil para uma cidade?”, ponto. 
Não creio que à cidade haja a necessidade de introduzir esse adjectivo social porque o desafio de 
uma cidade é por si só “social”. Não pode etimologicamente ter outro tipo de desafios. De longe, 
o recurso mais escasso e consequente o mais difícil vai ser a coordenação. Em geral, as cidades 
constroem-se e desenvolvem-se de maneira sectorial. Pensam em si mesmas de maneira sectorial 
os projectos de transporte, de espaço público, de infra-estruturas, de serviços, ambientais… Na 
verdade, o que vai fazer a diferença para que a cidade possa melhorar a qualidade de vida das 
pessoas são projectos transversais e não sectoriais.

A coordenação entre os distintos sectores é de longe o custo mais alto de uma cidade e por isso 
– fazendo a ligação com a primeira pergunta que me fizeste – falo tanto da questão da “síntese” 
em arquitectura. Quando tens tantos canais em paralelo, o poder da arquitectura é poder sintetizar 

204 ARAVENA, Alejandro, programa semanal chileno “Tolerância Zero”, Chilevisión CHV, 8 Junho de 2014, 
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=wtDe15asrUc (consultado a 1/09/2015)
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uma visão – não diria de sonho neste caso – diria uma visão que é capaz de fazer várias coisas 
em simultâneo. Um bom projecto de espaço público provavelmente também será ao mesmo tempo 
um bom projecto de transportes, e simultaneamente de infra-estruturas, que resolva problemas 
de segregação e portanto de habitação. O desafio vai ser cada vez mais que em vez de se fazer 
uma coisa de cada vez, se faça uma coisa que responda a quatro ou cinco âmbitos distintos ao 
mesmo tempo. Na semana passada estava em Medellín (Colômbia), a conversar com o Presidente 
da Câmara que estava a pensar fazer um Monocarril, um projecto de transportes que ia custar – 
sem certeza – 50 milhões de dólares o quilómetro, ou talvez mais 70 milhões de dólares. E claro, 
o dinheiro é um tema complicado se uma pessoa só pensar este projecto como um projecto de 
transporte… Uma vez que se construa a infra-estrutura para um monocarril, deve-se pensar que 
para além de este ser um projecto de transporte será também um projecto de espaço público. 
Pode até ser também um projecto de inclusão social que melhore a questão da segurança, de 
infra-estruturas sanitárias melhorando o acesso de água potável ou a electricidade, e assim 
sucessivamente. Quando fazes um projecto onde se pensa ao mesmo em cinco coisas, o dinheiro 
deixa de ser o tema principal, e a coordenação passa a ser o grande desafio.

8 de Setembro de 2015.
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