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Resumo

A condição fragmentada e descontínua que assinala a imagem da cidade contem-

porânea traduz um dos principais “paradigmas” das várias disciplinas subjacentes 

à organização deste “ecossistema social”, desde a arquitetura ao urbanismo, atraves-

sando o domínio antropológico que “interpela” o seu estado atual. Materializado 

num espaço público desconfigurado e numa paisagem urbana reticente, o contexto 

contemporâneo reclama a perfeita simbiose entre o “discurso teórico e a prática 

do projeto do espaço público como componente fundamental na estruturação da 

cidade”1.

Através do estudo do sistema de espaços coletivos no tecido urbano da vila de Monção 

o que pretendemos é, mais do que identificar as debilidades de uma textura urba-

na, consciencializar de que a cidade, “organismo vivo” onde interagem as múltiplas 

dimensões físicas e cognitivas que definem um padrão social, deve ser planeada, 

apreendida e contemplada como uma só unidade (um tecido contínuo) e não como 

o resultado da articulação e da justaposição de peças e conceitos isolados. 

Paralelamente, procuramos “alimentar” a condição nuclear do espaço público na 

composição da cidade, frisando os diferentes domínios que o identificam além da 

materialidade captada pelos órgãos sensitivos: “o lugar de relação e identificação, 

de contacto entre pessoas, de animação urbana, e por vezes de expressão comu-

1 COELHO, Rodrigo, “DESÍGNIOS E FORMAS DO ESPAÇO PÚBLICO NA CIDADE CONTEMPORÂNEA: No-
tas para pensar o projeto do espaço público na construção da cidade portuguesa”, riURB, Revista Iberoamericana 
de Urbanismo nº11, 10 de Maio de 2014, pág.79.
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nitária”2. Enfatizamos, assim, a relação indissociável de ambos os temas (cidade e 

espaço público), numa investigação que procura elucidar, a partir da intervenção 

sobre o legado contemporâneo, para a necessidade de (re)pensar os modelos e as 

estratégias de intervenção na cidade.

Nestas circunstâncias, o Largo da Estação, integrado no sistema de espaços coletivos 

no tecido urbano da vila de Monção, corresponde ao espaço empírico de reflexão 

(caso de estudo). De posição particular na trama da vila, o lugar de transição entre o 

espaço confinado ao interior da fortaleza, a norte, e a urbanização contemporânea, 

a sul, evidencia o perfil de uma atmosfera nuclear à continuidade urbana estabe- 

lecida como premissa entre as formas que se organizam em seu redor. Neste sentido, 

utilizamos o Projeto Urbano como instrumento para materializar uma estratégia 

urbana em resposta aos “obstáculos” e às oportunidades que o desaparecimento do 

caminho-de-ferro despertou, através de um desenho onde “as coisas se encontram 

e se harmonizam”3.

Em suma, a presente dissertação questiona o conceito e a imagem da cidade con-

temporânea através da leitura de um passado perpetuado nas formas do presente e 

debate a natureza do espaço público enquanto “elemento determinante da forma da 

cidade”4. 

2 BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, pág.46.
3 ZUMTHOR, Peter, “ATMOSFERAS, Entornos Arquitectónicos – As coisas que me rodeiam”, Editorial Gustavo 
Gili, Sl, Basileia, 2006, pág.69.
4 BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, pág.90.



1 COELHO, Rodrigo, “DESÍGNIOS E FORMAS DO ESPAÇO PÚBLICO NA CIDADE CONTEMPORÂNEA: No-
tas para pensar o projeto do espaço público na construção da cidade portuguesa”, riURB, Revista Iberoamericana 
de Urbanismo nº11, 10 de Maio de 2014, pág.79.

Abstract

The fragmented and discontinuous condition that marks the image of the contem-

porary city represents a main "paradigm" of various disciplines underlying the or-

ganization of this "social ecosystem", from architecture to urban planning, through 

the anthropological domain that "challenges" its current state. Materialized in a 

public space mangled and a reluctant urban landscape, the contemporary context 

demands the perfect symbiosis between the "theoretical discourse and practice of 

public space design as a key component in structuring the city"1.

By studying the collective spaces system in the urban texture of the Monção village 

what we want is more than identify the weaknesses of an urban texture, aware that 

the city, "living organism" which interact with multiple physical and cognitive di-

mensions define a social standard, should be planned, learned and contemplated as 

a single unit (homogeneous texture) and not as a result of the joint and the juxtapo-

sition of parts and isolated concepts.

At the same time, we seek to "feed" the nuclear condition of public space in the com-

position of the city, pointing out the different areas that identify it beyond the ma-

teriality captured by the sense organs, "the place of relationship and identification, 

of contact between people, of urban animation, and sometimes community expres-
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sion "2. We emphasize, as well, the inseparable relationship of both themes (city and 

public space), a research that seeks to elucidate, from the intervention the "contem-

porary heritage", the need to (re) think the models and intervention strategies city.

In these circunstances, the Largo da Estação, part of the collective system of spaces 

in the urban texture of the Monção village, matches the empirical space of reflec-

tion (case study). Of particular position in the village plot, the place of transition            

between the confined space inside the fortress to the north, and contemporary ur-

banization, south, it shows the profile of a nuclear atmosphere in the urban continu-

ity premised between the forms that organize around it. In this sense, we use the Ur-

ban Project as a tool to materialize an urban strategy in response to the "obstacles" 

and opportunities that the disappearance of the way of the railroad sparked through 

a design where "things are and harmonize"3.

In short, this thesis questions the concept and the image of the contemporary city 

through the reading of a past perpetuated in the present forms and debate the nature 

of public space as a "key element of the shape of the city"4.

2 BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, pág.46.
3 ZUMTHOR, Peter, “ATMOSFERAS, Entornos Arquitectónicos – As coisas que me rodeiam”, Editorial Gustavo 
Gili, Sl, Basileia, 2006, pág.69.
4 BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, pág.90.
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A presente dissertação concretiza um momento de reflexão sobre os diferentes 

domínios, as formas e os princípios ideológicos que assinalam a imagem da cidade 

atual, assim como a condição nuclear do espaço público no seu desenho. Fundamen-

tais ao conceito de “fazer cidade”, os temas desenvolvidos traduzem os principais 

paradigmas da discussão e da crítica contemporânea, num encontro de opiniões que 

se dividem, de argumentos que se complementam e se partilham e de atributos que 

qualificam a posição de cada observador (desde o arquiteto que projeta o espaço ao 

transeunte que o apreende e experiencia). 

Perceber as formas e as diferentes escalas da cidade contemporânea exige uma 

leitura conjunta de fatores indissociáveis, desde as políticas governamentais que 

“incutem” estratégias ao seu planeamento, as condicionantes históricas que cicatri-

zam as memórias de um passado remoto, os agentes territoriais responsáveis pelas 

sucessivas metamorfoses no tecido urbano e a condição social traduzida nas formas 

de ocupação do solo e nas práticas vivenciais do lugar. 

Assim, avaliar a cidade “como entidade em permanente evolução, assim como a 

sua designação, têm definido posições e estabelecido divergências profundas entre 

os que procuram um termo que a caraterize inequivocamente, e os que continuam 

a designá-la como cidade, apesar de lhe confirmarem as transformações formais, 

sociais, antropológicas e urbanas que a descaraterizaram como entidade historica-

mente reconhecível”5.

A análise e a reflexão sobre a realidade que conforma a cidade contemporânea su- 

gerem a visão multifacetada do enredo que a concretiza nas diferentes escalas. En-

tendê-la como “produto material de uma forma de construir atual”6, acrescentando 

novas dimensões de leitura (através de modelos espaciais diferentes e de novos con-

ceitos de urbanidade) a uma imagem urbana previamente estruturada ou, por sua 

vez, como “uma acessão do conceito que se reconhece naquilo que chegou até aos 

5 Sem referência ao autor, artigo “Espaço Público e Cidade Contemporânea”, Simpósio Europeu de In-
vestigação em Arquitetura e Urbanismo, consultado em <http://www.eurau12.arq.up.pt/pt/tema-e-
comunica%C3%A7%C3%B5es/espa%C3%A7o-p%C3%BAblico-e-cidade-contempor%C3%A2nea>,Faculdade 
de Arquitetura da Universidade do Porto, Porto, Maio de 2015. 
6 CALIX AUGUSTO, Teresa Manuel de Almeida, “As morfologias da cidade contemporânea: Estruturas e Tex-
turas. Uma matriz interpretativa da forma urbana. O sistema urbano do Porto”, Dissertação de doutoramento 
em Arquitetura, FAUP, 2013, pág.6.



nossos dias, independentemente da época que lhe deu origem física”7 traduz o es-

forço constante em busca de um modelo ideal de composição, intrínseco à génese 

do complexo sistema que designamos por “cidade contemporânea”.  

A leitura atual da forma da cidade é interpretada, de uma forma generalizada, pelo 

somatório de partes descontínuas quer espacial quer temporalmente. Reflete um 

“ecossistema” resultante de um processo contínuo de justaposição de partes, de frag-

mentos independentes, de camadas que perpetuam uma história singular e definem 

padrões de composição muito diferenciados. Expressa, assim, um modelo de “lu-

gar coletivo” que acontece, naturalmente, “nos espaços que, tendo sofrido diversas 

transformações, fazem parte da nossa história atual ainda que, efetivamente, a sua 

origem material não se encontre no tempo presente”8. 

À expressão fragmentada e descontínua da mancha urbanizada que identifica o 

seu perfil atual (a cidade contemporânea enquanto sistema heterogéneo e realidade 

multidisciplinar) acresce a análise determinante de elementos nucleares à sua com-

posição, designadamente o espaço público.

Traduzida “em tipos concretos e em sistemas de espaços abertos contínuos e bem 

definidos”9 até meados do século XX, a ideia de espaço público parece reclamar 

uma postura “diluída e descaraterizada pelas sucessivas sobreposições que a cidade 

foi sofrendo ao longo da sua história”10. Neste sentido, face ao processo continuado 

de fragmentação das cidades, parece existir uma rutura entre os conceitos de cidade 

e de espaço público, até então estritamente indissociáveis, dificultando a leitura e 

apreensão contínua do tecido urbano e da condição nuclear que a natureza dos es-

paços físicos (ou materiais) de contacto e uso coletivo ocupa na definição da sua 

identidade e composição.

7 CALIX AUGUSTO, Teresa Manuel de Almeida, “As morfologias da cidade contemporânea: Estruturas e Tex-
turas. Uma matriz interpretativa da forma urbana. O sistema urbano do Porto”, Dissertação de doutoramento 
em Arquitetura, FAUP, 2013, pág.6.
8 Idem, ibidem, pág.6.
9 COELHO, Rodrigo, “DESÍGNIOS E FORMAS DO ESPAÇO PÚBLICO NA CIDADE CONTEMPORÂNEA: No-
tas para pensar o projeto do espaço público na construção da cidade portuguesa”, riURB, Revista Iberoamericana 
de Urbanismo nº11, 10 de Maio de 2014, pág.80.
10 Idem, ibidem, pág.80.
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Perante as premissas enunciadas e os temas considerados centrais ao estudo, o desa-

fio da investigação que se apresenta atenta na relação da cidade e do espaço público 

assim como das morfologias deste enquanto elemento determinante da sua forma 

(“elemento ordenador das expansões urbanas, elemento de reconstrução da cidade 

sem plano, elemento de reestruturação da cidade metropolitana e elemento de ex-

ceção da escala geográfica”11). Considera, ainda, o indivíduo como principal agente 

de transformação do território, de modo a sistematizar e a entender os significados 

e atributos que, indicadores da sua posição individual enquanto transeunte no es-

paço, lhe permitem integrar um modelo social de maior complexidade e polissemia 

- a cidade.

Compreender as múltiplas dimensões, referenciar as diferentes escalas e identificar 

os agentes intervenientes no processo de territorialização de um lugar, perspetiva 

uma investigação que se objetiva crítica e reflexiva à imagem atual da cidade. 

À interpretação teórica da proposta acresce a necessidade em traduzir, empirica-

mente, os princípios ideológicos considerados nucleares no estudo da cidade pelo 

que, referenciamos uma realidade concreta para a sua exposição e materialização: 

a vila de Monção. Identificada como modelo espacial de potencial reflexão sobre a 

temática supracitada, o ponto de partida da investigação incide na sistematização 

de um quadro interpretativo das diferentes formas urbanas que tecem a trama con-

temporânea, de modo a interpretar um perfil urbano em constante transformação. 

Por conseguinte, o compêndio construído incide na materialização  das premissas 

que, definidas previamente, consagram os princípios ideológicos e as leituras trans-

versais ao território numa ideia de projeto.

Em suma, a dissertação que se inicia procura responder a um conjunto de conceitos, 

paradigmas e padrões considerados transversais aos modelos contemporâneos de 

organização social, tendo como finalidade o cultivo de uma educação teórico-práti-

ca que nos permita estruturar uma “forma de olhar” mais consciente e minuciosa 

sobre as morfologias e os sistemas intrínsecos à cidade.

11 COELHO, Rodrigo, “DESÍGNIOS E FORMAS DO ESPAÇO PÚBLICO NA CIDADE CONTEMPORÂNEA: 
Notas para pensar o projeto do espaço público na construção da cidade portuguesa”, riURB, Revista Iberoameri-
cana de Urbanismo nº11, 10 de Maio de 2014, pág.85.
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A presença do passado na morfologia urbana do presente

O estudo das formas, estruturas e transformações da cidade sintetiza o modelo de 

aproximação ao território, numa perspetiva de reconhecer a realidade contem-

porânea que define os padrões da “sociedade atual”. A identificação formal e a ex-

pressão de cada elemento que adorna o tecido urbano surgem como a estratégia 

de avaliação da cidade enquanto entidade em permanente metamorfose. Assim, a 

compreensão da morfologia urbana do território permite estabelecer um quadro 

sistemático do conjunto das transformações assinaladas, desde o período que apon-

ta a sua origem até à imagem atual que o observador capta. 

Considerando que “cada forma é algo em aproximação histórica de si própria e 

da nossa possibilidade de a conhecer, reconhecendo-a através das suas transfor-

mações”12, iniciamos a investigação explorando os critérios, as unidades urbanas e 

os modelos de espaço subjacentes ao traçado contemporâneo que carateriza a vila de 

Monção. Neste cenário, procuramos estabelecer uma leitura contínua das formas e 

das diferentes naturezas (des)articuladas pelo fator tempo, numa lógica seletiva que 

permita estudar o presente da vila através da compreensão do passado (pertinente) 

e estruturar um compêndio coerente das circunstâncias “implícitas” ao tecido atual.

A heterogeneidade urbana refletida no tecido da vila de Monção permite analisar 

as suas múltiplas escalas assim como as diversas formas de territorialização. Con-

comitantemente, a sua imagem contemporânea traduz a oportunidade de identifi-

car momentos-chave na composição do legado histórico, arquitetónico e cultural 

que evidencia a singularidade de um traçado. 

Assim, a leitura contemporânea parte da imagem do palimpsesto, tratando-a como 

uma metáfora de abordagem ao passado e à pluralidade do espólio, das condicio- 

nantes e das vontades que assinalam a origem da sua identidade. A análise convoca, 

portanto, os valores da História suportados pela Memória, relatando uma paisagem 

urbana que se realiza, sobrepõe, acumula e troca significados no espaço e no tempo. 

12 MOLDER, Maria Filomena, “Introdução” in VON GOETHE, Johann Wolfgang, A Metamorfose das Plantas. 
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1993, pág.13.
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A expressão máxima da trama contemporânea é traduzida no perímetro aba-            

luartado que configura o centro histórico, num desenho “irregular” considerado 

património de referência. Numa visão alargada sobre o território, a sua posição e 

forma permitem estabelecer, ainda, importantes relações com o enredo confinante 

ao seu traçado: o seu perímetro circunscreve um pequeno núcleo de quarteirões 

organizados segundo um traçado ortogonal, e limita a transição para a “urbanização 

alargada”, a sul, consagrando os novos eixos de expansão ao longo dos quais se assi-

nalam as construções contemporâneas. 

Com efeito, o tecido atual transporta-nos para três momentos distintos no proces-

so de territorialização, fruto de condicionantes diversas e dos ideais caraterísticos 

de cada período na História: o montículo fortificado (textura primitiva da vila), 

a “praça-forte” do período setecentista e o traçado contemporâneo em constante 

transformação e crescimento.

Dada a expressividade da fortaleza na leitura da textura urbana é fundamental ana-

lisar o seu traçado, sinalizando momentos de particular inquietação: os tramos de 

rutura no pano da muralha. A ausência de continuidade no seu desenho sintetiza a 

organização do atual sistema de mobilidade, em resultado da introdução de novos 

eixos de circulação e da definição de novas relações com o tecido mais distante do 

núcleo primitivo da vila (as Portas de S. Bento e as Portas do Sol atravessadas pela 

EN 202 e as Portas das Caldas interrompidas pela Avenida das Caldas). À pontuali-

dade destes “fragmentos” acresce uma leitura semelhante no lugar de transição entre 

o domínio muralhado e a urbanização contemporânea: o Largo da Estação.

A imagem incontornável que o Largo apresenta no território, pela extensão da sua 

área e pela posição nuclear no tecido urbano (pode ser lido como um espaço onde 

se assinala a “tensão interior-exterior”13: o interior regrado da fortaleza e o exterior 

mais “difuso” da urbanização contemporânea), permitem identifica-lo como princi-

pal “obstáculo” (o objeto de estudo) à leitura contínua do conjunto, à identificação 

e à valorização do património arquitetónico, histórico e cultural que lhe está asso-

ciado. 

8

13 ZUMTHOR, Peter, “ATMOSFERAS, Entornos Arquitectónicos – As coisas que me rodeiam”, Editorial Gustavo 
Gili, Sl, Basileia, 2006, pág.46.



Neste sentido, torna-se elementar compreender a identidade do lugar, avaliando as 

condicionantes associadas à sua origem e estabelecendo uma analogia na transição 

de uma área de cultivo, periférica ao recinto principal (cerca setecentista), para um 

nódulo central, de convergência de movimentos e de pessoas. Assim, a leitura do 

espaço considera as cicatrizes deixadas pela intervenção dos agentes territoriais ao 

longo do tempo, nomeadamente o momento de chegada do caminho-de-ferro à vila 

de Monção e a partida eterna da máquina a vapor. 

Ao mesmo tempo, quando observamos e experienciamos a atmosfera emanada pela 

textura urbana, torna-se difícil o seu reconhecimento enquanto sistema urbano ho-

mogéneo. O valor do espólio que guarda é desvalorizado pela forma como a trama 

é ocupada, atravessada e densificada. Um tecido tão grandioso pelas formas que 

reúne é “desvanecido” pelo tráfego automóvel, pela densidade de veículos que de- 

sorganizam a via pública e dificultam a continuidade entre espaços, congestionam 

as artérias e fragmentam a unidade do conjunto. O momento reporta-nos, então, 

para um dos problemas atuais: construir um tecido pautado pela ordem, pela hie- 

rarquia e pela dinâmica entre espaços.

Conhecer as diferentes tipologias e sintetizar os períodos e as circunstâncias expe-

rienciadas, produz uma ferramenta primordial na conquista do espaço. Permite, 

ainda, recuperar a identidade do lugar, com recurso à memória e ao espólio relacio-

nado, e garante uma maior capacidade e facilidade na sua intervenção. O “léxico” 

adquirido pela combinação das diferentes disciplinas intrínsecas ao território torna, 

assim, mais acessível o domínio das relações entre os elementos que lhe dão forma e 

alarga as oportunidades e os meios para a sua apreensão.  

Em suma, o perfeito conhecimento do lugar e da realidade que o envolve extrapola 

a materialidade e a objetividade do presente, evocando os valores passados e as mar-

cas que o tempo “desmembrou”. “Uma vez mais, as cidades têm demonstrado a sua 

capacidade para sedimentar as diferentes camadas da sua História, ou seja, a sua 

função de palimpsestos e pergaminhos que não alteram mas que acolhem, suces-

sivamente, escritas diferentes”14.
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1. Os principais espaços públicos no tecido urbano da vila de Monção

1 2 3 4 56 7

8 9

1 - Largo da Estação, 2 - Praça da República, 3 - Praça Deu-la-Deu, 4 - Largo do Souto, 5 - Parque termal das 
Caldas, 6 - Armazém da Estação, 7 - Antiga Casa da Estação, 8 - Baluarte da Cova do Cão, 9 - Ponte sobranceira 
às demolidas Portas do Sol

Fonte: Figura 1, arquivo do autor. Base iconográfica consultada em <http://portugalfotografiaaerea.blogspot.
pt/2012/09/moncao.html>, Março de 2015
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A proposição da dissertação

O início do século XX relata um período de fortes transformações sociais, sinali-

zando uma perspetiva visionária e progressista face aos princípios ideológicos con-

siderados nucleares e intransigíveis à época. A sociedade experiencia um paradigma 

de mudança com a introdução de novos “ideais quotidianos”, numa realidade estru-

turada pela pluralidade de vontades, pela ambição de conquista (modelos sociais 

eficazes) e pelo desejo de triunfo. 

A metamorfose assinalada conjuga a conceção de novos modelos de espaço, de 

mecanismos capazes de assegurarem a partilha e o transporte de informação, de 

bens e de pessoas15 entre urbanidades distantes (no espaço e no tempo) e de fatores 

nucleares à aproximação de culturas e à miscigenação de conhecimentos multidis-

ciplinares. Desta forma, as cidades e os lugares polissémicos reclamam a introdução 

de ferramentas e de sistemas especializados (meios de transporte, equipamentos e 

serviços, entre outros) cuja natureza e organização evidencie a condição central dos 

tecidos urbanos.

Face às circunstâncias sociais e aos desejos de mudança, na aproximação à logística 

das grandes metrópoles, os territórios são marcados pela chegada de novos meios 

e de tecnologias, numa azáfama “descontrolada”. Num registo diferente de escalas, 

as transformações não só definem a imagem dos principais centros polarizadores 

como também se alastram às urbanidades de dimensão mais comedida, num pro-

cesso complementar de territorialização.

Numa imagem análoga, destacamos a vila de Monção e a inquietação subsequente 

à análise do seu território, com principal atenção ao período compreendido entre 

a época supracitada e a contemporaneidade. O momento de particular ênfase na 

urbanidade da vila (a condição territorial, social, económica e cultural) consagra a 

chegada (21 de Abril de 1915) e a partida (1 de Janeiro de 1990) do comboio, mo-

mentos elementares no processo de territorialização do município. Assim, consi-   

derando as transformações impulsionadas pela ativação da ferrovia e, sobretudo, 

15ASCHER, François, “La société hypermoderne ou Ces événements nous dépassent, feignons d’en être les organi-
sateurs”, La Tour d’Aigues: Éditions de l’Aube, 2005, pág.184.
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pela sua posterior supressão, assinalamos os problemas e as oportunidades do ter-

ritório urbano atual, nomeadamente o potencial de requalificação do Largo da Es-

tação, como o tema central da investigação que se apresenta. 

De limites difusos e de traçado desconfigurado, o Largo expressa um estado reti-

cente, uma atmosfera marcada pela descontinuidade entre o edificado intramura- 

lhas e as construções contemporâneas16. A partida eterna do comboio gerou um 

espaço de rutura na trama urbana, traduzida pelo aparecimento de espaços resi- 

duais entre as massas contruídas, pela natureza secundária de percursos até então 

principais (atualmente a Quelha do Cano como caminho de servidão) e pela acen-

tuação de desníveis topográficos, criando barreiras visuais e acessos condicionados 

ao atravessamento do lugar. 

A fortaleza setecentista, máxima expressão do legado patrimonial, esboça, também, 

um desenho mutilado desde a chegada do novo meio de transporte. O pano de 

muralha que liga o Baluarte da Cova do Cão, a nascente, ao Baluarte de S. João, a 

poente, sinaliza o tramo de maior extensão onde não é possível identificar o pe-

rímetro abaluartado. Deste modo, o resultado das políticas que consideraram o “cais 

de embarque” no centro da vila denunciam a estratégia que banalizou o cenário e o 

valor simbólico de um espólio protegido.

Após sistematizar as condicionantes físicas, identificar o perfil moribundo do lu-

gar e avaliar as oportunidades de intervenção no espaço, de forma a potenciá-lo 

como “nova centralidade”, recorremos ao Projeto Urbano como expediente capaz 

de responder às exigências formuladas (instrumento para a materialização da es-

tratégia). A possibilidade de criar um espaço multifacetado, potenciando o sentido 

polissémico do lugar, incutindo novas atividades e equipamentos e valorizando a 

sua condição central no tecido da vila de Monção, traduz o conjunto de premissas 

consideradas elementares à identidade e determinantes para a construção do pro-

grama do Largo da Estação.

Concomitantemente, numa visão alargada do conjunto, o Largo da Estação trans-

16 “O lugar, no seu conjunto, vive numa profunda letargia, até que novo rumo lhe seja dado”, PORTUGUÊS, 
Ernesto, “Cadernos de contas de um barbeiro. MEMÓRIAS DE MONÇÃO”, 2010, pág.88.
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mite uma condição de centralidade, não só pela proximidade a equipamentos de 

referência e às circunstâncias subjacentes ao seu perfil (lugar histórico e cultural), 

como também pela convergência que confere ao sistema urbano na continuidade 

com os principais espaços coletivos, nomeadamente a Praça da República e a Praça 

Deu-la-Deu. 

Neste sentido, pretendemos criar uma estratégia que, extrapolando a natureza do 

Largo, procura definir textura urbana contínua. Assim, o perímetro de intervenção 

considera a reflexão sobre o sistema de mobilidade local (a hierarquização das vias, 

as formas de acesso aos espaços públicos, a relação de continuidade entre estes, etc.) 

de modo a torná-lo mais eficiente no seu atravessamento e propenso a uma maior 

intensidade de relações entre cada uma das formas que o compõem. Desmobilizar 

o tráfego rodoviário e atenuar o congestionamento no interior do centro histórico 

prenunciam a vontade de um tecido mais coeso, de fortes relações entre o edificado, 

o “espaço não construído” e o transeunte que o percorre e vivencia.

Em suma, o estudo cuja exposição se inicia propõe, em primeira instância, uma 

reflexão sobre a realidade contemporânea do tecido urbano da vila de Monção, de 

modo a apreender as diferentes formas do território que estiveram na génese da 

imagem atual. Num segundo momento, assinala um projeto urbano demarcado pela 

simbiose de temporalidades, transportando um passado fortemente marcado pela 

euforia da máquina para um presente de práticas inovadoras e costumes singulares, 

na procura de reinterpretar o perfil do Largo da Estação. 

A estratégia, alargada aos principais espaços públicos de natureza complementar ao 

objeto de estudo considerado, visa, assim, sinalizar as debilidades globais do terri-

tório e potenciar as oportunidades do mesmo através da promoção ou do incentivo 

ao seu melhor funcionamento em rede, de modo a responder às necessidades quo-

tidianas de uma civilização marcadamente contemporânea (Figura 1). O objetivo 

concentra-se, portanto, na interpretação de uma nova “paisagem urbana” que va- 

lorize o património reunido desde a sua origem, que torne mais claras as relações 

entre espaços públicos que se futuram contínuos e que anuncie o indivíduo como 

principal agente de “transformação” de um território cicatrizado pelo tempo da 

História.
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2. Diagrama da metodologia desenvolvida
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A metodologia desenvolvida

“Projetar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquiteto na criação 

de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou por capricho de 

qualquer outra natureza. As formas que ele criará deverão resultar, antes, de um 

equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a circunstância que o envolve e para 

tanto deverá ele conhecê-la intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se 

confundem”17.

A elaboração do trabalho que se apresenta sintetiza um processo metodológico que 

conjuga duas vertentes particulares, nomeadamente uma componente carateriza-

dora de natureza prospetiva, na qual se desenvolvem processos de recolha de dados 

e posterior análise e interpretação, tendo em vista a constituição de uma estratégia e 

de um programa, e uma componente propositiva, de aplicação prática em resultado 

das premissas estabelecidas e das condicionantes que vão sendo expostas ao longo 

do estudo (Figura 2). 

Numa primeira instância, o trabalho de observação e registo retém as oportuni-

dades da vila de Monção, considerando uma interpretação que procura as fraque- 

zas, as ameaças, as forças e as oportunidades, num formato semelhante a um qua- 

dro de prospeção SWOT, a fim de reunir as potencialidades locais do território em          

detrimento das debilidades, na sua relação intramunicipal, nacional e fronteiriça 

(avaliação e leitura das diferentes escalas do território). Num segundo momento, 

suportado pela informação gradualmente estruturada, o estudo incide no projeto 

urbano, na procura de configurar um novo perfil ao Largo da Estação, assumindo 

a centralidade da sua posição, e uma nova imagem e organização ao sistema de es-

paços coletivos, de modo a criar uma textura coesa, valorizando as relações efetivas 

de conquista entre cada uma das formas do espaço público.

Numa primeira abordagem à metodologia intrínseca à investigação, a base expe-   

rienciada, de acordo com a vivência diária do espaço, revela-se fundamental na con-

sagração da temática exposta, uma vez que a sua construção aparece como reflexo 

17 TÁVORA, Fernando, “Da organização do espaço”, 6ª edição, Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto, Porto, 2006, pág.74.
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de um processo contínuo de investigação e inquietação perante a realidade urbana 

da vila de Monção, ao longo de vários anos. Histórias que se tecem, desabafos que 

se murmuram e memórias que se recordam são algumas mais-valias na criação de 

um percurso, de uma educação e de um conhecimento que a condição de monça- 

nense me permite, não apenas numa perspetiva de arquiteto mas também no papel 

de cidadão, que apreende diariamente o espaço aquando do seu atravessamento e 

contemplação. 

A pertinência dos desafogos de quem vive dia após dia o espírito fugaz e moribundo 

do espaço e da sua envolvente, possibilita a construção de uma perspetiva conjunta 

da trama urbana, de oportunidades e vontades movidas pela singularidade introspe-

tiva e pela identidade de cada habitante. Uma realidade construída pela intervenção 

e partilha de cada indivíduo, pelas experiências e valores depositados na História de 

cada lugar e pelo estado emotivo emancipado pela atmosfera envolvente.

Adossadas à condição empírica, anunciam-se as várias conversas travadas com os 

responsáveis do Gabinete Técnico Local, ferramenta de particular importância no 

processo de apreensão das múltiplas escalas que definem o território. A oportuni-

dade de clarificar matérias e conhecimentos e partilhar impressões num aponta-

mento mais direcionado (à arquitetura e urbanismo do lugar) facilita a criação de 

um argumento mais forte e pertinente a cada momento de intervenção no espaço. 

Permite definir um compêndio homogéneo de soluções capazes de assegurarem as 

necessidades quotidianas do presente, reeditando as memórias de um passado e 

perspetivando um futuro algo distante. 

Numa segunda instância, de acordo com uma reflexão e referenciação mais objeti-

vas, direcionadas para a pesquisa documental e bibliográfica, a recolha de matéria 

no Arquivo local e na Biblioteca Municipal conjugam um momento de aproximação 

às demais áreas de estudo subjacentes ao Largo e aos principais espaços públicos do 

sistema urbano da vila. A compreensão das condicionantes históricas, das meta-

morfoses sociais e das políticas de urbanização do solo, desde a origem medieval da 

vila à contemporaneidade que a identificam, reflete um princípio fundamental de 

aproximação às circunstâncias subjacentes à génese do seu traçado, nomeadamente, 

ao processo de territorialização evidenciado. Neste sentido, a pesquisa debruçada 
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na leitura atenta de artigos datados à época e relatos manuscritos coadjuvados pela 

análise de imagens, retratos e cartografias em função de um princípio de dualidade 

comunicativa (redação e iconografia), asseguram um estudo pautado pelo critério 

da seleção e pertinência no processamento da informação.  

A metodologia desenvolvida alude a um constante “movimento” marcado pela sis-

temática transição temporal, onde se remonta a circunstâncias distantes no tempo 

para uma compreensão assertiva das origens do território e das atuais formas urba-

nas. Considerando um contexto urbano que se materializa através de praças, largos, 

e volumes edificados que, organizados ao longo de eixos, garantem a continuidade 

do tecido e a articulação entre espaços e modelos de ocupação, reuniram-se mapas 

e cartografias onde se assinala a heterogeneidade das formas e a natureza plural da 

vila. Sinalizamos, assim, as marcas de um passado “intemporal” que, “trespassando” 

os diferentes períodos da História, constroem um enredo contemporâneo e per-

mitem perpetuar as memórias únicas de um povo.

Na vertente prática da investigação, diretamente associada à concretização e ex-

posição do projeto, o recurso ao desenho de arquitetura (nas modalidades de es-

quisso, esboço e rigoroso) evidencia uma ferramenta elementar na reflexão, i-      

dealização e conceção dos espaços assinalados, permitindo responder à essência das 

problemáticas equacionadas numa primeira fase da pesquisa. Este momento con-

sidera a “imagem” o tema principal na expressão da estratégia definida, combinando 

a leitura bidimensional da matéria produzida (plantas, perfis e fotomontagens) à 

composição espacial do modelo tridimensional construído (leitura mais imediata 

da estratégia de projeto). 

Em suma, a metodologia considerada na articulação e no tratamento da informação 

recolhida e no projeto urbano (resultado final) evidencia uma investigação marcada 

pela versatilidade dos instrumentos adotados e pela pluralidade nas formas de apre-

sentação da matéria produzida. A natureza teórico-prática da investigação evoca, 

assim, uma condição multidisciplinar na aquisição e elucidação do conhecimento 

que, combinando as premissas em diferentes leituras, resulta num projeto multifa- 

cetado onde impera o caráter singular da vila de Monção enquanto centro raiano de 

referência transnacional. 
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A organização da dissertação 

A presente dissertação, para além da Introdução, que sintetiza a proposição do 

trabalho e a metodologia aplicada na definição de uma estratégia de projeto, e do 

Epílogo, que aborda as considerações finais do compêndio desenvolvido e sumaria 

as diferentes etapas da sua elaboração, compreende uma estrutura organizada em 

duas partes. A primeira, Sobre a vila de Monção, corresponde a uma abordagem 

que, partindo da realidade contemporânea, recua às origens do território, desde 

a História associada à génese da civilização raiana às circunstâncias económicas, 

políticas e socioculturais decisivas na textura urbana e na articulação das diferentes 

formas e naturezas que integram o espaço público do tecido (prospeção). A se-   

gunda, O lugar de projeto: momento de dicotomia urbana, atende à natureza prática 

do estudo, nomeadamente à definição de uma estratégia de projeto que considera o 

sistema de espaços coletivos no tecido urbano da vila de Monção.

A investigação inicia com o tema O legado histórico na composição urbana, uma 

reflexão sobre as diferentes circunstâncias associadas ao património histórico, ar-

quitetónico, etnográfico e cultural que o povo raiano viu crescer nas margens do rio 

Minho. Na primeira parte, o capítulo Sobre a vila de Monção apresenta um retrato 

geral da vila tomando em consideração o território e as relações internas entre as 

unidades urbanas que o integram (escala intramunicipal), numa primeira instância; 

e a sua exposição mais alargada na região do Alto Minho, no domínio nacional e 

na charneira da Península Ibérica (escala transnacional), num segundo momento. 

Da primeira leitura histórica, que assinala todo o conjunto de conquistas efetivas e 

de condicionantes na base de uma organização urbana multifacetada, referem-se as 

cicatrizes de um traçado que o tempo foi moldando. Apresenta-se o caminho-de-

-ferro como principal agente na transformação do território, assim como a logística 

e comportamentos considerados nos momentos da sua chegada ao pequeno núcleo 

muralhado (21 de Abril de 1915), e no período posterior à eterna partida (1 de Ja-

neiro de 1990). De seguida, o estudo refere A posição estratégica do assentamento 

urbano, considerando a posição geográfica da vila potencialmente determinante na 

afirmação da região além-fronteiras. Combina, ainda, os setores e atividades pre-
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ponderantes na dinamização do concelho de modo a criar uma panóplia de recursos 

geradores de movimentos centrípetos.

Na segunda parte, o capítulo O lugar de projeto: momento de dicotomia urbana elu-

cida o tema do espaço público enquanto “modalidade urbana” elementar na com-

posição da cidade. A reflexão sobre as suas diferentes dimensões, O espaço público 

no desenho da cidade, antecipa a apresentação e a caraterização dos principais es-

paços públicos da vila de Monção. Num registo que combina a expressão escrita 

à iconografia, são retratadas as atmosferas que configuram o traçado urbano do 

conjunto, avaliando as potencialidades de cada lugar e sinalizando os obstáculos e 

as dificuldades à continuidade espacial considerada premissa nuclear do processo 

de transformação. O perfil de cada ambiente é traçado com uma breve alusão às 

condicionantes da sua origem, transpondo, posteriormente, para a realidade con-

temporânea que dinamiza o quotidiano e interage com os princípios ideológicos da 

sociedade atual. 

Em continuação, a vertente prospetiva da investigação (reunida, também, nos A- 

nexos) dá lugar a um estado propositivo, O projeto: do conceito à imagem. Este mo-

mento indica, primeiro, a definição de uma estratégia no sistema de mobilidade, a 

qual repercute alterações significativas no traçado urbano da vila e na natureza dos 

espaços articulados ao sistema considerado. Da visão global do conjunto anuncia-se 

a transição para uma apresentação singular de cada espaço público (a nova identi-

dade) num registo que, embora individualizado para facilitar a sua exposição, pre-

tende afirmar uma ideia de composição conjunta, salvaguardando a continuidade 

urbana entre os espaços e privilegiando a atmosfera de cada lugar.

Ao conteúdo dos textos produzidos são indexadas as imagens e os desenhos criados 

como suporte iconográfico da matéria, de modo a criar uma base de conhecimen-

tos mais coesa e a tornar a investigação mais clara na sua compreensão. Concomi-

tantemente, surgem as Referências Bibliográficas em nota de rodapé, funcionando 

como ferramenta complementar aos artigos escritos. As notas de rodapé apresen-

tam, ainda, uma natureza explicativa em determinadas momentos, com o recurso 

a informação por vezes mais detalhada e minuciosa, e evoca a posição de autores 

considerados fundamentais no desenvolvimento do compêndio que se apresenta.
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I.
Sobre a vila de Monção 



“Vendo-os assim tão pertinho
A Galiza mail’o Minho
São como dois namorados
Que o rio traz separados

Quasi desde o nascimento
Deixai-os, pois, namorar
Já que os pães para casar 
Lhes não dão consentimento”18

18 VERDE, João, “Ares da Raia”, 1902
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O legado histórico na composição urbana
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Fonte: BRANDÃO, Gonçalo Luís da Silva, ‘Topographia da Fronteyra, Praças e seus Contornos, Raya Seca, 
Costa, e Fortes da Provincia de Entre DOuro, e Minho, Mapa 6, 1758

4. A posição da Praça-Forte de Monção (A) face ao burgo de Tui (B)

Fonte: Planta de Ordenamento do Território, Plano Director Municipal, Câmara Municipal de Monção, Abril 
2009

3. A topografia e os cursos de água no processo de assentamento urbano
O presente mapa evidencia o critério de fixação dos pequenos aglomerados urbanos ao longo do território con-
finado aos limites municipais de Monção. A sua  interpretação assinala  uma dicotomia na ocupação do solo, 
ora  em zonas de vale próximas ao rio Minho e seus afluentes  (azul), ora em espaços mais íngremes, de elevada 
variação altimétrica, registados no interior do concelho e na sua relação a sul com as  comarcas vizinhas (maior 
densidade de curvas de nível).
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A matriz do tecido urbano

A privilegiada posição geográfica entre o extenso e fértil vale do rio Minho e as escar-

padas montanhas, alimentadas por diversos cursos de água que fertilizam as terras 

e permitem a ocupação a meia encosta, tornaram Monção no palco de eleição para 

a fixação de povos, desde as origens mais remotas da civilização humana (Figura 3). 

A dicotomia expressa na ocupação do território, ora em zonas de vale, mais férteis, 

junto do rio Minho, que desde sempre se apresentara como atrativo à sedentari-

zação, ora em lugares elevados, dotados de maior visibilidade e promovendo uma 

maior capacidade defensiva, é espelho de um processo contínuo de miscigenação de 

culturas e hábitos e da afirmação de diferentes modelos na organização urbana do 

território.19

Referência indubitável para as demais zonas raianas, desde as suas origens, Mon-

ção reclama um cariz particular no que atenta às políticas de ordenamento urbano 

e assentamento populacional da região. De lugar singular, contido intramuros, à 

densificação da mancha urbana, a sua história reflete o passado de uma civilização 

marcada pelas passagens fugazes de culturas e tradições, onde reina a miscigenação 

de conhecimentos e de práticas quotidianas que emolduram um povo, que outrora 

reguengo, hoje se revê como centro de interpretação no retrato da Humanidade.   

A realidade material e funcional criada na vila de Monção pelo efeito conjugado 

dos edifícios, das infra-estruturas e dos espaços não edificados regista um traçado 

muito heterogéneo, no qual se evidencia um sentido de pluralidade nos princípios 

de gestão do solo urbano, em concordância com as diferentes escalas erguidas, que 

definem limites ao espaço público e emolduram uma paisagem diversa. As dife- 

rentes formas e modelos de apropriação do espaço, registadas na atualidade, equi-       

valem às cicatrizes de um passado regido de circunstâncias socioculturais e políti-

cas, responsáveis pelo caráter multifacetado de um tecido em constante mutação 

desde os primórdios da sua nacionalidade.

19 “A concorrência dos conflitos vividos na Galiza confirmara a importância estratégica do Entre-Lima-e-Minho, 
resultante da dupla condição de zona de confronto militar entre poderes políticos concorrentes e de uma área de 
apoio a qualquer acção de expansionismo territorial em direcção a Norte”, Documento sem referência a título, 
consultado em <http://www.cm-moncao.pt/portal/page/moncao/portal_municipal/municipio/HISTORIA>, 
Monção, Outubro de 2014, pág.2.
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5. Planta da fortaleza primitiva de Monção

Os desenhos de Duarte D’Armas de 1506 evidenciam os novos elementos associados ao processo de remo-           
delação da primitiva cerca, no qual se sintetizam a edificação das bragas e das suas três portas, em conjunção 
com o traçado da barbacã e da couraça. Face à expansão urbana da vila, a primeira linha de muralha apresentava 
sinais de obsolescência, havendo a necessidade de modernizar e ampliar o sistema defensivo com a criação de 
uma barbacã. Uma das portas estaria voltada para a actual Praça Deu-la-Deu, ao passo que as restantes duas 
ocupavam posições estratégicas na proximidade de elementos defensivos, nomeadamente a porta do Postigo, 
voltada a sul e na proximidade de um pequeno torreão de planta semicircular, e a porta a nordeste de ligação à 
couraça, pela qual se garantia o acesso do interior muralhado à torre que protegia o porto fluvial onde embar-
cava assinalável quantidade de vinho para os mercados ingleses. Em oposição ao registo edificado extra-muros, 
reflectido apenas pela Capela de Santa Maria do Outeiro e por algumas hortas na vertente voltada para o rio, o 
núcleo de fundação medieval de Monção apresenta uma matriz urbana caracterizada por um traçado regular.

6. A vila de Monção na perspetiva de Duarte D’armas 

Fonte: Figuras 5 e 6 consultadas em D’ARMAS, Duarte, ‘Livro das fortalezas/Duarte D’Armas’, reprodução ano-
tada por João de Almeida, Lisboa: Império, 1943
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A composição contemporânea evidencia uma malha articulada por elementos des-

contínuos no espaço e no tempo, particularizando cada momento da História como 

padrão elementar na organização urbana, resultante da miscigenação de princípios 

e modelos de referências díspares (Figura 7). O denso núcleo edificado a nascente 

da Praça Deu-la-Deu (A), de ruas estreitas organizadas segundo uma “métrica 

ortogonal” e regular, acompanhada pela unidade arquitetónica das construções, 

onde predomina a casa quinhentista de dois e três pisos, corresponde ao sistema de 

fundação medieval que assinala os primeiros momentos de registo da vila enquanto 

civilização. Estruturalmente marcado pelo cruzamento ortogonal de dois eixos, no-

meadamente a relação norte-sul fixada pela Igreja Matriz (F), pela Casa da Câmara 

(G) e largos confinantes e pelo eixo nascente-poente (atual Rua Direita), o espaço 

urbanizado organiza-se segundo quarteirões de perfil longitudinal, pontualmente 

assinalados pela torsão relacionada com o contorno curvo do perímetro circundan-

te. Singularidades que remontam à génese de um povoado de práticas e costumes 

confinado, outrora, aos limites da primitiva fortificação no montículo sobranceiro 

ao rio Minho.20 

Numa imagem de maior extensão, com uma perspectiva alargada sobre o território, 

a mancha pétrea integralmente conservada, de configuração irregular e composta 

por baluartes de formato muito diverso21, estabelece fronteira entre a vila intra-

muros22 e a urbanização alargada, a sul. A relação de continuidade espacial entre 
20 No reinado de D. Dinis, a constante instabilidade política entre as duas margens do rio Minho, desencadeara 
medidas para a fortificação do montículo que ladeava o passo fluvial, a fim de conceder uma estrutura mais efi-
caz na defesa dos limites territoriais de Monção. O recinto constava de “uma torre de menagem de duas cercas 
redondas concêntricas, mais uma torrela exterior fundada no rio Minho destinada a proteger a toma de água, 
torrinha que comunicava com o corpo da fortaleza por uma couraça sobre a qual abria uma pequena porta 
rasgada na cerca externa”, GOMES, José Garção, “Monção e o seu Alfoz na Heráldica Nacional”, Gráficos Juvia, 
S.L., TUI, 2000, pág.3-4.
21 A “praça” de guerra seiscentista fundada “Em 1656, pelo Mestre-de-Campo-Engenheiro Miguel de Lescole, 
que empreendeu a reforma das defesas de Monção” corresponde a um sistema defensivo inovador à época, in-
tegrando o núcleo de fundação medieval e um conjunto de quatro portas seguindo a orientação dos percursos 
preexistentes. A configuração diversa dos baluartes enfatiza a forma irregular da fortificação que circunscreve 
um espaço edificado de relativa densidade, e se justapõe a terrenos de cultivo e potencialmente urbanizáveis, 
GOMES, José Garção, “Monção e o seu Alfoz na Heráldica Nacional”, Gráficos Juvia, S.L., TUI, 2000, pág.4.
22 “A refortificação de Monção transfigurou grandemente a fisionomia da localidade, pelo volume, extensão 
e implantação da praça forte’, assinalando ‘os meados do século XVII a finais do século XVIII o mais radical 
momento da história urbana monçanense’ uma vez que, ‘à persistência de elementos profundamente arcaizantes 
[casco medieval], contrapôs-se uma nova ordem urbana que fugiu da concentração espartilhada da malha me-
dieva para um modelo urbano articulado com as portas da fortaleza, decalcando uma rede viária antiga e organ-
izando quarteirões anchos orientados em torno (…) do Loreto e da Praça Deu-la-Deu, explanando-se pelo novo 
território intra muros da Vila”, CAPELA, José Viriato Eiras, “Monção nas Memórias Paroquiais de 1758/Monção 
nos séculos XVII e XVIII: elementos para um perfil urbano”, Monção: Casa de Museu de Monção, 2003, pág.37-38.

Sobre a vila de Monção | 29



9. Portas de Salvaterra, o acesso ao porto fluvial

8. A Praça-Forte de Monção por Vilalobos (1713)

10. Portas do Rosal, o “caminho velho” para Valença

Fonte: Figura 8, ‘Evolução do Conjunto Abaluartado da Praça-Forte de Monção’/Vale do Minho, Espaço, Memória 
e Identidade, ACER - Associação Cultural e de Estudos Regionais, 2008; 
Figuras 9 e 10, “Castelo de Monção/Fortaleza de Monção”, consultado em <http://www.monumentos.pt/Site/
APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7876>, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, Agosto de 
2014
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ambos os domínios é garantida por elementos de transição, as portas da muralha em 

diferentes estado de registo e de conservação, que anunciam os eixos de expansão e 

o sentido de crescimento urbano da vila, considerando a definição de novos limites 

e potenciando a comunicação com os municípios adjacentes. Neste enquadramento, 

o Terreiro (A), ponto nodal do sistema coletivo de espaços da vila, funciona como 

polaridade da qual desembocam percursos fundamentais na interpretação do pro-

cesso de urbanização local, antecipando as mais recentes frentes de crescimento. 

Balizada pelo eixo que assegura o acesso ao rio, através da Porta de Salvaterra (Figu-

ra 9), pela Porta do Rosal (Figura 10) que aponta o caminho para Valença (“caminho 

velho”) e pelo eixo que se dirige para a Porta do Sol23 (15), a polaridade espacial ad-

quirida pelo espaço de planta trapezoidal é reforçada pelas direções complementa-

res que assinalam o percurso a caminho de Melgaço e estabelecem conexão à estân-

cia termal e às terras baixas da várzea, através das zonas descontínuas da muralha, 

designadamente  a Porta de S. Bento (14) e a Porta das Caldas (13). 

Interrupto em posições estratégicas, o sistema abaluartado que identificamos quase 

na sua totalidade dissipa-se na transição do núcleo cintado para o Largo da Estação 

(C), anunciado pela ausência de um troço de muralha (de extensão significativa).24 

Com a imagem de “grande porta” marca a passagem para uma realidade dissonante, 

com registo de composições erguidas em resultado de uma política gradual de 

justaposição de partes autónomas que, no seu conjunto, perfazem um modelo per-

filado pela pluralidade arquitetónica e descontinuidade nas relações interespaciais. 

Deste modo, o recente crescimento da vila extra-muros, para sul, é anunciado 

ao longo da Avenida que atravessa o Largo da Estação (C). Partindo da Praça da 

República (B) em direção ao Largo (C) surgem duas ruas (acesso à fronteira com a 

Galiza pela estrada da Lodeira e a via que conduz à entrada principal da vila) que, 

em conjunto com a construção inacabada da fortificação, com o atravessamento de 

eixos pontuais (estradas) e com o tramo da extinta linha férrea, inviabilizam uma 

leitura unitária da praça, anulando o impacto volumétrico dos  baluartes e respeti-
23 “No ano seguinte [1915], sobre as demolidas “Portas do Sol” (saída para a estrada dos Arcos, N202) é colocada 
uma ponte metálica que, em princípio daria continuidade à linha para Melgaço”, PORTUGUÊS, Ernesto, “Ao 
encontro do tempo. Subsídios para a história de Monção”, 1915-A chegada do comboio a Monção nas memórias de 
um barbeiro”, Câmara Municipal de Monção, 2006, pág.199. 
24 “…no dia 1 de Abril de 1914 começaram a desmoronar as muralhas para a construção do caminho de ferro, 
no Baluarte do Pau da Bandeira”, Ibidem, pág.199.
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vas cortinas na apreensão do perímetro circundante. 

O aspeto multifacetado da vila de Monção aporta a uma ideologia de composição 

traçada por influências de caráter diverso, de índole político-administrativa e social, 

orientadas segundo as circunstâncias históricas relatadas, em “detrimento” de um 

planeamento conjunto de raiz, de caráter global e contínuo na organização do terri-

tório. Assistimos a um espaço regrado pela heterogeneidade, resultante de momen-

tos particulares da História, e pela simbiose de modalidades de ocupação diversas. 

De uma polaridade central de elevada densidade, combinada pelas praças Deu-la-

-Deu (A) e da República25 (B) e do antigo núcleo medieval, transpomos para um 

tecido de frágil coesão em zonas mais periféricas, fruto da baixa densidade edificada 

no período setecentista, onde apenas se definiram as frentes de expansão segundo 

as vias orientadas para as portas da “praça”. A abertura de novos eixos, potenciada 

pelo crescimento demográfico e pela afirmação das atividades raianas, como o tu-

rismo termal e o enoturismo, determinaram a consolidação de linhas de expansão 

anunciadas e redefiniram a hierarquia viária num sistema amplamente diferenciado. 

Hoje, a vila apresenta duas expressões na textura urbana: o núcleo antigo, rodeado 

pela fortificação “moderna”, num traçado ortogonal rigoroso, e as áreas de novas 

polaridades, em crescimento nos arruamentos contíguos ao Largo da Estação (C) e 

às zonas próximas das Portas do Sol (15) (ao longo do troço da EN 202 e da EN 101), 

as quais apresentam uma configuração urbana marcadamente contemporânea.  Ex-

trapolados os limites intramuralhas, as composições organizam-se em volumetrias 

expressivas, de formas dinâmicas num “exagero” premeditado face às construções 

quinhentistas interiores à “praça-forte”. Em síntese, a observação do conjunto con-

temporâneo grava uma panóplia de sucessivas intervenções que, embora diferentes 

na forma de apropriação do espaço, se coadunam na gestão de um património ar-

quitetónico, histórico e cultural que realça a condição de charneira de uma textura 

urbana, projetada de uma escarpa densamente arborizada que se estende nas águas 

do rio Minho. 
25 Já no século XVII as duas praças que integram o Sistema de Espaços Coletivos da vila dispunham de uma 
posição central na organização urbana da malha dado que “ao eixo de caráter civil focado no Terreiro-Praça, 
contrapõe-se, quase por duplicação, um eixo essencialmente militar, que forçou ao aparecimento de outro ter-
reiro [República], enunciando um zonamento funcional bipolar”, em “Núcleo intra-muros da Praça de Monção/
Centro Histórico de Monção”, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, 2004, pág.6-9.
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“A cidade pode ser vista como uma história, 
um padrão de relações entre grupos hu-
manos, um espaço de produção e de dis-
tribuição, um campo de força física, um con-
junto de decisões interligadas ou uma arena 
de conflitos. Existem valores incorporados 
nestas metáforas: continuidade histórica, 
equilíbrio estável, eficiência produtiva, 
decisão e aministração capazes, interação 
máxima ou evolução da luta política.”26

26 LYNCH, Kevin, “A boa forma da cidade”, tradução de Jorge Manuel Costa ALmeida e Pinho, Lisboa: Edições 
70, 1999, pág.44.



27 CAMPOS, Álvaro de, heterónimo de Fernando Pessoa, excerto de “Ode Triunfal”, Ser em Português 12, Areal 
Editores, 2009, pág.70.

Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r-r- eterno!
Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria!
Em fúria fora e dentro de mim,
Por todos os meus nervos dissecados fora, 
Por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto!
Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos,
De vos ouvir demasiadamente de perto,
E arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso
De expressão de todas as minhas sensações,
Com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas!
(…)
Fraternidade com todas as dinâmicas!
Promíscua fúria de ser parte-agente
Do rodar férreo e cosmopolita 
Dos comboios estrénuos.
(…)27
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A afirmação do ideal urbano da modernidade

O palco das experiências, das fortes transformações sociais face às incertas políti-

cas governamentais registadas, do intercâmbio de culturas e princípios ideológicos 

marcou o início do século XX como uma passagem revolucionária e visionária de 

um novo mundo em constante mutação. Portugal procurava adaptar-se ao ritmo in-

duzido pelas grandes potências mundiais, de modo a beneficiar do progresso cultu-

ral em curso, ainda que de um modo comedido, reduzindo-o à sua medida enquan-

to povo, história e mentalidade. O período era de instabilidade, pelo que a sociedade 

portuguesa vivia sob a alçada de uma crise política espelhada na desagregação de 

valores do passado. A transição de um regime monárquico para um regime republi-

cano, após proclamação da República a 5 de Outubro de 1910, refletia o entusiasmo 

proveniente da febre revolucionária de uma nova sociedade que procurava definir 

parâmetros novos e muito claros na afirmação da sua identidade. 

Os modernistas, à época, respondem ao momento, desvinculando-se do “acanhado” 

meio cultural português, e entregando-se à vertigem das sensações e fúrias da vida 

moderna, da velocidade, da técnica, das máquinas. A sociedade reestrutura os seus 

princípios, distanciando-se dos valores do passado, à medida que se compromete 

com a nova realidade que lhe define princípios claros de progresso e inovação.

Na cidade moderna os sistemas de mobilidade, as estruturas e as tecnologias, “po-

derosos instrumentos de organização social e, por isso, de produção de espaço ur-

bano”28, desde cedo levaram as gentes e os atores territoriais a reclamarem serviços 

capazes de assegurarem os movimentos entre regiões. Com efeito, os meios de co-

municação e de transporte surgem como expressão de um novo modelo de civili-

zação, sendo-lhes atribuído um papel preponderante no processo de concretização 

das condições de conectividade entre povos, permitindo encurtar distâncias e 

aproximar terras e gentes, até então distantes. 

Os traçados intermodais surgem como condição imprescindível para o desenvolvi-

mento das cidades e para a gestão do espaço urbano, inserindo novos elementos 

28 CALIX AUGUSTO, Teresa Manuel de Almeida, “As morfologias da cidade contemporânea: Estruturas e Tex-
turas. Uma matriz interpretativa da forma urbana. O sistema urbano do Porto”, Dissertação de doutoramento em 
Arquitectura, FAUP, 2013, pág.88.
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12. Cena do filme Modern Times, Estados Unidos da América, 1936 

Fonte: Figura 11, O artista plástico Claude Monet desenvolve o gosto pela pintura impressionista criando telas 
onde aborda a afirmação da modernidade através da força vigorosa da locomotiva que trespassa as vivências 
sociais à época. Figura consultada em <http://gabineted.blogspot.pt/2014/03/uma-falsa-celebridade.html>, 9 
de Março de 2014

Figura 12 - Na metragem Modern Times, o cineasta Charles Chaplin encarna a personagem The Tramp que pro-
cura sobreviver à azáfama do mundo moderno e industrializado. A obsessão pela máquina e pelo movimento 
frenético do trabalho operário é evidenciada como doentia e analisada como agente capaz de tomar o lugar do 
Homem nas práticas diárias do quotidiano. O filme conduz uma mensagem de inconformidade para com as 
transformações geradas por um ciclo maquinizado que se apodera dos valores sociais e molda um novo modelo 
de organização e gestão social. Figura consultada em <http://www.huckmagazine.com/art-and-culture/film-2/
charlie-chaplin/>, 16 de Abril de 2015

11. “A Trench Batignolles”, pintura a óleo de Claude Monet, 1877 
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responsáveis pelo transporte de bens, pessoas e informação. Evocando François 

Ascher, “as sociedades, a urbanização e as técnicas de comunicação”29 elementa-

res no processo de gestão dos produtos e das formas de territorialização da cidade, 

são reflexo do “desenvolvimento das telecomunicações e dos meios de transporte 

rápidos que torna estes progressos particularmente evidentes na difusão das infor-

mações e da movimentação dos bens e das pessoas”30.

A gestão dos modelos urbanos, conseguida, em parte, pela combinação de processos 

de aglomeração e de dispersão da urbanização, decorre da conjunção das “diferentes 

combinações das mobilidades de bens, de informações e de pessoas”31, de acordo 

com o “sistema BIP”32 considerado pelo autor. Numa visão mais alargada do con-

junto, Álvaro Domingues integra uma nova modalidade, a energia, concretizando 

um “sistema PIBE”33 (pessoas, informação, bens e energia) em que associa os “avan-

ços também consideráveis para os meios de armazenamento e de acumulação, o que 

permite não somente acumular de riquezas e de poderes, como também fazer recuar 

continuamente a esfera do perecível”34.

Em síntese, a afirmação do ideal moderno, em particular na urbanidade das cidades, 

gerou a rutura com os modelos urbanos típicos de um passado estagnado no tempo, 

assim como as ideologias de uma sociedade até então pautada pela monotonia de 

processos e pela vagareza de movimentos entre as diversas áreas do conhecimento 

e da divulgação das matérias produzidas. A radicalidade das mudanças a uma ve-

locidade inédita antecipava novas técnicas e ferramentas na apreensão do espaço, 

acelerando os princípios de transformação de um povo e  a forma como a sociedade 

se territorializa. 

29 ASCHER, François, “Metapolis: Acerca do futuro da cidade”, Oeiras: Celta Editora, 1998, pág.23.
30 Idem, ibidem, pág.23.
31 ASCHER, François, “La société hypermoderne ou Ces événements nous dépassent, feignons d’en être les organi-
sateurs”, La Tour d’Aigues: Éditions de l’Aube, 2005, pág.184; Tradução de CALIX AUGUSTO, Teresa Manuel 
de Almeida em “As morfologias da cidade contemporânea: Estruturas e Texturas. Uma matriz interpretativa da 
forma urbana. O sistema urbano do Porto”, Dissertação de doutoramento em Arquitetura, FAUP, 2013, pág.89.
32 Idem, ibidem, pág.286.
33 DOMINGUES, Álvaro, “A Rua da Estrada” in FERREIRA, Vitor Matias (ed.), Cidades - Comunidades e 
Territórios. Nº20/21 (Dez.2010), pág.60; DOMINGUES, Álvaro, “Da cidade ao urbano” in PORTAS, Nuno; 
DOMINGUES, Álvaro; CABRAL, João, Políticas Urbanas II. Transformações, Regulação e Projectos, Lisboa: 
Fundção Calouste Gulbenkian, 2011, pág.25.
34ASCHER, François, “Metapolis: Acerca do futuro da cidade”, Oeiras: Celta Editora, 1998, pág.23.
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A dinâmica da ferrovia na transformação do território

Numa tentativa de resposta às ideologias emergentes que se refletiam no reforço da 

rede de transportes, infraestruturas e na introdução de veículos modernos, surgiu 

o impulso para o prolongamento do caminho-de-ferro do Porto às regiões fron-

teiriças, de modo a garantir a fluidez intermodal e a assegurar o intercâmbio trans-

nacional. Nas palavras do Engenheiro João Crisóstomo Abreu e Sousa, “a circulação 

era tão necessária para a vida das sociedades, como para a vida dos indivíduos: a 

atividade inteletual e industrial depende essencialmente da circulação de todas as 

coisas, assim homens como produtos; ora a facilidade e a rapidez da deslocação de 

uns e outros tem por efeito necessário acelerar e facilitar a produção, quer material 

quer imaterial”35.

Em Monção, a chegada do comboio assinalou um importante marco na história 

local, a qual revolucionou o sistema de acessibilidade de pessoas e notícias, que à 

época chegavam através dos jornais e com grande atraso. Numa perspetiva de ga-

rantir a continuidade da linha do Minho desde a cidade de Braga aos municípios 

limítrofes do país, nomeadamente Valença, Monção e Melgaço, o projeto de ime-

diato foi tomado como prioridade e considerado como mais-valia na exploração da 

riqueza singular da região36. 

A complexidade na criação de novas infraestruturas conduziu à definição de um 

planeamento prévio, garantindo a sua concretização segundo fases. “ O caminho de 

ferro de Valença a Monsão principiado no mez de Abril de 1906”37 revela o período 

moroso da sua execução a par da ansiedade desmedida de uma população, retida 

numa espera desenfreada pela chegada do novo meio de locomoção. Num primeiro 

35ALVES, Jorge Fernandes, PEREIRA, Hugo, PACHECO, Elsa, Estudo teórico-prático “Caminhos-de-ferro e 
desenvolvimento. Monção/Alto Minho”, consultado em <http://www.academia.edu/10412731/Caminho_de_
Ferro_e_Desenvolvimento._A_chegada_do_comboio_a_Mon%C3%A7%C3%A3o>, Abril de 2014, pág.7.
36 “O desenvolvimento agrícola d’aquella rica região e a perspectiva risonha que ainda póde legitimamente pre-
sumier-se que venha a ter num futuro muito próximo, em virtude da notória efficacia therapeutica das celebres 
aguas de Monsão e Melgaço, preferíveis em muitos casos ás de Mondariz, teem feito avigorar a opinião de que 
a linha férrea poderá ser, não só uma fonte de progresso e de riqueza para aquella risonha parte da provin-
cia do Minho, mas ainda uma empresa comercial de grande conveniência, remunerando condignamente os 
capitaes que nella se empenharem”, consultado no artigo “Caldas de Monção”, em <http://www.aguas.ics.ul.pt/
viana_moncao.html>, Abril de 2014. 
37 PORTUGUÊS, Ernesto, “Ao encontro do tempo. Subsídios para a história de Monção”, 1915-A chegada do com-
boio a Monção nas memórias de um barbeiro, Câmara Municipal de Monção, 2006, pág.198.
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momento, considerou-se o tramo de Viana do Castelo ao município de Valença, 

em particular à humilde localidade de Friestas tendo sido, posteriormente, assegu-

rada a “construção do segundo lanso do caminho de ferro de S.Mamede [Friestas] a 

Monsão menos 1 Kilometro desta vila”38 e perspetivada a continuidade do traçado 

à vila muralhada de Melgaço (o que nunca chegou a acontecer) com a consequente 

colocação de uma ponte metálica sobre as demolidas portas do Sol (Figura 14). As 

obras marcavam um ritmo constante nas práticas quotidianas, assim como desper-

tavam momentos de discórdia, indecisão e reticência nas políticas governamentais 

locais sobre a continuidade do traçado ao interior da vila. Repare-se que, os limites 

urbanos rigorosamente marcados pela muralha setecentista foram alvo de equa-

cionamento, com o objetivo de trazer o comboio para um espaço central da vila e de 

encurtar a distância de um quilómetro, anunciada numa primeira instância. Assim, 

“no dia 1 de Abril de 1914 começaram a desmoronar as muralhas para a construção 

do caminho de ferro, no Baluarte do Pau da Bandeira [actual Baluarte da Cova do 

Cão]. Ao romper do dia deitaram uma salva de 21 tiros para festejar o princípio dos 

trabalhos”39. 

O ano seguinte anunciava o momento por que todos os monçanenses esperavam 

freneticamente: a chegada do comboio, a nova máquina que aproximaria costumes 

e tradições e desvaneceria o conceito de fronteira face à vizinha Galiza40 (Figura 13). 

Num ambiente de grande festa, onde reinava a alegria e a satisfação entre os locais, 

premeditava-se um período de grande mudança, numa geração mais próxima dos 

movimentos dinâmicos das grandes metrópoles à época. Como nos relata o mon-

çanense Sá Vieira, este meio de transporte era algo de mais utilitário, garantindo 

que o fluxo da informação se processasse no imediato dado que os jornais chegavam 

mais rápido e a um menor custo41.

38 PORTUGUÊS, Ernesto, “Ao encontro do tempo. Subsídios para a história de Monção”, 1915-A chegada do com-
boio a Monção nas memórias de um barbeiro, Câmara Municipal de Monção, 2006, pág.198.
39 Idem, ibidem, pág.199.
40 “No dia 21 de Abril de 1915 às 5 e meia da tarde, chegou a máquina do comboio com um forgão e os vagões 
do trabalho, ao pé do cano da água tocou a música, deitaram foguetes e deram uma pinga de vinho ao pessoal 
que andava no assentamento e no trabalho do empreiteiro da construção da linha, o Azevedo”, Idem, ibidem, 
pág.199-200.
41 “No dia 3 de Maio recebi a 1ª vez os jornaes de Lisboa depois das 6 da manhá que mos trou-se o comboio da 
construção do caminho de ferro”, Idem, ibidem, pág.200.



14. A ponte metálica sobre as demolidas Portas do Sol

13. Inauguração da estação do Caminho-de-ferro, 15 de Junho de 1915 

Fonte: Figura 13 - Antigo postal da Estação ferroviária de Monção e Cartazes comemorativos da inauguração 
da linha facultados pelo Arquivo Municipal de Monção, Outubro de 2014

Figura 14 - Postal da principal porta de entrada na vila mralhada de Monção. A ponte metálica assegurava a 
continuidade do traçado ferroviário para nascente, Arquivo Municipal de Monção, Outubro de 2014
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“A estação do caminho de ferro de Monsão começou a funcionar ao público dia 25 

de Março de 1926, (…), quase 11 anos depois de ter sido inaugurado o caminho de 

ferro nesta vila”42. Novos hábitos foram cultivados com a chegada de uns e a partida 

de outros, assim como a face cosmopolita da vila que se intensificara desde então. 

Dos turistas vindos do Porto e de Lisboa, que chegavam de malas e bagagens para 

passar um verão nas Caldas de Monção, aos nossos conterrâneos que saíam apres-

sados para um mês de banhos em Vila Praia de Âncora ou Moledo, tudo se regia 

por um novo modelo de sociedade, aberta  ao  intercâmbio  de  conhecimentos e às 

novas  oportunidades de afirmação cultural. 

Desde a sua inauguração, a máquina estabeleceu um novo centro polarizador na 

urbanidade da vila, referenciado pela população próxima, mas também pelas po-

voações periféricas ao município, que apontavam o comboio como meio de trans-

porte de eleição para as grandes deslocações, sobretudo dos jovens que frequen-

tavam o serviço militar, obrigatório à época, bem como dos estudantes do ensino 

secundário, os quais tinham de viajar para destinos como Viana do Castelo ou Porto. 

Nas palavras dos arquitetos José Eduardo e Tito Sousa43, aos domingos à noite, o 

Largo da Estação era palco de grande azáfama, onde dezenas de populares aguarda-

vam impacientemente a partida do último comboio, “o das oito e oito” (20h08min). 

A concentração da multidão era tal que a atmosfera criada na proximidade da zona 

de “embarque” se convertia num filme de emoções, entre as gargalhadas de euforia 

dos que tinham o privilégio de seguir viagem, e os sorrisos  “amargos” de conforto 

aos mais saudosos.

Do sossego comum ao estado de algazarra, Monção despertava uma espacialidade 

centrípeta para onde convergiam, não só os aldeões dos lugares mais recônditos, 

mas também os vizinhos do concelho de Melgaço. O perfil de município fronteiriço 

de imediato ganhou novos contornos, deixando de ser apenas um elo de ligação com 

os domínios além rio Minho. O lugar de charneira entre margens, de identidade 

marcadamente assinalada pelo perímetro abaluartado, converteu-se numa referên-

cia política e sociocultural à escala do território sub-regional na sua envolvente. 
42 PORTUGUÊS, Ernesto, “Ao encontro do tempo. Subsídios para a história de Monção”, 1915-A chegada do com-
boio a Monção nas memórias de um barbeiro, Câmara Municipal de Monção, 2006, pág.201.
43 Arq. Tito Lima de Sousa e Arq. José Eduardo Afonso Vaz, licenciados em Arquitetura e Urbanismo pela Escola 
Superior da Gallaecia, em Novembro de 2000 



A urbanidade da vila com a desativação da ferrovia

A meados do século XX novos princípios sociais e modelos culturais começaram a 

moldar-se, surgindo surtos particulares, dos quais a utilização dos meios rodoviári-

os individuais é exemplo. Face à flexibilidade e à maior facilidade de desenvolvi-

mento deste novo sistema viário, a ferrovia passou para um segundo plano, dotado 

de uma menor competitividade. 

Conjugada com os argumentos apresentados pela Junta Autónoma das Estradas 

(JAE) para uma maior credibilidade e sustentabilidade nos novos eixos, de modo 

a assegurar a expansão do sistema rodoviário, a política das ferrovias, com as con-

cessões entregues à Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, via o seu rumo 

cada vez mais reticente. Numa altura em que alguns ramais ferroviários ainda se 

encontravam em fase de conclusão, apesar de aprovado um Plano de Modernização 

e Reconversão dos Caminhos-de-ferro, em 1945 pôde ler-se no Diário do Governo 

uma passagem capaz de antecipar o desfecho, de alguma forma aguardado: 

“(…)regimes especiais de exploração económica nas linhas férreas secundárias cujo 

rendimento não compense as despesas de uma exploração normal, [se] mesmo 

naqueles regimes, continuarem a ser deficitárias, poderá ser autorizada a cessação 

temporária ou definitiva, parcial ou total, da exploração, desde que, em vez desta, 

seja estabelecida, pela emprêsa ou emprêsas concessionárias de transportes interes-

sadas (…) uma carreira com percurso equivalente (…)”44.

Concomitantemente ao período de instabilidade no regime de vias e modelos de 

deslocação, surge um novo meio de transporte público em Monção, as “carreiras 

da Turilis”, estabelecendo comunicação não só intermunicipal mas também com a 

grande metrópole do Porto.  Desprovidas de uma sede administrativa registada, à 

altura, faziam o transporte de passageiros num circuito muito menos moroso, ao 

qual se conjugava uma maior comodidade na viagem (o arquiteto Tito Sousa recor-

da que após a partida da estação no centro da vila, a paragem do comboio em dois a 

três apeadeiros, ditava a lotação máxima da locomotiva; a viagem até ao Porto tinha 

44 Diário do Governo nº 200 (7/9/1945: 730), reflexão de PACHECO, Elsa, “Políticas de Transportes e Desenvolvi-
mento Territorial Induzido/Acessibilidade, Mobilidade e Infra-Estruturas de Desenvolvimento”, Porto: Faculdade 
de Letras, 2010.
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a duração de cerca de quatro horas e meia). Uma alternativa deveras eficaz aos olhos 

de agentes territoriais ritmados pela agitação dos fluxos pendulares, dos constantes 

movimentos temporários assinalados pela partida da classe operária e estudantil, a 

par da chegada da população destinada ao turismo e à descoberta dos costumes e 

das tradições locais. 

A gradual combinação dos fatores registados e a clara afirmação de novos sistemas 

de comunicação, cada vez mais favoráveis se considerados numa relação tempo-

custo e comodidade nas deslocações efetuadas, premeditava um desfecho outrora 

inimaginável e distante da energia emancipada pelo projeto da rede ferroviária. A 

sentença ditada a 1989 marcava o início do processo de encerramento e desmante-

lamento de várias linhas do setor ferroviário, entre elas o ramal Valença-Monção, 

cuja desativação resultara em diversas alterações no serviço de transporte de pas-

sageiros e mercadorias, nomeadamente na redução da frequência das ligações entre 

municípios, numa primeira instância, e na cessação absoluta da comunicação por 

este meio numa fase posterior.

A conjugação da “(…) dinâmica de relocalização da população portuguesa, com 

forte concentração nos aglomerados de maior dimensão sobre o litoral”45, resultante 

de políticas favoráveis ao êxodo rural, “…onde se concentra a procura de transporte, 

exercendo um efeito fortemente polarizador, aliado à inserção num espaço raiano, 

onde a inovação de transportes naquele tempo – o comboio, acabou por assumir o 

caráter de ramal, terá constituído uma das razões que muito contribuiu para a perda 

da competitividade face a outros meios e modos de transporte”46. 

Neste enquadramento, no qual se evidencia a política de transportes e os sistemas 

de mobilidade como ferramenta capaz de aproximar lugares e de constituírem uma 

oportunidade para o desenvolvimento, a vila de Monção indagava uma fase de que-

bra, de rutura com um passado promissor na gestão de um aglomerado urbano 

de assentamento estratégico, de inquestionável potencial na transição de um ter-

ritório de domínio nacional para uma abertura além-fronteiras. A organização da 

45 PACHECO, Elsa, “Monção entre muralhas, com tantas portas quantos os sentidos”, Edição Casa Museu de 
Monção/Universidade do Minho, Março de 2014, pág.223.
46 Idem, ibidem, pág.223.



15. A Despedida, Pintura a óleo sobre tela do autor António José Patrício, 1858

Fonte: Figura 15, “Nesta obra, de cariz cenográfico, próxima de uma cena engendrada em atelier fotográfico, três 
gerações sofrem, com mágoa, a partida de um familiar”, SILVEIRA, Maria Aires, Museu de Arte Contemporânea 
do Chiado, consultado em <http://www.museuartecontemporanea.pt/ArtistPieces/view/126/artist>, Fevereiro 
de 2015
A imagem enquadra-se numa perfeita analogia ao conteúdo sentimental cicatrizado ao longo das oito décadas 
de existência da actividade ferroviária em Monção. Porém, o dia que assinala a partida eterna da locomotiva 
transparece um estado de ausência na aura de um povo, onde se miscigenam diversas classes etárias, que assis-
tem à perda de um ícone que atravessou gerações e integrou a formação sociocultural de uma civilização raiana.
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rede urbana, considerando a posição da vila face às cidades do Porto, Braga e Viana 

do Castelo a par da região da Galiza, em domínio transnacional, e os sistemas de 

rede que a estruturavam, ditavam um sentimento de reticência, um estado mori-

bundo refletido pelas ténues dinâmicas económicas e demográficas das comarcas 

adjacentes.

Um dia o comboio partiu e nunca mais voltou (1 de Janeiro de 1990)! Para trás       

deixou as cicatrizes numa paisagem ribeirinha, toda ela cenário idílico de uma 

viagem, e as marcas profundas na organização do território e na memória de um 

povo. O que em tempos serviu de suporte ao intercâmbio de gentes, bens e ideias 

apenas deixou um rasto de nostalgia, na recordação das chegadas e das partidas, nas 

fortes emoções desencadeadas pelo ruído frenético das rodas ao longo dos carris e 

na angústia da saudade dos que deixavam Monção. 

Deste memorável passado, que tanto entusiasmo trouxe aos locais durante mais de 

três quartos de século, resta um espólio muito particular na cultura e história mon-

çanense, traduzido pelo edifício da antiga estação e pelo armazém que desde sempre 

funcionou como apêndice à atividade ferroviária. Conformados aos limites de um 

espaço desagregado de vivências e deficitário de relações espaciais (Largo da Es-

tação) com todo o sistema urbano da vila, estes equipamentos vivem em profunda 

apatia, aguardando com expetativa uma intervenção futura. A desativação deste ra-

mal (assim considerado pela inexistência de continuidade do traçado para o conce- 

lho vizinho de Melgaço), de imediato se repercutiu nas dinâmicas responsáveis pelo 

funcionamento dos diversos órgãos da vila, nas políticas concelhias, nas práticas 

económicas e, sobretudo, na componente demográfica, traduzida na fraca interação 

entre o núcleo urbano mais antigo e os espaços geográficos mais distantes47. O mo- 

delo de espaço centrípeto para o qual convergiam as principais artérias era tomado 

pela menor densidade de  transeuntes, pela redução de atividade e dinâmica num 

lugar que, até então, reclamava a condição de nova centralidade.

47 Durante o século XX, os índices demográficos em Monção evidenciam a ocorrência de momentos particulares 
responsáveis pelas oscilações registadas, nomeadamente no período compreendido entre a ativação da ferrovia 
e a sua posterior extinção. De acordo com os dados do INE no início do século, os efetivos populacionais ron-
davam aos 24 milhares, registando um acréscimo de cerca de 4 milhares (efetivos residentes) na década de 50. 
À data de encerramento do eixo ferroviário, Monção já teria perdido cerca de 6 milhares (21799, segundo os 
dados do INE de 1991).



16. A antiga Casa da Estação

18. A memória da ferrovia nos elementos do Largo

17. O armazém da Estação

Fonte: Figuras 16, 17 e 18, arquivo do autor
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Atualmente, a urbanidade da vila de Monção lida diariamente com a indefinição de 

um espaço potencialmente polarizador de atividade e de dinâmica social, um Largo 

que, mesmo na ausência de um sentido de organização ou de disposição ordenada 

ou coerente das peças integrantes, reflete condições para se poder concretizar como 

uma centralidade ao nível dos demais espaços coletivos outrora planeados.  A sua 

natureza associada à posição particular que ocupa no tecido urbano apelam a uma 

estratégia que reconheça o seu valor enquanto atmosfera singular e elo de coligação 

entre os principais espaços públicos da vila. 

Porém, a prospeção e a idealização de propostas com o intuito de devolver o caráter 

de grande espaço público ao Largo da Estação evidenciam-no como tema priori-

tário na política de intervenção territorial, assumida por parte do gabinete técnico 

da autarquia. A vontade em reforçar a condição da vila como centro urbano de 

referência, ainda que limitado à sua escala e condição raiana, surge materializada 

em projetos pontuais de intervenção. 

O projeto de reconversão do Edifício da Antiga Estação na sede da Banda de Músi-

ca esboça os primeiros gestos de requalificação da atmosfera em torno do Largo 

(Figura 16). A imagem degradada do edifício será recuperada, a curto prazo, pelos 

trabalhos de restauro na fachada, cuja ordem e simetria se organizam em vãos de 

granito numa tonalidade contrastante com o reboco branco que suaviza as paredes. 

O espaço interior compreende, por sua vez, uma profunda transformação num am-

biente que reúne salas de ensaio, partilha e intercâmbio de conhecimentos na área 

musical. A sul do conjunto, e à cota superior, surge  a Praça Dr. Oliveira e Silva48. O 

cenário defronte ao edifício das Finanças expressa a imagem transfigurada de um 

“pátio” que, periférico ao Largo da Estação, é um prenúncio de mudança.

Assim, a conjunção dos esforços autárquicos e de estratégias ponderadas definem o 

percurso a tomar, de modo a devolver a identidade ao lugar que “no seu conjunto, 

vive numa profunda letargia, até que novo rumo lhe seja dado”49.

48 A Praça Dr. Oliveira e Silva identifica o espaço de logradouro conformado pelo Edifício das Finanças. A volu-
metria, em forma de “L”,  define um espaço de caráter público cuja serenidade da atmosfera é garatida pelo tecido 
verde das árvores combinado ao pavimento heterogéneo em granito.
49 PORTUGUÊS, Ernesto, “Cadernos de contas de um barbeiro. MEMÓRIAS DE MONÇÃO”, 2010, pág.88.
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22. Parque Promenade Plantée, cidade de Paris

20. Estação ferroviária Great Longstone, Derbyshire

Fonte: Figura 19, archdaily/urban planning, projeto de James Corner Field Operations e Diller Scofidio+Renfro; 
Figura 20, wikipedia.org/Great Longstone for Ashford railway station; Figura 21, wikipedia.org/Goulburn River 
High Country Rail Train bridge at Bonnie Doon, Figura 22, LocalNomad blog/Promenade Planteé Parkway, the 
highline Park in Paris.

A requalificação do espaço público

As figuras referenciam intervenções de escala urbana em projetos de requalificação de traçados preexistentes, 
outrora de perfil ferroviário. O estado obsoleto das infraestruturas em espaços nucleares do tecido urbano con-
sagra-se, nos exemplos 14 e 17, em vias ecológicas onde se privilegia a condição do peão numa relação direta 
com o meio natural, gerando lugares de referência numa malha densamente urbanizada. O traçado da figura 15, 
em ambiente mais rural, evoca a condição de trilho pedestre anunciado pela singularidade natural da paisagem, 
em tempos mutilada pelo atravessamento da máquina a vapor. O percurso da figura 16, troço da mais extensa 
linha ferroviária na Austrália, reflete a recuperação do seu traçado num eixo propício ao cicloturismo e à aces-
sibilidade pedonal entre áreas urbanas separadas pelo Lago Eildon. 

19. High Line Park, cidade de Nova Iorque

21. Great Victorian Rail Train, cidade de Bonnie Doon
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O novo perfil do traçado urbano 

Inúmeros são os tecidos cicatrizados pelas marcas do tempo, perpetuando histórias 

de um passado outrora movido pela força da “máquina”. A cidade contemporânea 

busca um modelo de continuidade com o passado, afirmando a memória do lugar 

como prática recorrente na caraterização urbana do espaço público. Assim, a recu-

peração de traçados desativados e lugares moribundos, muitas vezes intersticiais na 

malha urbana, surge como “argumento e reforço simbólico para uma determinada 

ideologia de identidade”50, permitindo organizar a cidade “de maneira a que subli- 

nhem os signos da identidade coletiva, na qual se apoia a consciência urbana”51. 

A paisagem singular de Monção, em tempos atravessada pela locomotiva, conver-

teu-se num cenário submetido a constante degradação e vandalismo, face à ausência 

de atividade ao longo dos treze quilómetros que acompanham as margens do rio 

Minho. Na perspetiva de combater o perfil moribundo de um trilho irrepetível e 

de valorizar o património edificado que lhe está associado, como as estações e os 

apeadeiros, os municípios de Valença (A) e Monção (B) celebraram protocolos com 

a REFER (Figura 23). Com o objetivo de transformar o traçado ferroviário numa 

ecopista destinada ao cicloturismo e a passeios pedonais, o projeto anuncia a recon-

versão da antiga linha do comboio como uma das pioneiras em domínio nacional52.

Destinada ao uso público, a ecovia traduz-se numa forma privilegiada de circulação, 

reunindo condições favoráveis à prática de atividades lúdicas e recreativas, cul-

turais e desportivas, aliada a uma política de conservação da natureza e valorização 

dos sistemas naturais que se “emolduram” ao longo do percurso. A estratégia de 

definição de espaços de observação e contemplação da fauna e da flora, caraterística 

da zona ribeirinha do Minho e dos terrenos agrícolas onde vigoram as plantações 

de alvarinho (como o Centro de Interpretação da Ecopista e a Torre de Menagem 

em Lapela), consagra um percurso multidisciplinar coadunado pela miscigenação 
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50 DELGADO, Manuel, “Memoria y lugar: el espácio público como crisis de significado”, Valencia: Ediciones ge- 
nerales de la construcción, 2001, pág.10.
51 Idem, ibidem, pág.11.
52 Em 2009, no IV Encontro de Vias Verdes da Europa, realizado na Bélgica, foi classificada como a quarta me- 
lhor ecopista da europa na categoria “Sustainable Development and Tourism”.



23. O traçado da ecopista entre os municípios de Valença e Monção

24. As diferentes fases no traçado da via ecológica

Fonte: “Roteiro da Ecopista/Pontos de interesse”, Artigo sobre a Ecopista do Rio Minho consultado 
              no setor do turismo, portal da Câmara Municipal de Monção, 19 de Fevereiro de 2015

A

B

B

E

D

C

A - Núcleo urbano de Valença        B - Núcleo urbano de Monção        C - Ponte internacional João Verde/Amador Saavedra 
D - Lodeira          E - Porcalho                   F - Porta de Salvaterra   

Tramo da ferrovia requalificado em ecopista   Tramo compreendido entre a Lodeira e o Porcalho
Tramo pedonal de vertente acentuada (Porta de Salvaterra)  Passadiço em madeiro ao largo do rio Minho 

F

Rio Minho

Rio Minho

Fonte: Figura 24, arquivo do autor
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             Passadiço em madeira                                             Ecopista em Salvaterra 
             Trilho ecológico em calçada                                   Percurso da ecopista ao centro histórico
             Ecopista                                                                      Traçado da linha ferroviária (atual Av. Nova da Estação)

28. Os perfis da via ecológica ao longo do rio Minho

      B - Núcleo urbano de Monção                                G - Núcleo fortificado de Salvaterra do Minho 

G

B

25. Centro de Interpretação da Ecopista, em Cortes 26. Torre de Menagem, em Lapela

Fonte: Figuras 25, 26, 27 e 28, arquivo do autor

27. Equipamento de apoio à Ecopista, em Cortes
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do rigoroso traçado ferroviário com a sinuosidade serena do rio e da vegetação que 

acompanham toda a sua extensão.  

Numa vertente direcionada para o potencial de desenvolvimento da região, a Eco-

pista do Rio Minho visa contribuir para a promoção local dos municípios, acele- 

rando o crescimento do turismo e a expansão dos costumes e das tradições vigentes 

dos povos raianos que autenticam a sua condição de charneira para solo interna- 

cional. Enfatizando a visão do Plano Nacional de Ecopistas, que pretende “agregar 

políticas, vontades, interesses, em conjunto, de modo a que as ecopistas integrem e 

catalisem novos produtos turísticos em Portugal e que sirvam o país, as regiões e as 

comunidades locais, com respeito pelo desenvolvimento sustentável”53, este eixo, 

inaugurado no ano de 2004, funciona como elemento conetor entre um passado mo- 

vido pela energia da máquina e um presente dedicado à afirmação das “vias verdes”54. 

A reconversão do perfil mutilado pelo tempo numa realidade ajustada às exigên-

cias contemporâneas, no processo de aproveitamento e de gestão do solo e na con-

servação do espólio natural da região, teve repercussões externas ao traçado fer-

roviário que se evidenciam numa leitura imediata, proporcionando a vontade de 

expandir o conceito de percurso ecológico a espaços intramuros da vila de Monção. 

“Na sequência das recentes obras de transformação da antiga linha férrea em Ecovia 

e requalificação da área envolvente do antigo edifício termal, denominado Parque 

Termal, reavivou-se o relacionamento humano com o rio Minho, tornando impera-

tiva a interligação dos percursos implementados”55.

Numa leitura urbana de organização viária, a “malha ecológica” contempla espaços 

de diferente caráter, que embora passíveis de serem interpretados de modo singular, 

reforçam a sua condição de sistema aquando da sua interação conjunta, nas relações 

de continuidade entre trilhos e lugares esquecidos pelo tempo (Figura 24).  

53 SILVESTRE, Luis Manuel Santos (gestor do Plano Nacional de Ecopistas), “Percursos Verdes e Ecoturismo/Sus-
tentabilidade e Potencialidades”, Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima, em <http://www.cim-altominho.
pt/fotos/editor2/apresentacao_luis_silvestre.pdf>, Monção, 2012, pág.8.
54 Na Europa, o conceito de via verde refere-se a uma infra-estrutura que favorece a mobilidade sustentável, 
apelando a valores ecológios como a preservação do meio ambiente e a conservação da fauna e flora numa 
aproximação da vida quotidiana aos espaços naturais que esboçam os limites físicos da sociedade.
55 Artigo da Câmara Municipal de Monção, “Requalificação da área ribeirinha do rio Minho”, Memória Descri-
tiva, Monção, 2014, pág.3.
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As tipologias da via ecológia

29. Ecopista ao longo do traçado ferroviário desativado

31. Calçada de acesso às Portas de Salvaterra 32. Passadiço em madeira ao largo do rio Minho

Fonte: Figuras 29, 30, 31 e 32, arquivo do autor

30. O tramo da Lodeira a sul do rio Minho
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Deste modo, a ecovia contempla um troço de maior extensão que conecta os mu-

nicípios vizinhos de Monção (B) e Valença (A), aproveitando na íntegra o traçado 

preexistente, completado por ramais periféricos, na forma de elemento capilar, que 

asseguram a sua continuidade para o centro histórico da vila. O ramal de íngreme 

traçado que se articula à ecopista, desembocando na Lodeira (D), à chegada da pon-

te internacional (C) que liga à localidade fronteiriça de Salvaterra (G), corresponde 

ao canal que antecipa a entrada na urbanização intramuros.  

No vislumbre dos cais de embarque do antigo transbordador e dos postos aduanei-

ros (um deles convertido em centro de educação ambiental), toda a amplitude do 

tranquilo rio Minho e a panorâmica alargada da margem galega projetam um se- 

gundo itinerário acoplado ao núcleo setecentista da vila. Pontuado por paragens 

de descanso que possibilitam e informam a observação do meio ambiente, o cami- 

nho eleva-se até ao promontório do centro histórico, simbolizado pelo ex-líbris das 

portas de Salvaterra (F), representação simbólica da muralha de Monção na sua 

relação de fronteira com o povoado a norte do rio Minho. Na extensão do percurso 

para nascente, um passadiço em madeira sobreleva-se ao longo da margem, con-

trastando com os seixos rolados que preenchem a zona inundável do rio. A pequena 

baía que se ergue no local da Pedra Furada, resguardada pelo promontório rochoso 

e prolongado pela “pesqueira do Torres”, em consonância com a estância termal e o 

parque lúdico que se projetam a sul, consagram o percurso como elemento unifi-

cador de um ecossistema natural, que embeleza a paisagem e perpetua as “histórias 

tempestuosas de dois povos que a política dividiu e a amizade uniu”56. 

Em suma, o projeto da via ecológica surge como um recurso de elevado potencial 

para a dinamização da vila, nomeadamente na valorização do património, e na pro-

moção dos sistemas de lazer e fruição dos espaços coletivos do centro histórico, bem 

como da relação de proximidade com o domínio natural que se estende à sua cabe-

ceira. O percurso natural, complementar ao sistema viário do núcleo urbanizado, 

enaltece um modelo de harmonização dos lugares e das suas interligações, onde a 

temática sociocultural surge de mãos dadas com um conjunto natural de “urbani-

dade” irrepetível.
56 Artigo “Ecopista do Rio Minho”, consultado em <http://www.cm-moncao.pt/portal/page/moncao/portal_mu-
nicipal/Turismo>, Monção, Fevereiro de 2014. 
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“Se Dios os fixo de cote
Um pra outro teñem dote
Em terras emparezadas
Pol’a mesma agua regada

Com ou sin consentimento
D’os pais o tempo há chegar
Em que teñam que pensar
Em facer o casamento”57

57 SAAVEDRA, Amador Montenegro, Revista Semanal Ilustrada, nº28, Galiza,1904
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2.

A posição estratégica do 
assentamento urbano
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33. Escalas de análise do posicionamento relativo do Alto Minho

a) Sistema urbano do Alto Minho

b) Articulação à escala ibérica

c) Articulação à escala europeia

Escala Ibérica 
(escala de relação 
Portugal-Espanha)

Escala Interna 
(especificidades 
concelhias)

Escala Nacional 
(articulação à es-
cala de Portugal)

Escala Europeia 
(articulação à es-
cala das regiões 
europeias)

Fonte: MATEUS, Augusto, coordenação global, “Desafio Alto Minho 2020, Plano de Desenvolvimento, Relatório 
Final”, Sociedade de Consultores Augusto Matueus & Associados, Abril 2013 

58



As dimensões de leitura na região do Alto Minho

“O Alto Minho parte de uma posição de “território de articulações” para assumir o 

compromisso de ser um “território de convergências”, visando dar unidade a vetores 

de articulação que se encontram, de certa forma, espartilhados e fragilizados”58 (Fi- 

gura 33).

Interpretado enquanto espaço de confluências, o Alto Minho evoca a situação de 

charneira entre fronteiras como caraterística singular que o distancia das demais 

regiões no que atenta ao potencial de desenvolvimento. Dada a sua condição in-

termédia na ocupação do território, a região funciona como unidade elementar na    

criação  de relações entre as principais cidades do norte do país e os centros urbanos 

de referência na Galiza. Desta forma, o Alto Minho é peça preponderante na pro-

jeção à escala internacional, pela articulação das ópticas de abertura ao mundo, pers 

petivando uma eficácia singular na mobilidade de pessoas, matéria e informação. 

Servida de boas infraestruturas logísticas, que asseguram a perfeita mobilidade e 

acessibilidade às mesmas, a região do noroeste peninsular vive, diariamente, ao rit-

mo de ideologias resilientes, em busca de uma maior flexibilidade à mudança, numa 

aproximação aos modelos  contemporâneos estruturadores das grandes civilizações. 

Na procura de encurtar distâncias e minimizar as diferenças na apreensão do terri-

tório, respeitando os princípios ideológicos que moldam a região, as políticas desen-

volvidas são regidas segundo fatores de atratividade assim como normas de valori-

zação territorial. Tornar o Alto Minho numa região mais competitiva, capaz de gerar 

riqueza aliada à inovação e diferenciação, e assegurar a condição de conetividade à 

Europa e ao Mundo refletem o objetivo conjunto das entidades que o integram.

Numa análise de escala de articulação interna, o ponto de contacto entre os dez mu-

nicípios que estruturam a região, a par das oportunidades comuns aos mesmos, per-

mite evidenciar dois sistemas urbanos distintos na ocupação do território, nome-            

adamente um de caráter interior, e um outro de perfil limítrofe. Neste ordenamento, 

a centralidade assumida pelas cidades de Viana do Castelo e Valença é conjugada 

pela coesão interna garantida pelos pequenos núcleos urbanos das vilas, como Mon-
58 MATEUS, Augusto, coordenação global, “Desafio Alto Minho 2020, Plano de Desenvolvimento, Relatório Fi-
nal”, Sociedade de Consultores Augusto Matueus & Associados, Abril 2013, pág.17. 
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ção, no processo de articulação e aproximação entre os sistemas rurais e urbanos. 

A região concretiza-se num tecido multifacetado, onde a elementaridade de lugares 

“recônditos”, de caraterísticas díspares num processo de analogia aos grandes cen-

tros urbanos, assume a condição de articulação territorial e disciplinar, indissociável 

à unidade do território e ao estatuto de continuidade na leitura do mesmo. 

Em síntese, as diferentes dimensões na leitura do território permitem assinalar im-

portantes núcleos de ocupação territorial na consolidação dos principais sistemas 

urbanos, onde cada município assume o papel de costura numa malha urbana em 

constante mutação. Neste sentido, a organização da região segundo os diversos 

registos de escala (numa transposição gradual de relações pontuais entre lugares 

próximos para uma exposição macro territorial) evidencia a problemática atual na 

conceção do espaço, integrando desde os modelos mais complexos de cidade à sin-

gularidade da rua que desenha um percurso. “O problema com que hoje nos enfren-

tamos consiste em como pensar a cidade quando temos redes em lugar de vizinhan-

ças, quando o espaço homogéneo e estável não é mais do que um caso limite no seio 

de um espaço global de multiplicidades locais conectadas”59.  

Mosaico complexo e dinâmico de interdependências entre as diferentes formas de 

espaço, numa combinação de realidades urbanas, rurais e naturais, o Alto Minho, a 

par das demais áreas geográficas e agentes territoriais que o complementam, desper-

ta uma análise para além da realidade física que o estrutura. Evoca, assim, uma con-

dição polinucleada na sua organização enquanto região de grande densidade, onde 

o “sistema em rede” assume um claro papel na dinamização e gestão do território. 

A simbiose entre os modelos de espaço mais rural e a centralidade dos núcleos re- 

ferenciados, numa política clara da afirmação policêntrica, reforçam uma condição 

de articulação na organização do território. Lugares geograficamente distantes são 

integrados de acordo com uma logística baseada na conectividade e na partilha de 

recursos endógenos (naturais, patrimoniais e culturais), dotando a região de um e- 

levado potencial de desenvolvimento na projeção aos mercados transnacionais que, 

utilizando como elemento intermediário a proximidade às culturas ocidentais da 

Europa, perspetiva uma escala de exposição mundial. 
59 DOMINGUES, Álvaro, “A Rua da Estrada/Álvaro Domingues”, Porto: Dafne, 2009, pág.123.
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A condição limítrofe no potencial do território

O concelho de Monção, assentamento urbano moldado em contornos raianos, ocu-

pa uma posição limítrofe na região Norte do país, assinalada pelo traçado singular 

do rio Minho, a norte, em consonância com a estrutura municipal definida pelos 

concelhos de Valença, Paredes de Coura, Arcos de Valdevez e Melgaço. O seu con-

texto geográfico remete-o para uma condição periférica, estabelecendo uma relação 

particular com os principais eixos de transação, nomeadamente a sul, com as cidades 

de Porto, Braga e Viana do Castelo e, a norte, uma vez passada a fronteira, com os 

núcleos urbanos de Vigo, Corunha e Santiago. Como tal, esta dupla condição pe- 

riférica, confere a Monção um caráter de centralidade irrepetível tornando-a, em 

conjunção com as comarcas adjacentes de Valença e Melgaço, num sistema urbano 

polinucleado da euro-região do noroeste peninsular, que se organiza num eixo li- 

near ao longo das margens do Minho. 

O seu estratégico posicionamento é espelho da sua integração num setor territorial 

de elevado potencial de desenvolvimento, condição registada pelo crescimento de-

mográfico da região nas últimas décadas, acoplado ao aumento das dinâmicas locais 

vertidas na criação de oportunidades e receitas em prol de uma oferta diversa de 

incentivos à fixação. Um lugar em constante expansão que, idealizando princípios 

inovadores capazes de o aproximar das dinâmicas singulares dos grandes centros 

urbanos, explora a condição de rótula na transição de um domínio urbano come-

dido para uma escala de visibilidade ibérica, numa segunda instância. 

A realidade urbana é assegurada por um modelo logístico arguido pela perfeita sim-

biose de fatores fundamentais como a projeção de infraestruturas básicas de equi-

pamentos, serviços e eixos de comunicação. A estruturação de uma rede capilar 

de vias, assegura os constantes fluxos pendulares entre as comarcas e os grandes 

centros urbanos, assim como a gestão do território segundo princípios capazes de 

tornar Monção como um núcleo de movimentos centrípetos, aproveitando a sua 

condição de charneira entre fronteiras. 
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34. Sistema de conetividade entre as principais cidades do norte de Portugal e da Galiza

I.Corunha     II.Santiago de Compostela     III.Vigo     IV.Monção     V.Viana do Castelo     VI.Braga     VII.Porto

Principais centros urbanos

Tráfego aéreo peninsular

Fluxos centrípetosArtérias intermunicipais

Fluxo marítimo (mercadorias) Porto marítimo
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Fonte: Arquivo do autor, com base no PDM de Monção e no Sistema de Navegação Google Earth



O esquema adjacente evidencia o modelo de conetividade entre as principais uni-

dades urbanas e os modestos aglomerados do Alto Minho (Monção e os municípios 

justapostos), de perfil comedido mas centrífugo na articulação com os grandes cen-

tros (Figura 34). 

Numa análise conduzida pelas formas e modelos de fixação urbana, a localização 

privilegiada de Monção, torna o município um nódulo de uma vasta rede de es-

truturas viárias e equipamentos, conjunto logístico que permite a constante trans-

posição da vila, de um domínio meramente intramunicipal para uma realidade de 

exposição nacional e, consequentemente, peninsular. A diversificada oferta dos mei-

os de transporte e a facilidade de acesso aos mesmos, convergem para a definição de 

um sistema de mobilidade interessante, evidenciando a possibilidade de desenvolvi-

mento de fluxos, tanto por via terrestre, como aérea ou marítima. Das políticas de 

acessibilidade resultam a definição de eixos hierarquizados mediante os movimen-

tos pendulares entre as cidades assinaladas, afirmando a pertinência e a centralidade 

de determinados traçados e enfatizando a situação complementar de outros. 

Desde a rota marítima estabelecida entre os grandes portos de Leixões e Vigo, pal-

cos de inúmeras transações comerciais, articulados pelo cais de Viana do Caste-

lo numa posição intermédia, aos trajetos aéreos transnacionais com origem em 

domínio nacional e desembocadura no norte da Galiza, assinala-se um importante 

eixo com orientação sul-norte estruturador de toda uma rede de fluxos. Em con-

sonância surge uma rede viária potenciadora deste movimento bidirecional, gerada 

por duas importantes infraestruturas (a branco), nomeadamente a A-27/A-28 e a 

E-1 (cuja extensão e impacto no território aporta à condição de centralidade), in-

tercomunicadas por ramificações de caráter mais secundário (a laranja) que lhe são 

complementares. 

Numa escala intramunicipal, os movimentos convergentes para o concelho de Mon-

ção são assegurados pelo setor secundário de vias, anteriormente referido, num teci-

do capilar proveniente das grandes infraestruturas de comunicação. Perante a estru-

turação da EN 101 como principal vaso comunicante com a sede do distrito e toda 

a orla marítima continental, a poente, bem como a ligação com Salvaterra (comarca 

de Espanha) estabelecida no ano de 1995 com a construção da ponte internacional 

Sobre a vila de Monção | 63



35. Sistema de conetividade intermunicipal. Relação distância-tempo
Fonte: Arquivo do autor, com base no PDM de Monção e no Sistema de Navegação Google Earth 

SALVATERRA

VALENÇA

PAREDES DE 
COURA

ARCOS DE 
VALDEVEZ

MELGAÇO



João Verde/Amador Saavedra, o significado de fronteira de imediato ganhou con-

tornos “difusos”, promovendo movimentos internacionais de maior fluidez. A estru-

turação de uma nova plataforma de continuidade passou a condicionar as práticas e 

políticas de gestão locais, permitindo intensificar as dinâmicas e as relações de foro 

comercial, empresarial e cultural entre ambas as margens e gerando, assim, espaços 

de vivência transnacional. Contudo, o perfil rizomático do sistema de conetividade 

fica selado pela variante da EN 101, que se projeta do eixo principal para um movi-

mento sinuoso orientado a sul, em direção a Arcos de Valdevez que, em conjunto 

com a EN 202 (traçado que assegura a continuidade para o município de Melgaço) 

define o cordão do Alto Minho, numa disposição que acompanha o rio (Figura 35). 

Desta forma, os modelos de acessibilidade, complementados num segundo momen-

to pela condição de mobilidade intermunicipal, devem, portanto, assegurar uma 

rede de infraestruturas devidamente planeada, de modo a acompanhar a perma-

nente azáfama que carateriza a sociedade atual, nomeadamente no processo de de-

senvolvimento dos sistemas urbanos e das relações estabelecidas entre estes. Como 

tal, a leitura conclusiva desta realidade, remete a compreensão dos sistemas urbanos 

para um vasto domínio organizado segundo redes de interconexões percorridas por 

fluxos, onde a sociabilidade e a relação não se baseiam na proximidade física, na 

vizinhança, mas no movimento,

“…une vaste ville vue comme un vaste domaine qui n’aurait ni lieux, ni bornes, mais 

une simple grille d’interconnections composée de transports visibles et de flux invi- 

sibles et ou la sociabilité n’est plus fondée sur la proximité mais sur le mouvement…”60

Os pequenos nódulos estruturados, muitas vezes em domínio rural e geografica-

mente distantes da constante atividade e dinâmica das grandes cidades, reclamam, 

mais que nunca, a condição de centralidade. O estratégico assentamento e locali-

zação conferem um grau singular de competitividade e atratividade à fixação, de-

sempenhando, concomitantemente, a função de meio conetor e organizador de 

uma malha urbana complexa, cuja forma e modelo se vai adaptando às diversas cir-     

cunstâncias que resultam da sua génese e se traduzem no momento atual. 

60 WEBBER, Melvin M., “L’Urbain sans lieu ni bornes, La Tour d’aigues”, Editions de l’Aube, 1996 (Edition origi-
nale 1964)- Préface de Françoise Choay.
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36. Cartografia do edificado e das vias no território de Monção. A concentração/dispersão das infraestruturas

Vias principais Estrutura edificada Rio MinhoVias secundárias

Fonte: Arquivo do autor, com base no PDM de Monção e no Sistema de Navegação Google Earth
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Subjacente ao enredo descrito, a urbanização extensiva surge como temática com-

plementar à compreensão do sistema de relações entre modelos urbanos contem-

porâneos (equivalentes a grandes estruturas e, portanto, desencadeadores de perma-

nentes fluxos e dinâmicas) e os agentes territoriais que, embora mais elementares, 

desempenham um papel preponderante na articulação das principais entidades 

espaciais. Assim, a grande escala territorial não passa apenas pela “representação 

da urbanização em territórios “desconfinados” mas, sobretudo, pela necessidade 

de perceber as múltiplas dimensões que estruturam as dinâmicas e processos, isto 

é, o campo de forças territorial que atua sobre a escala micro dos “lugares” e das 

suas transformações”61.  Desta forma, a “macro” escala permite contextualizar “as 

intervenções micro (projetos urbanos, novas urbanizações, transformação de ur-

banizações existentes, etc.), percebendo de que modo se conectam aos sistemas in-

fraestruturais e de mobilidade, aos sistemas biofísicos, e aos sistemas económicos 

mais vastos e dentro dos quais se integram”62.

Neste sentido, a leitura individual da vila de Monção e dos seus limites municipais 

torna-se uma experiência pertinente, ao permitir compreender a singularidade dos 

elementos que integram “as lógicas de territorialização e de espacialização dos mo-

dos de organização social”63 e o seu papel enquanto “via” de acesso e de aproximação 

aos modelos dinâmicos das grandes cidades (Figura 36).

A perfeita integração do sistema raiano na articulação de um domínio além-fron-

teiras, converte Monção numa área que, não obstante a baixa carga urbana que pos-

sui devido à utilização condicionada das infraestruturas e do solo, se afirma peça- 

-chave no processo de composição territorial. Numa relação fronteiriça importante, 

cujo estratégico assentamento recorda o significado histórico à data da sua origem, 

a região expressa um modelo particular de ocupação. Em suma, Monção integra um 

domínio regional que no seu conjunto poderá reportar, ainda que numa expetativa 

fundada a longo prazo, num conceito de nova centralidade, com efeitos de atrativi-

dade para o desenvolvimento de funções, de emprego e de vivência sociocultural.

61 DOMINGUES, Álvaro, “Nem lugar nem não-lugar: o site da Arrábida”, ensaio de análise hipertextual aplicado 
às neo-aglomerações urbanas, Revista EASI, Universidade Católica do Porto, pág.6.
62 Idem, ibidem, pág.6.
63 Idem, ibidem, pág.6.
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2.3 As polaridades locais na dinamização do concelho
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64 “Unidades de Desenvolvimento Específico”, Relatório do Plano Diretor Municipal, Monção, Abril de 2009, 
pág.82.
65 Idem, ibidem.
66 Parafraseando a 3ª Lei de Newton ou Princípio da ação-reação, “se um corpo exerce uma força sobre outro, 
este reage e exerce sobre o primeiro uma força de intensidade e direções iguais, mas sentido oposto”. Analoga-
mente, a implementação de determinado sistema ou infraestrutura numa das margens do rio Minho desemboca 
alterações circunstanciais na outra, despertando novos fluxos, maior intensidade de atividades e metamorfoses 
na rotina quotidiana da região.
67 Sobre o limite natural constituído pelo rio Minho, a Plataforma Logística Industrial de Salvaterra/As Neves 
(PLISAN) corresponde ao segundo maior complexo multifuncional da Península Ibérica numa extensão de 
aproximadamente 420 hectares.

O setor da indústria no processo de territorialização

As diversas relações de foro sociocultural e económico entre a região norte do país 

e a vizinha Galiza colocam Monção numa espacialidade nevrálgica, reconhecendo 

a sua área geográfica propícia à procura e sedentarização de novos mecanismos que 

reforcem os fluxos de partilha e a troca de matéria entre ambas as margens do Mi- 

nho. “É pois natural que”64 o município “se afirma num importante papel de rótula, 

com novas dinâmicas de localização de pessoas, atividades e bens, visíveis através 

da implementação e localização de novas áreas empresariais, do desenvolvimento 

de um considerável movimento turístico, aliado ao seu caráter histórico que provém 

da sua imponente fortaleza, bem como a novas formas de apropriação dos espaços 

naturais e construídos”65.

Face à proximidade física entre as duas áreas raianas que o rio Minho conjuga ao 

longo do seu irregular traçado, as circunstâncias logísticas que se processam numa e 

noutra região, concretizam-se num sistema baseado no princípio de “ação-reação”66: 

o desenvolvimento de determinada infraestrutura em solo nacional repercute-

se num efeito imediato em domínio transnacional (e vice-versa). Transpondo os 

princípios teóricos para um política diretamente associada às questões práticas do 

quotidiano, a indústria local surge como setor laboral importante na organização 

urbana do solo entre fronteiras. 

A fixação da Plataforma Logística Industrial de Salvaterra/As Neves (PLISAN)67 em 

municípios estrategicamente localizados acarretou mutações de índole multidisci-

plinar aos municípios adjacentes (Figura 39). Valorizando da proximidade mútua 

ao Porto de Vigo e ao Norte de Portugal e justificando a logística de conetividade 
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com a abundância e a contiguidade das vias de comunicação, Monção integra o rol 

de comarcas cujas áreas industriais integram os efeitos sinergéticos provenientes da 

área considerável de 420 hectares do referido complexo (ver figura 42). 

Como área especializada em diversas atividades e de concentração de empresas e 

serviços logísticos (potenciando o transporte de mercadorias e a intermodalidade 

assim como as atividades industriais e serviços gerais associados), “a plataforma está 

especialmente desenhada e concebida para um desempenho ótimo das suas fun-

ções, com potencialidades de desenvolvimento a curto, médio e longo prazo, tanto 

para a prestação de serviços a todo o conjunto do nó logístico do Porto de Vigo, 

como para potenciar a sua projeção às mais diversas escalas”68 (Figura 38). Sendo a 

logística propensa a localizações de charneira, o Porto Seco de Salvaterra constitui 

uma intervenção potenciadora de investimentos em território nacional. Nesse sen-

tido, Monção, no seu contexto internacional, possui estrategicamente a condição 

de fronteira pelo que esta deve ser potenciada como mais-valia na sua projeção en-

quanto estrutura urbana de referência. 

No contexto interno, no que atenta à atividade intramunicipal, as unidades de in-

dústria dispersas pelo território representam uma importante percentagem da 

produção económica local associada ao elevado número de efetivos dedicados a 

este tipo de atividade colocando, assim, o setor industrial no topo da pirâmide das 

atividades laborais. A dispersão que carateriza a fixação das unidades industriais 

no concelho verte-se em logísticas complexas e áreas de instalação consideráveis, 

numa relação direta com a produção transnacional ou, em alternativa, em pequenas 

áreas industriais ou de armazenagem, numa relação de proximidade que responde a 

eventuais procuras de caráter local. 

Neste sentido, o município evidencia três principais polos industriais, onde a fi- 

xação de empresas multifacetadas valoriza a componente competitiva da região face 

aos mercados, gerando receitas potenciadoras de desenvolvimento através da oferta 

variada de serviços e de infraestruturas (Figura 42). 

68 ROCHA, Rui Alberto Viana da, “Plataformas logísticas e seus impactes territoriais: o caso da plataforma logís-
tica de Valença e da plataforma de Salvaterra/As Neves”, Universidade do Minho, Guimarães, 2007, pág.71.



Fonte: Artigo “O Diario Oficial de Galicia publica a licitación das obras dos sistemas xerais da Plataforma Loxística de Salvaterra-As Neves, 
a PLISAN, por mais de 13,5 millóns de euros”, consultado em <http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/0056/diario-oficial-galicia-
publica-licitacion-das-obras-dos-sistemas-xerais-plaforma>, Xunta de Galicia, Santiago, Maio de 2015

39. Plano de organização do solo urbanizado

Fonte: Artigo “La recalificación del área excluida de la Plisan será realizada por la Xunta”, consultado em <http://www.farodevigo.es/co-
marcas/2015/02/24/recalificacion-area-excluida-plisan-sera/1189915.html>, figuras originais em Consorcio Zona Franca de Vigo

37. Sistema de conectividade aos principais eixos viários 38. Distribuição de atividades e funções pela área urbanizada
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40. Trabalhos de terraplanagem. Os limites da área a urbanizar

41. Estratégia para a implementação da plataforma logística

Fonte: Artigo “Zona Franca y Xunta seguirán con la Plisan aun sin el Puerto”, consultado em <http://www.
atlantico.net/articulo/vigo/zona-franca-y-xunta-seguiran-plisan-aun-puerto/20140606093209421470.html>, 
Vigo, Junho de 2014

Fonte: Artigo “El Puerto, sin acuerdo aún con Xunta y Zona Franca por la Plisan”, consultado em <http://www.
atlantico.net/articulo/vigo/zona-franca-y-xunta-seguiran-plisan-aun-puerto/20140606093209421470.html>, 
Vigo, Junho de 2014
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42. O setor industrial na territorializaçao do concelho de Monção
Fonte: Arquivo do autor, com base no PDM de Monção e no Sistema de Navegação Google Earth 
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A proximidade à EN 101, num registo de fácil acessibilidade ao solo urbanizado, a 

par dos escassos cinco quilómetros que o separam do Porto Seco de Salvaterra, di-

tou um claro incentivo à instalação do Parque Empresarial da Lagoa, um complexo 

multifuncional que acumula funções com zona de armazenagem e venda, angari-

ando patentes espanholas e nacionais na divulgação do polo laboral (Figura 44). 

Com o mesmo espírito de gerar riqueza, através da criação de emprego, foi cons-

tituída a sociedade “MinhoPark – Monção – Parque Empresarial do Noroeste Pen-

insular, SA”, entre a autarquia local e a Associação Industrial do Minho (Figura 43). 

Com o objetivo de instalar no concelho, nos próximos anos, uma bateria de parques 

empresariais de modo a garantir dinâmica laboral e social entre lugares do concelho 

e a combater a política de centralização de recursos na proximidade do centro ur-

bano da vila, o MinhoPark perfila uma nova dinâmica69. 

Perspetivando a criação de condições atrativas a um maior investimento, nacional 

e transfronteiriço, a nova unidade visa captar investimentos de todo o noroeste pe- 

ninsular, promovendo a interação entre diversas áreas multidisciplinares em busca 

de um ambiente favorável ao desenvolvimento empresarial. A par deste registo, 

surgem pequenos nódulos de escala mais doméstica, garantidos pelas indústrias de         

proximidade, funcionando como instalações de apoio às grandes unidades empre-

sariais e respondendo ao surto despertado pela plataforma logística de Salvaterra/

As Neves. O conjunto, na sua essência, visa consolidar a posição geoestratégica de 

Monção no espaço da Euro-Região Norte de Portugal-Galiza e, simultaneamente, 

contribuir para a regeneração do tecido empresarial da região, na preservação da 

cultura e das tradições de Monção através da criação de uma constante dinâmica de 

negócios.

Por seu turno, a condição geográfica de Monção extrapola condicionantes propen-

sas à exploração de setores para além das que se constituem em função da pro- 

ximidade física, como condição fundamental na instalação de infraestruturas e 

aproveitando a realidade que organiza o padrão territorial, como oportunidade para 

69 A sociedade “MinhoPark – Monção – Parque Empresarial do Noroeste Peninsular, SA” compreende cerca de 
100 hectares espartilhados pelo território, com a maior parcela distribuída pelas freguesias de Pinheiros, Lara, 
Troporiz e Mazedo e as duas restantes unidades instaladas nas freguesias de Messegães (8 a 10 hectares) e em 
Merufe e Longos Vales (12 hectares).



43. Sociedade MinhoPark. O plano da plataforma logística

44. Parque Empresarial da Lagoa

45. Parque eólico de Mendoiro/Bustavade, Monção
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o desenvolvimento de novas práticas geradoras de atividade e potenciadoras de um 

acrescido desenvolvimento. As variações topográficas assinaladas na transição de 

um perfil ribeirinho, na fronteira com a Galiza, para zonas interiores montanhosas, 

de íngremes vales na charneira com os concelhos de Paredes de Coura e Arcos de 

Valdevez, têm permitido consolidar uma política que reconhece ao aproveitamento 

sustentável dos recursos naturais a sua base de afirmação. 

Os designados parques eólicos, sistemas de grande logística instalados em pontos 

estratégicos, fazem deste setor uma atividade de importante rendimento municipal, 

ainda que se apresentem num modelo complementar aos principais setores de ativi-

dade (Figura 45). Devido à elevada eficácia da energia produzida nas plataformas 

fixadas, a utilização dos recursos renováveis assume uma condição cada vez mais 

elementar no processo de territorialização do concelho.

Em síntese, as premissas consideradas referem Monção como região particular com 

grande potencial de projeção, a médio ou longo prazo, reunindo uma panóplia de 

circunstâncias geográficas, físicas e culturais que lhe conferem um conjunto lato de 

oportunidades. 

Conjugando a vontade de tornar Monção numa nova centralidade, a fixação de in-

centivos para atrair empresários ou para manter a população no seu local de origem, 

garantindo-lhe qualidade de vida e empregabilidade, definem a atividade industrial 

como argumento de peso umbilicalmente ligado ao desenvolvimento sustentado do 

município. Um projeto gradual que, distante outrora, vai ganhando contornos cada 

vez mais assertivos, integrando os surtos registados nos principais centros urbanos. 

De um passado vivamente marcado pela posição estratégica num ambiente de con-

flito bélico, Monção salvaguarda a sua postura geográfica dentro de limites estrita-

mente confinados, apelando a um modelo de desenvolvimento que considera a sua 

exposição ibérica.

Fonte: Figura 43 consultada em <http://www.acanto.pt/plataforma/modulos/comum/scripts/visitante_
construtor_pagina.php?modulo=produtos&script=informacao_produto&pagina_activa_img=2&id_
produto=209&pagina_activa_produto=&ano_produto=&id_tipo_produto=&tipo=&todos_datas=on&todos_
tipos=&sector_activo=1&palavras_pesquisa=>, Fevereiro de 2015; Figura 44, arquivo do autor; Figura 45 
consultada em <http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/13495126.jpg>, Fevereiro de 2015



O turismo e o termalismo na divulgação do património 

A condição natural de Monção, vertida numa dualidade entre terrenos férteis, bem 

irrigados, e uma composição interior em vales, desde cedo cativou uma intensa ocu-

pação humana que ao longo dos tempos foi moldando a sua paisagem. De períodos 

remotos, assinalados pela miscigenação de culturas e civilizações, se foi construindo 

uma panóplia de conhecimentos, arguida por um vasto e riquíssimo espólio patri-

monial de referências arqueológicas, etnográficas, civis e religiosas. 

Perpetuando as origens do povo raiano, ao legado reunido associam-se as formas 

naturais do território numa alusão às constantes metamorfoses do tecido. A herança 

multicultural coaduna-se ao traçado natural que confina a irregular topografia, na 

qual o rio Minho se enaltece como força irreverente de atratividade e dinâmica numa 

relação de continuidade entre os municípios do litoral. A componente ecológica, 

frisada pelo vasto e diversificado ecossistema local, reforça a condição de mais-valia 

que o rio e a sua paisagem estendem a todo o perímetro do território. Percursos que 

se desenham ao largo das margens e trilhos que se tecem na densa vegetação são 

apenas uma mostra das oportunidades lúdicas que o meio proporciona aos tran- 

seuntes. 

A criação de uma diversidade de dinâmicas culturais e recreativas, potenciando os  

usos e fruições qualificantes da vida quotidiana, com a introdução de mecanismos e           

infraestruturas potenciadoras de novos valores espaciais e cognitivos, corresponde à 

premissa  elementar para a concretização do presente ecossistema, de perfil multi-

facetado. 

A densidade das formas naturais em lugares interiores ao concelho estendem-se aos 

seus limites geográficos num desenho controlado pelo movimento sinuoso do rio. 

A atmosfera recôndita dos vales, de topografia acidentada e acessos condicionados, 

projeta-se, para norte, sob a forma serena de um pavimento emaranhado de seixos 

rolados. A textura heterogénea, que se estende de montante para jusante, regista 

singulares apontamentos da flora que brota periodicamente ao largo das áreas sal-

picadas pela subida do nível das águas. O enredo construído, naturalmente, pela 

combinação espontânea das formas concretiza um ambiente de desafogo, de tran-
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quilidade e acalmia: as Caldas de Monção.

“Perto do rio nasce um olho de água quente, a que chamam Caldas, em que lavam a 

roupa, e poucos se ajudam delas para banhos, tendo-se experimentado serem muito 

medicinais”70. A naturalidade como as formas geológicas brotam na extremidade 

nordeste da vila define a zona termal num cenário balizado pelo rio Minho e pela 

margem espanhola. Numa atmosfera que combina o bem-estar à atividade lúdica, 

as Termas de Monção “introduzem o imaginário de saúde, ambiente, lazer e recreio, 

fundamentais para qualquer estratégia de turismo”71. O complexo termal surge, as-

sim, como um espaço privilegiado que integra importantes valores paisagísticos, 

arquitetónicos e culturais.

Servida por uma excelente frente ribeirinha, a área conjuga as diferentes naturezas 

dos elementos que integra no seu desenho. O jardim termal, de ambiente bucólico 

e intimista, assume uma espacialidade de essência natural quebrada pelo edificado 

singular que surge entre as verdes e densas ramagens (Figura 48). Através da ima-

gem grotesca da “ponte levadiça”, o jardim comunica com o antigo balneário, uma 

construção de três pisos em forma de torreão contra as enxurradas do rio (Figura 

49). A suavidade do estuque da fachada contrasta com a alvenaria, em pedra, dos 

vãos que se rasgam, num desenho marcado pela métrica característica da arquitetu-

ra quinhentista da época72. 

Enquanto a poente se projeta um parque lúdico, de cores vivas e peças dedicadas 

ao regozijo das crianças, a nascente e a cota mais elevada, surge uma volumetria de 

arquitetura mais arrojada e contemporânea, o atual balneário onde se concentram 

as atividades termais (Figura 47). Formada por um corpo central em betão armado, 

a composição articula dois corpos laterais cuja arquitetura contraria a fachada de 

tardoz, de estrutura metálica e sentimento revivalista. 

70 Artigo “Historial das Caldas de Monção”, consultado em <http://www.aguas.ics.ul.pt/viana_moncao.html>, 
Fevereiro de 2015; Documento original mencionado na Corografia (1706,Tomo I, 211).
71 CRUZ, Ventura da, PLANO DIRECTOR MUNICIPAL, “Lugar do plano/Leituras do território – As zonas 
lúdico-ambientais”, Câmara Municipal de Monção, Abril 2009, pág.87.
72 De acordo com as intenções camarárias, as velhas instalações serão convertidas num espaço museológico 
dedicado à história das Caldas, numa exposição do património arqueológico, da construção associada às ativi-
dades termais e dos testemunhos das técnicas balneoterápicas.



46. A paisagem encenada pelo Rio Minho

49. “Ponte levadiça” no acesso ao antigo balneário

47. A volumetria contemporânea do novo balneário

Fonte: Figuras 46, 47, 48 e 49, arquivo do autor

48. A atmosfera do jardim termal
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Para além dos elementos dedicados ao termalismo, o espaço, a montante do jardim, 

agrega as piscinas municipais a céu aberto e as recentes piscinas cobertas. Integra, 

ainda, equipamentos de caráter desportivo, como os courts de ténis e o multiusos 

descoberto, que conferem ao espaço uma maior amplitude na oferta turística e um 

maior potencial na “esfera humana na ocupação do sítio”73. A sul, em posição de 

baluarte sobranceiro à área edificada, ergue-se o Hotel das Caldas, uma unidade ho-

teleira de dimensão considerável que dota o espaço de serviços e enfatiza a condição 

hospitaleira do “recanto natural” ao largo do centro histórico da vila.

Numa análise alargada ao território do concelho, a sua textura surge assinalada por 

elementos singulares, caraterísticos de diferentes momentos da História e funda-

mentais à estruturação de um elo entre o passado e o presente da civilização. Pre- 

senciamos a coletânea de tradições e de culturas que, influenciadas pela dinâmica do 

tempo, se revelam pontos de atração à atividade turística. Motivado pela aquisição 

de novos conhecimentos, a modalidade cultural do turismo considera o contacto e 

a convivência com a arquitetura, os costumes e a identidade civilizacional que lhe 

está associada. 

Tomada como referência nesta modalidade, a fortaleza setecentista, que resguarda o 

núcleo primitivo da vila, atrai um número considerável de visitantes, reclamando a 

condição de ex-líbris no tecido urbano. Concomitantemente, o legado arquitetónico 

nuclear estende-se ao largo dos espaços mais rurais do concelho. Integrando a rota 

românica da região do Alto Minho, surgem exemplares dignos de registo, como nos 

dá conta a igreja de S. João de Longos Vales (Figura 50). 

Por sua vez, a vertente cultural reivindica um domínio para além da realidade edi-

ficada, algo transcendente à materialidade que se espartilha pelo território. Mani-

festa-se na devoção às romarias (Figuras 51 e 53) e às tradicionais feiras (Figura 52) 

e certames que mantêm a tradição e fomentam o desenvolvimento económico da 

região. Um registo que, face à natureza da sua exposição, se articula com o turismo 

religioso, atraindo pessoas a lugares de culto.

73 CRUZ, Ventura da, PLANO DIRECTOR MUNICIPAL, “Lugar do plano/Leituras do território – As zonas 
lúdico-ambientais”, Câmara Municipal de Monção, Abril 2009, pág.88.
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52. Feira do Alvarinho (património gastronómico) 53. Romaria do Corpo de Deus (património cultural)

51. Cortejo interfreguesias (património etnográfico)

50. Igreja de S. João de Longos Vales, séc.XII (património arquitetónico)

Fonte: Figura 50 consultada em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Longos_Vales#/media/File:Igreja_
de_Longos_Vales.jpg>, Abril de 2015; Figuras 51, 52 e 53 consultadas em Jornal “A Terra Minhota”, Monção, 
17 de Agosto de 2015 
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Finalmente, as condições de atratividade são adornadas pela rica e variada gastro-

nomia da região. Os sabores autênticos e genuínos da áurea raiana (a lampreia do rio 

Minho e o cordeiro à moda de Monção) combinam os segredos e ritos da cozinha 

portuguesa, numa combinação de aromas que marcam a memória sensitiva daque-

les que a degustam. 

O espólio reconhecido na vila de Monção, nos diferentes temas subjacentes à sua 

identidade, “introduzem efeitos complementares de oferta que poderão induzir um 

turismo cultural de elevado nível qualitativo na oferta e na procura, com consi- 

deráveis efeitos sobre o desenvolvimento”74 do município. Assim, o turismo, mo-

dalidade lúdica na apreensão do lugar, projeta a vila de Monção como um destino 

de eleição devido ao seu legado etnográfico, patrimonial e natural. Acresce, ainda, 

a localização transfronteiriça da vila, uma condicionante geográfica preponderante 

na captação de visitantes, não só nacionais mas, sobretudo, os vizinhos da Galiza. 

A simbiose entre as diversas atmosferas geradas pelas formas construídas e pelos 

espaços abertos anunciados articula-se à naturalidade única das formas que densi-

ficam o tecido urbano, numa imagem clara onde impera o sentido de unidade na 

composição.

A atividade vitivinícola na promoção do município 

A produção de vinho corresponde a uma cultura milenar criada pelas povoações 

ancestrais e perpetuada pelas civilizações contemporâneas. A atividade associada 

ao cultivo da videira e à transformação da uva extrapolam a condição de colheita 

para uma dimensão que integra as várias modalidades do património: a paisagem 

desenhada pelas culturas (património paisagístico); o edificado ligado às práticas 

da atividade (quintas e adegas da região) evidenciando o património vernacular; 

a história que relata a génese da cultura do vinho, os mercados para a sua circu-

lação e as formas de transporte associadas (património histórico); e as tradições e 

certames que eternizam o vinho como figura elementar na gastronomia da região 

(património etnográfico e gastronómico).

74 CRUZ, Ventura da, PLANO DIRECTOR MUNICIPAL, “Lugar do plano/Leituras do território – As zonas 
lúdico-ambientais”, Câmara Municipal de Monção, Abril 2009, pág.88.
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54. Infraestruturas da atividade vitivinícola no processo de territorialização
Fonte: Arquivo do autor, com base no PDM de Monção e no Sistema de Navegação Google Earth
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Dependente de fatores nucleares, como a intervenção humana, o clima e as carate-

rísticas do solo, as qualidades do vinho são reflexo das condicionantes naturais da 

região que o produz e dos mecanismos e práticas tomadas em consideração no pro-

cesso de transformação do bago. Como tal, as caraterísticas que gerem o ambiente 

da sua produção traduzem a singularidade de cada vinho, tornando-o irrepetível no 

sabor, no aroma e na robustez que o identifica.

Localizada no vale do Rio Minho, Monção expressa um microclima muito particu-

lar. Caraterizado por invernos frios e chuvosos e por verões quentes e secos, a região 

é marcada pela presença abundante de cursos de água, permitindo a regulação 

média das temperaturas e a diminuição das amplitudes térmicas. Geologicamente, 

o tecido do concelho é maioritariamente composto pelo granito combinado, em 

grandes extensões do território, com as rochas sedimentares, estruturando um solo 

enxuto (mas bem irrigado). Assim, a particularidade do ambiente assinalado per-

mite a criação de uma casta única na sub-região de Monção e Melgaço, o Alvarinho.

Considerado, em unanimidade, pelos produtores a principal atividade económica 

do município, o Alvarinho “se devidamente articulado com outros recursos do 

concelho de Monção, poderá efetivamente converter-se num motor de desenvolvi-

mento local”75. A grande importância social e económica que apresenta no con-

celho traduz-se na principal fonte de receitas de muitos agricultores assim como em 

rendimento complementar a outros setores de atividade. De igual forma, o mérito 

e a qualidade da casta solicita uma exposição de grande dimensão, a nível nacional, 

numa primeira instância, e além-fronteiras, num segundo momento. Amplamente 

premiado pela singularidade da sua natureza, o Alvarinho reclama uma posição 

nuclear nas atividades quotidianas, no setor económico do município e, não menos 

importante, na promoção da cultura e da tradição monçanense.

O perfil irrepetível da casta desperta um desejo incessante de aproximação à atmos-

fera que envolve todo o conjunto de processos na sua produção, desde a vindima 

a meados de setembro à prova do vinho. Neste sentido, Monção surge no mapa 

75 CAMPOS, Anna Katherine Pinto, “O Alvarinho como produto impulsionador do enoturismo em Monção”, Dis-
sertação de Mestrado em Ciências Sociais, Universidade do Minho, Outubro de 2012, pág.16.
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55. Hotel Convento dos Capuchos

56. Hotel Termas de Monção

57. Palácio da Brejoeira

Fonte: Figura 55 consultada em <http://www.conventodoscapuchos.com/>, Maio de 2015; Figura 56 consul-
tada em <http://www.hotelbienestartermasmoncao.com/>, Maio de 2105; Figura 57, arquivo do autor
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como destino enoturístico76 de referência. Intimamente ligado à gastronomia e ao 

património cultural da região, esta modalidade está intrinsecamente associada à ap-

tidão sensorial, nomeadamente à estimulação do gosto, do cheiro, do tato e da visão 

por entre as paisagens características que emolduram uma viagem inesquecível.

Conjugando a vitivinicultura ao turismo, esta nova modalidade permite divulgar a 

área demarcada do Alvarinho e fomentar a economia local, gerando riqueza interna 

com a promoção e divulgação do produto. Desta forma, o município esboça uma 

estratégia clara de publicidade, associando esta atividade aos demais setores que de-

terminam a política de gestão do território e a economia monçanenses (Figura 54). 

A Rota do Alvarinho apresenta-se como plano singular na promoção do contacto 

entre o ambiente dedicado à produção do vinho e o transeunte. Criada em 2007, a 

Rota integra diversas infraestruturas, como adegas (transformação da casta), uni-

dades de alojamento (parcerias hoteleiras) e Museus e Centros de Interpretação 

(instrução do visitante), num conjunto de atividades que visa criar sinergia entre 

os vários operadores do setor turístico, agregar e estruturar a oferta de produtos e 

serviços em Monção e valorizar o legado cultural e etnográfico do concelho.

Em suma, o Alvarinho consagra o potencial de uma casta irrepetível e atua como 

elemento fulcral em toda a logística que gere a sub-região demarcada de Vinhos 

Verdes (Monção e Melgaço). Considerado elemento patrimonial, expressa a con-

dição de ex-líbris da região exibindo a complexidade do microclima caraterístico no 

noroeste peninsular. 

Mais do que um produto cultural, o seu perfil reforça a condição empreendedora 

na atração de novos investimentos e visitantes, na criação de novas parcerias e na 

instalação de novos equipamentos e infraestruturas, contribuindo para o padrão de 

desenvolvimento de um território em constante metamorfose. A autenticidade da 

sua natureza associada ao espólio arquitetónico, cultural e gastronómico do con-

celho permitem, assim, anunciar a vila de Monção como destino de eleição, onde a 

oferta de serviços se conjuga ao bom gosto das suas riquezas naturais. 
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tradição de determinada região conciliando o aroma e o sabor dos vinhos produzidos.



II.
O lugar de projeto:

momento de dicotomia urbana



“O espaço público deve ser considerado fundador da 
cidade (…), no fundo, o espaço público é a cidade”77

77 INDOVINA, Francesco, “O Espaço Público: Tópicos sobre a sua Mudança”, in Cidades, Comunidades e Ter-
ritórios, nº.5, CET – ISCTE, 2002, pág.119.
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3.

O espaço público no desenho da cidade
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António Cruz (1907-1983), pintor e escultor da cidade do Porto, deambula pelas ruas da cidade, registando o 
bulício que a envolve. Dos edifícios à atmosfera experienciada, tudo se revela pertinente aos olhos do pintor 
que estrutura uma composição de elementos multifacetados e de natureza diversa. O efeito cromático da tela 
expressa os diferentes planos que, combinados pela justaposição de formas, organizam o “sistema cidade”.

Fonte: Aguarela de António Cruz, 1944, Porto. Figura consultada em <http://portoantigo.taf.net/dp/node/8200>, 
publicação de Ricardo Figueiredo, 19 de Abril de 2012

58. A atmosfera do edificado no desenho da cidade
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O espaço público no desenho da cidade

“O que é uma cidade? Um lugar com muita gente. Um espaço público, aberto e 

protegido. Um lugar, ou seja, uma construção produtora de sentido. Uma concen-

tração de pontos de encontro”78. Entender a complexidade do “sistema cidade” exige 

a compreensão e a especialização individual em diferentes temas, de modo a con-

ciliar a pluralidade das naturezas que o estruturam.      

A combinação gradual de elementos evidencia um processo claro de justaposição 

na sua construção. Pequenas unidades, de perfil adverso e díspares numa primeira 

instância, são relacionadas através de “grandezas” como a proximidade, a forma e 

a materialidade ou mesmo a tipologia que as carateriza, estabelecendo uma ordem 

que, inicialmente intrínseca a cada peça urbana, extrapola para uma escala territorial 

onde se interligam todos os intervenientes adquiridos na territorialização do espaço.

Resultado de um processo em constante metamorfose, a cidade edita uma atmosfera 

“incerta” gerada pela articulação física dos elementos que a integram e pelas relações 

estabelecidas entre estes, num domínio para além da materialidade que lhe dá forma. 

Funcionando como um organismo “vivo”, onde a dinâmica de movimentos se conju-

ga à serenidade espacial que a define, a cidade reclama uma leitura diferenciada em 

domínios distantes, mas complementares: o espaço construído e “a magia do real”79. 

Por natureza física da cidade entendemos aquilo que observamos e que balizamos 

num horizonte comedido, as texturas que o tato nos permite reconhecer e o som que 

cada espaço “coleciona, amplia e transmite”80. Das massas construídas em posição 

de “confronto” (“…sou o edifício mais bonito, vocês todos são mesmo maus”81) à 

praça que nos liberta da densidade edificada e consagra a posição privilegiada da 

envolvente, o espaço desenhado exige o seu atravessamento, a sua apreensão de uma 

forma voraz. Das mais estranhas formas à simplicidade caraterística dos elemen-

tos que a conformam, a cidade reflete um cenário marcado pela heterogeneidade. 
78 BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Jordi Borja, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, 
pág.25.
79 ZUMTHOR, Peter, “ATMOSFERAS, Entornos Arquitectónicos – As coisas que me rodeiam”, Editorial Gustavo 
Gili, SL, Barcelona, 2006, pág.19. 
80 Idem, ibidem, pág.29.
81 Idem, ibidem, pág.51.



A dureza e a robustez da matéria construída encontram equilíbrio no tecido natural 

que mancha um e outro lugar da trama urbana. A tonalidade “apática” das fachadas é 

pincelada pelo degradé de texturas que assinalam um aglomerado de árvores, numa 

atmosfera cordial e irrepetível. Os pavimentos combinam cores e definem padrões, 

incentivando o seu atravessamento e potenciando o “cultivo” de novas e dinâmicas 

peças urbanas numa imagem análoga a um jogo de xadrez. Desta forma se traduzem 

os “limites reais” da cidade, num conjunto de formas tecidas harmoniosamente em 

busca de um sentido de continuidade e de um funcionamento estável entre estas.

Transcendendo a dimensão do palpável, materializada pelos edifícios que se “erguem” 

do pavimento, pelos “vazios” urbanos que os antecipam e pelos eixos que tecem a 

continuidade entre os espaços e garantem a fluidez de movimentos, a cidade dá lugar 

a uma interpretação dedicada aos valores cognitivos do conjunto. A imagem captada 

pela capacidade sensorial do observador abre caminho aos contornos de uma reali-

dade imaterial, de experienciação e de significados que o lugar (da cidade) transmite. 

O ambiente que sinaliza um espaço, a memória que lhe está subjacente e os valores 

culturais e simbólicos associados refletem uma outra realidade que, não menos im-

portante que a organização física das “peças urbanas”, permite a construção de uma 

cidade mais clara, privilegiando a ideia de continuidade entre o passado distante e 

o “presente contemporâneo”. Neste sentido, o conjunto de relações e de atmosferas 

criadas entre as diferentes composições da cidade (relações de espaço e de tempo) 

integram uma premissa singular na construção da sua imagem, tal como na inte- 

ração com o indivíduo que comunica com o lugar a cada vez que o percorre, sente 

e observa.

Combinando a materialidade que o exibe com o sentimento e emoção que o atraves-

sa, o desenho da cidade considera um grupo lato de fatores, desde as infraestruturas 

que integra, as políticas que o gerem e os pareceres sociais que o comandam. Do 

legado simbólico na sua origem à estratégia definida na sua materialização, o “com-

plexo” expressa uma condição nuclear: “A cidade é aquela que otimiza as oportuni-

dades de contacto, a aposta pela diferenciação e a mistura funcional e social, a que 

multiplica os espaços de encontro”82. Desta forma, importa salientar a pertinência 
82 BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, pág.30.
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dos espaços públicos na estratégia da cidade, cuja natureza está diretamente asso-

ciada à premissa suprajacente. 

“O espaço público supõe, pois, domínio público, uso coletivo e multifuncionali-

dade”83. Propício a um ambiente de concentração de massas, o seu perfil considera 

princípios elementares como a acessibilidade, a posição privilegiada no tecido ur-

bano e a qualidade das relações sociais que potencia, “convertendo-o num fator de 

centralidade”84 (Figura 59). Integra, ainda, um conjunto de valores que o distanciam 

das diferentes naturezas que concretizam a cidade, como a forte “capacidade em 

estimular a identificação simbólica, a expressão e a integração culturais”85. 

Analogamente à observação considerada no início da reflexão, o espaço público 

incita uma leitura conjunta da espacialidade física que o envolve e da identidade 

simbólica que o carateriza. Considerado, muitas vezes, como a área residual entre as 

volumetrias edificadas e as ruas que estruturam a malha, a natureza do seu traçado 

extrapola a condição de “espaço vazio” ou “espaço especializado” para dar lugar a 

um tecido de “identidade, relacional e histórico”86. O perfil que o carateriza reflete 

a simbiose entre os elementos que lhe dão forma, desde o lajeado que indica um 

percurso, à estereotomia que define um padrão e aos muretes que “separam” atmos-

feras. Reclama, portanto, um desenho tão minucioso quanto uma fachada gótica, de 

formas rendilhadas e de grande expressividade. 

Concomitantemente, o espaço público “afasta-se” da materialidade da sua forma 

para anunciar a dimensão sociocultural que o referencia. Solicitando um lugar de 

partilha e de convergência de ideais e experiências, expressa uma posição de “relação 

e de identificação, de contacto entre pessoas, de animação urbana, e por vezes de ex-

pressão comunitária”87. Assume a condição de palco multicultural onde se mesclam 

vontades, intersetam sentimentos e dividem opiniões. Um espaço privilegiado que, 

perpetuando a sua marca no tecido da cidade, projeta uma imagem que “permite 

aos cidadãos identificarem-se com o seu passado e presente como uma identidade 
83 BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, pág.47.
84 Idem, ibidem, pág.47.
85 Idem, ibidem, pág.47.
86 Idem, ibidem, pág.33.
87 Idem, ibidem, pág.46.
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O espaço público “pode organizar um território capaz de suportar diversos usos e funções (…), ser um espaço 
de continuidade e de diferenciação, ordenador do bairro, articulador da cidade, estruturador da região urbana 
(…), referência urbanística, manifestações da história e da vontade do poder, símbolo de identidade coletiva”, 
BRANDÃO, Pedro, REMESAR, Antoni, “O espaço público e a interdisciplinaridade”, publicado por Centro Por-
tuguês de Design, Lisboa, 2000.

Fonte: Imagem de FRANSCISCO, Marlene Duarte, consultada no artigo “ESPAÇO PÚBLICO URBANO: Opor-
tunidade de Identidade Urbana Participada”, Departamento de Geografia em Universidade Nova de Lisboa.

59. Parâmetros de classificação do espaço público urbano
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cultural, política e social”88. 

Elemento determinante no desenho da cidade, o espaço público desempenha um 

papel nuclear na articulação do conjunto, funcionando como meio de coligação en-

tre as diferentes partes, por vezes isoladas e desagregadas da dinâmica urbana. Mais 

do que a natureza que o materializa aos olhos de quem o percorre, através da calçada 

que se projeta até ao jardim, do lancil que hierarquiza os espaços de circulação e 

da textura que sinaliza lugares de transição, o espaço público apresenta um caráter 

agregador e definidor da implantação e organização da malha.   

“Dar forma e sentido ao conjunto da cidade, garantir trajetos e elementos de con-

tinuidade e salientar as diferenças entre edifícios, quarteirões e áreas urbanas”89 esta-

belece o quadro fundamental de princípios do espaço público enquanto ferramenta 

de composição urbana, ao qual se associa a dinâmica capaz de “ordenar as relações 

entre edifícios, equipamentos, monumentos, vias, espaços de transição e espaços 

abertos em cada área da cidade”90 (Figura 59). 

Em conclusão, o espaço público expressa uma realidade de leitura complexa e de 

múltiplos significados. A sua condição nuclear exige que seja interpretado como o 

“lugar polissémico por excelência: atrativo para o exterior e integrador para o inte-

rior”91. Um lugar que combina as diferentes escalas da cidade e aproxima a natureza 

diversa dos seus elementos em busca de um padrão social estável e aprazível ao quo-

tidiano dos seus cidadãos. Assim, o seu desenho deve considerar a heterogeneidade 

social e funcional do ambiente no qual está inserido para que, de uma forma natural, 

evidencie o sentimento de “lugar de estar” em rutura com o sentido efémero de “pas-

sagem”. A natureza física do espaço, definida num primeiro momento como “a rede 

urbana articulada de arruamentos que suportam os edifícios”92, deve, portanto, con-

siderar a dimensão imaterial que a atravessa para que, no seu conjunto, se estabeleça 

uma cidade mais próximas dos ideais sociais que a cidade contemporânea exige.  
88 BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, pág.46.
89 Idem, ibidem, pág.81. 
90 Idem, ibidem, pág.81.
91 Idem, ibidem, pág.75.
92 CALIX AUGUSTO, Teresa Manuel de Almeida, “As morfologias da cidade contemporânea: Estruturas e Tex-
turas. Uma matriz interpretativa da forma urbana. O sistema urbano do Porto”, Dissertação de doutoramento em 
Arquitetura, FAUP, 2013, pág.535.
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3.1 Os espaços públicos no tecido 

urbano da vila de Monção
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Fonte: Figura 60, ortofoto facultada pelo Gabinete Técnico Local, Câmara Municipal de Monção, Monção, 2014; 
Figuras 61, 62 e 63 consultadas em “Castelo de Monção/Fortaleza de Monção” <http://www.monumentos.pt/
Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7876>, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, Agosto 
de 2014.

O Largo da Estação, espaço público de 
referência na articulação da vila mu-
ralhada com a composição contem-
porânea, a sul, estratifica-se em dois 
momentos particulares, cuja continui-
dade é assegurada pela ponte metálica 
que se projeta para nascente, numa 
relação direta com o Largo do Souto.

O perfil topográfico do conjunto re-
percute-se na diversidade de uso dos 
espaços, evidendiando a singularidade 
de cada elemento. 

60. O Largo da Estação no tecido urbano da vila de Monção

61. O canteiro como adorno à Casa da Estação

63. Intimidade do Baluarte da Terra Nova com o Largo da Estação

62. Armazém da antiga estação ferroviária, séc.XX
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O Largo da Estação: um núcleo de referência na textura urbana

Lugar de limites difusos, o Largo da Estação incorpora o sistema urbano da vila 

integrando uma hierarquia de espaços que o enuncia como nódulo central e conver-

gente na dinâmica do conjunto. Em consonância com a Praça Deu-la-Deu, referên-

cia local de centralidade, e com a Praça da República, espaço ajardinado defronte do 

edifício dos Correios e do Tribunal, a norte e a sul, respetivamente, o Largo define 

o núcleo principal dos espaços públicos que se estendem ao Parque das Caldas, a 

nascente do centro urbano e segundo a orla do rio Minho. 

Ladeado por edifícios de ocupação mista, de índole habitacional, nos pisos supe-

riores, e de serviços ou comércio, no rés-do-chão, a sua atual imagem transmite 

uma sensação de vazio, onde reina a ausência de atividades e perdura a expetativa. 

A sua particular posição na proximidade de equipamentos singulares, como a Bi-                

blioteca Municipal e o Cine-Teatro João Verde, torna-o um lugar particular, que 

deve ser interpretado como um lugar de História que carateriza as origens de um 

povo minhoto. 

Lugar de simbiose entre temporalidades díspares, consagrado pelo espólio que 

memoriza no seu perímetro, o Largo produz um sentimento vazio de emoções, uma 

expressão paradoxal face aos meados da década de 1910 marcados pela chegada da 

máquina a vapor. O que em tempos era assinalado pela azáfama de um povo nas 

proximidades da Estação (o palco de teatro encenado pela chegada de uns e pela 

partida de outros) rende-se, agora, a uma imagem de formas e de lembranças diluí-

das.

A par do que guarda a memória, o caráter ténue e silencioso do estado contemporâ-

neo do Largo aproxima-se de uma leitura urbana na qual o sentido de passagem 

ganha contornos mais evidentes. O lugar de encontro, de comunhão de sentimentos 

e de partilha de experiências, outrora, vê-se agora rendido a um espaço de mera 

transição, uma “plataforma” de atravessamento demarcada pelo desconforto de um 

pavimento terroso que se alastra ao seu perímetro. Assim, a condição central do 

lugar na sua origem (pela sua posição na trama urbana e pela dimensão social e 

cultural no quotidiano do povo monçanense) é convertida num modelo de espaço 
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Fonte: Figuras 64, 65, 66 e 67, arquivo do autor

64. Rua 25 de Abril 65. Quelha do Cano

66. Avenida Dr. Felgueiras

67. Avenida Nova da Estação

Artérias de acesso ao Largo da Estação
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93 BORJA, Jordi, CASTELLS, Manuel, “Local y global, La gestión de las ciudades en la era de la información”, 
Madrid:Taurus, 1997, pág.35.

discontínuo, de traçado irregular e de identidade “difusa”. 

Desprovido de qualquer tipo de intervenção urbana, a sua atual configuração re- 

mete-o para um lugar de aparcamento automóvel, sem desenho prévio, onde im-

pera uma urbanidade efémera. A disposição dos lugares, aleatória e em permanente 

variação, aproxima-se do edificado adjacente de modo a libertar o espaço central 

para onde confluem as principais artérias, nomeadamente a Rua 25 de Abril (Figura 

64), a quelha do Cano (Figura 65), a Avenida Dr. Felgueiras (Figura 66) e a Avenida 

Nova da Estação (Figura 67). 

Este modelo de ocupação do espaço invade as formas construídas na proximi-

dade, desvalorizando a singularidade arquitetónica da antiga Casa da Estação e do 

armazém, tornando menos claros os limites do Largo e camuflando o potencial do 

conjunto urbanizado. Desta forma, a carência de estratégias no planeamento da área 

traduz-se numa atmosfera de descontinuidade marcada pela fugacidade de vivên-

cias e emoções.

Numa perspetiva urbana, a sua leitura reflete um espaço por cicatrizar evidencian-

do as feridas deixadas pelas marcas do tempo. Referenciado, numa primeira ob-

servação, como lugar de “articulação entre velhas e novas formas de urbanização”93, 

distantes no tempo e na organização (designadamente o núcleo setecentista mu-

ralhado, integrando a composição medieval primitiva, e a malha contemporânea 

de configuração algo desordenada), o Largo é pontuado por elementos de exceção. 

Seguindo a Avenida Nova da Estação, eixo longitudinal que o rompe, assinala-se a 

pesada e ferrugenta estrutura do armazém, em tempos apêndice da Casa Antiga da 

Estação, como vestígio de uma paisagem outrora movida pela energia de um povo 

(Figura 62). 

A serenidade da topografia prolonga-se a toda a sua extensão, contrastando com o 

alto pano de muralha que se ergue a norte e o morro de terra do Baluarte da Cova 

do Cão que se evidencia, não só como barreira física, mas também como obstáculo 

à apreensão global do espaço em estudo, e às relações espaciais passíveis de de-
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68. O lugar de transição: da fortaleza à textura contemporânea

69. A posição sobranceira do Baluarte da Cova do Cão

72. Os limites difusos do Largo da Estação

Fonte: Figuras 68, 69, 70, 71 e 72, arquivo do autor

70. A convergência dos percursos no Largo da Estação

71. A heterogeneidade do lugar
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senvolver (Figura 69). A conciliação de distintos modelos de arquitetura, expressos 

pela simetria regrada do edifício da Antiga Estação e pela imponente presença do 

armazém, de caráter industrial, enaltece o potencial do Largo na sua interpretação 

como espaço público. A vontade em definir um sistema urbano dotado de multi-

plicidade de sensações e vivências, onde o detalhe de cada elemento enriquece a 

composição do conjunto, exprime um sentimento imperativo. 

Palco potencial de dinamização, de envolvimento social e de conquistas efetivas, 

o Largo é engalanado, periodicamente, por uma arquitetura efémera aquando da 

celebração das festividades do concelho. O vazio que o preenche é transformado 

num jogo de excentricidade, acompanhado pela euforia dos que o percorrem, ilu-

didos pelas luzes ofuscantes e pelo ruído festivaleiro que os carrosséis entoam. Ao 

longo de uma semana, durante o mês quente de Agosto, a permanente penumbra 

do espaço converte-o numa atmosfera aprazível distante da que vigora diariamente. 

Concomitantemente, a autarquia requisita o espaço para a promoção de pequenos 

eventos e feiras temáticas, de índole artesanal e cultural, como a anual Feira do Alva-

rinho, (recentemente transferida para o remodelado campo da feira), e de natureza 

lúdica, como as atividades de encenação teatral e de apresentação musical. Asso-

ciadas a uma política de dinamização municipal e de afirmação das tradições e dos 

costumes locais, as estratégias de “urbanização temporária” do espaço contribuem 

para a rutura da permanente monotonia diária e validam a condição heterogénea 

do lugar (Figura 71). 

A imagem do Largo, traduzida pelo enredo das formas, pela combinação dos ma-

teriais e pela relação urbana com o tecido da vila, espelha a singularidade da sua 

natureza. Um espaço que, sendo nuclear na transição do edificado entre épocas des-

fasadas, assume uma posição central na composição. De expressão multidisciplinar, 

a experienciação quotidiana reivindica uma estratégia urgente de requalificação, 

capaz de devolver a identidade perdida e recuperar os modelos da História  ados-

sados  a uma trama de significado peculiar. Mais do que (re)definir os seus limites 

e articular as diferentes texturas morfológicas que o organizam, importa recuperar 

a dimensão social e os valores simbólicos transversais à condição “intemporal” do 

Largo (Figura 68).
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73. O Largo do Souto no tecido urbano da vila de Monção

O Largo do Souto anuncia um espaço 
em posição periférica relativamente ao 
centro histórico da vila. O seu períme- 
tro, conformado pela estrutura da mu-
ralha, evidencia um traçado singular no 
qual se articula a pendente natural do 
terreno à textura “verde” envolvente.

O desenho do Largo projeta-o para 
uma condição de anfiteatro ao ar livre, 
uma atmosfera de representação dedi-
cada aos costumes e tradições locais.

74. O remate nascente do Largo do Souto

75. A ponte metálica na transição entre os Largos da Estação e do Souto

Fonte: Figura 73, ortofoto facultada pelo Gabinete Técnico Local, Câmara Municipal de Monção, Monção, 2014; 
Figuras 74 e 75, arquivo do autor.
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O Largo do Souto como apêndice cultural

Numa leitura mais alargada do espaço é pertinente a sua apreensão considerando 

dois momentos distintos: o Largo da Estação, a poente, e o Largo do Souto, a nas-

cente. A ponte metálica que sobranceia a desmoronada porta do Sol assinala o mo-

mento de passagem para uma área complementar ao Largo, um vazio moldado pela 

pendente natural do terreno que o reporta para a condição de anfiteatro ao ar livre, 

o Largo do Souto. 

A sua particular posição, num circuito ladeado pela construção doméstica em pa-

ralelismo ao imponente percurso da muralha, apresenta o Souto94 como espaço de 

desembocadura do movimento longitudinal iniciado, a poente, pela Avenida Nova 

da Estação. O trajeto axial surge organizado em dois percursos que divergem pela 

altimetria natural do lugar, o principal de nível com o Largo da Estação, e um com-

plementar, de pendente gradualmente crescente ao encontro do ambiente de plateia. 

Contemplado pela disposição desordenada dos robustos carvalhos, a dinâmica do 

percurso surge adornada pelo revelim de proteção às antigas portas do Sol assim 

como pelo porticado que se rasga no perímetro muralhado, projetando um espaço 

íntimo sobranceiro ao recinto do mercado municipal. Para nascente, a continuidade 

do traçado iniciado no Largo da Estação é coroada pela fachada de uma moradia 

(Figura 74). De arquitetura quinhentista, a habitação assinala um elemento prepon-

derante na composição do espaço, não só pela história que memoriza mas também 

pela posição cabeceira que ocupa na extensão do território.  

Os condicionados acessos que o conectam, nomeadamente o passadiço metálico 

de travessia pedonal, a poente (Figura 75), e a descaraterizada Rua do Souto, a nas-

cente, dificultam a relação de continuidade com os demais espaços centrípetos do 

conjunto urbano, remetendo-o para uma condição de segundo plano e enfatizando 

o seu perfil desativado pela ausência de estratégias no aproveitamento do solo. A 

sua expressiva presença na definição do território da vila (área de grande extensão) 

contrasta, em grande escala, com a modesta e sazonal utilização de que é alvo.

94 Designação atribuída pelos populares ao Largo do Souto que se organiza no Baluarte de S. Pedro (ou do 
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Fonte: Figuras 76, 77 e 78, arquivo do autor; Figura 79 consultada em Jornal “A Terra Minhota”, Monção.

76. A pendente natural do anfiteatro

77. O tecido descaraterizado do Largo

78. A composição do edificado na relação com o Largo

79. Encenação da batalha entre a coca e o S.Jorge
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Engalanado durante as festividades do Corpo de Deus, o Souto é transformado 

numa arena, na qual se celebra o lendário combate entre a Coca, simbolizando o 

mal, e o cavaleiro São Jorge, que batalha em busca de uma vitória que perspetive 

uma boa colheita de vinho alvarinho, segundo reza a cultura monçanense (Figura 

79). 

O caráter efémero das instalações alastra-se às temporárias apresentações circenses 

bem como a pontuais espetáculos musicais que preenchem o Largo de euforia, con-

sagrando a miscigenação de estilos e performances artísticas e declarando o per-

fil multidisciplinar do anfiteatro que combina o verde natural das bancadas com o 

cenário terroso do palco. 

Uma atmosfera versátil, de formas naturais, que contracena com a tela, a norte, 

manchada pelas cérceas desequilibradas das volumetrias. Organizadas em volta de 

pátios interiores, as composições de maior expressão vivem na proximidade de ha-         

bitações privadas, de escala mais comedida, cuja natureza humilde se debruça so-

bre a Rua do Souto, principal artéria de acesso ao Largo. O ambiente, que numa 

perceção imediata suscita uma espacialidade rural, de formas dedicadas ao tecido 

orgânico do campo, refere um espaço cuja natureza árida e despida entra em rutura 

com o legado densamente edificado na trama urbana da vila (Figura 77).

Deste modo, a carência de dinâmica e de desenho aproximam-no do perfil do Largo 

da Estação. No seu conjunto, perfazem uma extensa área que vive em profunda 

letargia para que uma nova imagem lhe seja concedida. A textura urbana que esta-

belecem deverá ser interpretada como núcleo estratégico de intervenção, na criação 

de um novo modelo de espaço para onde confluam dinâmicas motrizes de ativi-

dade, capazes de perpetuar o sentido de núcleo cultural e ressalvar a condição de 

referência na organização da malha e na orientação dos transeuntes que passam em 

busca dos costumes e tradições locais. Neste sentido, o perfil do conjunto deverá 

corresponder a um espaço público multifacetado, que seja moldável às necessidades 

quotidianas do povo monçanense através da versatilidade da sua utilização. Um es-

paço que acompanhe os progressos de uma civilização, que dissolva as marcas de 

um tempo estagnado que a partida do comboio deixou para trás.
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82. Largo D.Pedro V (atual Praça da República) no início do século XX

Fonte: Figura 80, ortofoto facultada pelo Gabinete Técnico Local, Câmara Municipal de Monção, Monção, 2014; 
Figuras 81 e 82, consultados no Arquivo Municipal de Monção, 17 de Março de 2015.

81. A espacialidade da Praça nos princípios do século XX

O espaço ajardinado, de forma pentago-
nal, reflete a condição de charneira na 
transição do Largo da Estação, a sul, 
para o Terreiro (Praça Deu-la-Deu), a 
nordeste. 
Neste sentido, é um elemento de cen-
tralidade no processo de composição 
urbana, garantindo a continuidade es-
pacial entre os principais espaços públi-
cos do tecido urbano da vila.

80. A Praça da República no tecido urbano da vila de Monção
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95 COSTA, Anouk, CARVALHO, Lobo de, TAVARES, Margarida, FERREIRA, Teresa, “Núcleo intra-muros da 
Praça de Monção/Centro Histórico de Monção”, Direcção – Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 2000, 
pág.6-9.

A Praça da República: de eixo civil a nódulo urbano

“Ao eixo de caráter civil focado no terreiro, a praça Deu-la-Deu, contrapõe-se, quase 

por duplicação, um eixo essencialmente militar”95 que, ligando as portas do Rosal e 

as portas do Sol (através da atual rua D.Pedro V), os quartéis, o armazém de armas 

e o paiol, originou a formação tardia de outro amplo terreiro, a Praça da República.

Numa condição de segundo plano na composição urbana do sistema abaluartado, a 

Praça da República assumiu uma posição de referência no conjunto, fruto do pro-

cesso de densificação no interior muralhado e posterior expansão para sul. O eixo 

acoplado à sua génese, complementar ao sistema defensivo cujo núcleo se centrara 

na Praça Deu-la-Deu, de acesso restrito às entidades militares, é transportado para 

uma realidade próxima das dinâmicas exigidas pela sociedade contemporânea, num 

espaço de afluência de atividades onde se conjuga o estado de atravessamento com 

o sentido aprazível de repouso e contemplação. O seu estratégico posicionamento 

“trespassa” o contexto setecentista, que data um primeiro traçado, para uma con-

dição nodal que vincula o caráter de “rótula” na articulação de dois principais es-

paços públicos que integram o tecido urbano da vila, designadamente o Largo da 

Estação, a sul, e o Terreiro, a nordeste. 

Pontuado pela singularidade da fonte, o interior da Praça (Figura 85) contrasta com 

a heterogeneidade arquitetónica dos edifícios envolventes, facetando o espaço de 

multiplicidade, de uma ambiência combinada de formas e cores, onde impera a 

miscigenação na ocupação urbana do solo. A escala doméstica ritmada pelas cons- 

truções de dois a três pisos, numa relação direta de serviços e comércio no rés-do- 

-chão, surge combinada às volumetrias assertivas que confrontam a praça a norte e a 

sul, a Estação dos Correios e o Tribunal, respetivamente. A modernidade do primei-

ro, imposta pelos grandes envidraçados da fachada, aliada ao sentido de verticali-

dade estrutural, interage com o modelo regrado dos pequenos vãos do Tribunal, 

interrompido pela escadaria que desemboca na porta principal, numa forma que as-

socia o espaço à designação de “Praça do Tribunal”, no quotidiano local (Figura 87). 
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86. A ideia do percurso integrado no tecido natural 

87. O Tribunal na consagração da Praça

Fonte: Figuras 83, 84, 85, 86 e 87, arquivo do autor.

85. A fonte como elemento central da composição
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83. A natureza encerrada da Praça com a envolvente 84. O automóvel como rutura à continuidade da Praça



96 ZUMTHOR, Peter, “ATMOSFERAS, Entornos Arquitectónicos – As coisas que me rodeiam”, Editorial Gustavo 
Gili, SL, Barcelona, 2006, pág.18. 

Os tons de verde pincelado pelos robustos plátanos e pelas acácias mais esguias 

desenham um interior intimista, moldando momentos de penumbra, de sombra 

carregada, resguardado da circulação viária periférica ao espaço ajardinado. “E-         

xiste uma magia do real”96. A permeabilidade visual, deveras comedida ao caráter 

encerrado da praça, é enfatizada pelo perfil da rua, que integra o eixo de circulação 

rodoviária com módulos de aparcamento em disposição transversal e longitudinal, 

designadamente na zona de confronto com o jardim e nos espaços defronte para os 

edifícios adjacentes (Figuras 83 e 84). 

No domínio da continuidade espacial, o lugar extrapola uma condição algo para-

doxal: o sentimento desfragmentado da atmosfera do jardim contrapõe o sentido 

de unidade que o espaço reclama na articulação dos principais espaços públicos da 

vila. A ausência de uma estratégia clara, na articulação dos diferentes momentos 

que modelam o espaço, realça a perceção enclausurada do seu traçado. A leitura 

dissociada dos momentos de chegada, de estar e de transição entre estes dificulta a 

apreensão conjunta do ambiente criado, afetando a afluência continuada de transe-

untes que, pela condicionada utilização, comprovam o efémero sentido de atraves-

samento.  

A posição que a Praça da República ocupa no tecido assinala, ainda, a condição de 

charneira na transposição do Largo da Estação para o Terreiro que, a cota inferior, 

reivindica a centralidade maior na integração dos principais fluxos. Deste modo, o 

espaço enfatiza uma posição nuclear, preponderante na articulação das diferentes 

formas que cosem a malha urbana e na estruturação de um sistema de mobilidade 

eficaz. 

Embora condicionado pela densidade de elementos (a natureza encerrada, o ruído 

automóvel e as divergências nas composições arquitetadas), que enfatizam a con-

dição de atravessamento do lugar, em detrimento da sua apreensão como espaço 

público de referência, o jardim cativa a condição de centro polarizador de atividade.  
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Artérias de acesso à Praça da República

88. Rua Plácido de Abreu (nascente) 89. Rua Dr. Álvares Guerra (poente)

Fonte: Figuras 88, 89, 90 e 91, arquivo do autor.

91. Largo da Alfândega (sul)

90. Rua General Pimenta de Castro (artéria principal)

114



97 Nas origens do seu traçado, a Praça da República tinha a designação de Largo Dom Pedro V, topónimo que 
permanece perpetuado na rua que estabelece a comunicação entre a Praça e o Largo do Rosal, a poente.
98 ZUMTHOR, Peter, “ATMOSFERAS, Entornos Arquitectónicos – As coisas que me rodeiam”, Editorial Gustavo 
Gili, SL, Barcelona, 2006, pág.68.
99 Idem, ibidem, pág.7.
100 BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, pág.75.
101 Idem, ibidem, pág.75.

Numa exposição dedicada às estratégias na utilização do espaço, o jardim é tempo-

rariamente “galvanizado” por pequenas estruturas projetadas no âmbito de feiras 

artesanais e de coletividades para a divulgação dos costumes e das tradições locais. 

Estruturas leves, de fácil montagem e de formas convencionais recriam o espírito 

do comércio, da transação de produtos e do convívio entre pessoas que desde cedo 

identificaram o Largo Dom Pedro V97 como palco de grande dinâmica, na proximi-

dade da zona alfandegária. Por sua vez, a sua posição poente à Rua General Pimenta 

de Castro, principal artéria transversal no traçado intramuros, desperta a fixação 

de atividades de diferente natureza (Figura 90). A afluência constante de pessoas 

evoca a condição de excelência do lugar para a divulgação de eventos integrados na 

agenda cultural do município, numa imagem análoga a um expositor com cartazes 

e anúncios variados.

Em sumário, a realidade contemporânea do quotidiano desperta a necessidade de 

reflexão sobre o conjunto, para que se criem estratétigas capazes de reforçar a con-

dição central e polissémica do lugar, assim como também uma expressão singular 

onde “as coisas se encontram e se harmonizam”98. 

O sentido de continuidade deverá transpor o perfil elementar de “atravessamento” e 

dar lugar a um espaço amplamente aberto às mutações e partilhas sociais que, em-

bora temporárias e inconstantes, concretizem a natureza multidisciplinar e versátil 

da Praça. Assim, a dinâmica urbana deve traduzir-se na “produção de animação 

diurna e noturna, na(s) rua(s) e na Praça”99 de forma a que se converta no palco 

“da gente, dos seus encontros e, para alguns, as suas casas”100. Um lugar no qual se 

estratifiquem diferentes momentos de composição, onde as formas exaltem uma 

“atmosfera, um ambiente, uma disposição do espaço construído que comunica com 

os observadores, habitantes, visitantes e, também, com a vizinhança que os conta-

gia”101. 

O lugar de projeto: momento de dicotomia urbana | 115



O Terreiro, principal espaço público 
para onde convergem as dinâmicas 
multidisciplinares da vila, revela uma 
posição estratégica na definição do 
tecido urbano, atuando como lugar de 
desembocadura dos principais eixos de 
circulação e composição do conjunto.
O lugar, sobranceiro ao rio Minho, 
denota a condição particular de as-
sentamento urbano do espaço, desde a 
génese do núcleo raiano, à organizaçao 
contemporânea da malha.

92. A Praça Deu-la-Deu no tecido urbano da vila de Monção

94. A azáfama social no Terreiro (Praça Deu-la-Deu) 

Fonte: Figura 92, ortofoto facultada pelo Gabinete Técnico Local, Câmara Municipal de Monção, Monção, 2014; 
Figuras 93 e 94, registos fotográficos consultados no Arquivo Municipal de Monção, Março de 2015.

93. O Largo do Loreto no início do séc. XX

116



A Praça Deu-la-Deu: centralidade motriz no tecido urbano

A evolução da vila de Monção, essencialmente compreendida entre a Guerra da 

Restauração de 1640 e a contemporaneidade, assistiu a transformações de índole 

urbana que se concretizaram na edificação de novas estruturas a par da demolição 

de outras, processo acompanhado pela génese de “vazios urbanos” fundamentais na 

organização da malha102. Extrapolados os limites da cerca primitiva, na composição 

de um sistema defensivo mais complexo e eficaz, na vasta área a poente, despontou 

um novo espaço que o perímetro muralhado tornou central. Orientando os prin-

cipais percursos urbanos em direção às portas da muralha, o Terreiro, “formado à 

margem do núcleo antigo, adquiriu uma polaridade espacialmente traduzida numa 

planta trapezoidal, cujo ponto focal foi reservado à fachada da Igreja da Misericór-

dia, em confronto com a fachada da Capela do Loreto, que se situava no lado opos-

to, mais ou menos no local onde se observa o Chafariz da Danaide”103 (Figura 93).

Do princípio intrínseco à sua génese a uma interpretação contemporânea da Praça, 

o perfil de centralidade é caraterística transversal ao Terreiro, definindo os princi-

pais eixos de expansão da vila e assegurando um modelo de composição urbana 

contínuo no espaço e no tempo. Erguido no montículo sobranceiro ao rio Minho, 

este palco de constante agitação social, mais do que uma relação harmoniosa com 

o sistema de espaços públicos da vila, aproxima visualmente as duas margens que a 

densa vegetação encobre. Da estratégica posição em clima de conflito armado à con-

dição de miradouro, a Praça Deu-la-Deu reclama uma centralidade única traduzida 

num modelo urbano de referência.  

Circunscrito por expressões arquitetónicas diversas, o Terreiro convive com a dico-

tomia imposta pelas casas quinhentistas a nascente, projetadas do núcleo medieval, 

a par de uma ocupação mais diversa no restante enredo da Praça, onde surgem 

102 “A refortificação de Monção transformou grandemente a fisionomia da localidade, pelo volume, extensão 
e implantação da praça forte. Tal revolução urbana, indiscutível ao nível da área intra muros, remodelação de 
velhas estruturas e absorção de um terreno até então algo acidentado a nível orográfico, forneceu premissas para 
uma expansão urbana que se iniciou pelo segundo quartel de Setecentos e cujo expoente ocorreu em meados do 
século XIX.”, CAPELA, José Viriato Eiras, “Monção nas Memórias Paroquiais de 1758’/Monção nos séculos XVII 
e XVIII: elementos para um perfil urbano”, Monção: Casa de Museu de Monção, 2003, pág.37.
103 COSTA, Anouk, CARVALHO, Lobo de, TAVARES, Margarida, FERREIRA, Teresa, “Núcleo intra-muros da 
Praça de Monção/Centro Histórico de Monção”, Direcção – Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 2000, 
pág.2.
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Fonte: Figuras 95, 96, 97, 98 e 99, arquivo do autor.

99. A estátua da Danaide na composição da Praça

98. A materialidade interior da Praça

97. A circulação periférica ao interior da Praça

95. A Igreja da Misericórdia (sul) 96. O “Ulmeiro” (norte)
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“casas solarengas setecentistas (ou mais tardias), com edifícios de caraterísticas eclé-

ticas e até exemplos de pendor modernista”104. As diferentes formas ajustam-se à 

materialidade heterogénea que preenche a placa central do espaço, onde o contraste 

visual do negro basalto alterna com a mancha calcária de tom claro, perpetuando o 

plano “emoldurado” pelo desenho periférico das guias dos passeios e da irregulari-

dade dos cubos de granito. “Os materiais soam em conjunto e irradiam, e é desta 

composição que nasce algo único”105 (Figura 98).  

Estas diferenças refletem-se na política de usos, que combina os vários setores de 

atividade, num espaço dedicado à vertente multidisciplinar, onde o sentido poético, 

assinalado pelo “ulmeiro” no pequeno baluarte, a norte (Figura 96), contracenan-

do com o rio Minho e a fortaleza de Salvaterra num cenário edílico de emoções, 

se entrelaça com a aura religiosa da Igreja da Misericórdia, a sul (Figura 95). O 

registo estende-se aos serviços administrativos que pontuam um e outro edifício, 

estabelecendo continuidade com as unidades de comércio que se rasgam para o 

interior da Praça e ostentam as varandas sobranceiras das habitações, num ritmo 

compositivo. 

A interpretação alargada do conjunto, concentrando o núcleo central da Praça, as 

articulações e os “espaços capilares”, suscita uma análise autónoma, numa primeira 

instância, dos diferentes momentos e elementos que compõem o espaço público. 

O caráter tripartido do lugar, antecipado pela placa central, pelo largo da igreja e 

pelo perímetro compreendido entre o chafariz da Danaide e a cintura muralhada, 

é confirmado pelo modelo de circulação, sobretudo rodoviária, aliada às excessi-

vas unidades de aparcamento automóvel adjacentes. Um modelo na organização do 

solo que, inviabilizando uma leitura contínua do espaço, carece de uma intervenção 

urbanística cuja premissa vincule a supressão de elementos de rutura (o perfil de 

rotunda do chafariz, entre outros), em prol da afirmação da unidade do conjunto, da 

concretização de novos espaços potenciadores de atividade e na articulação de eixos 

fundamentais, outrora esquecidos no tempo (a Rua da Independência).

104 COSTA, Anouk, CARVALHO, Lobo de, TAVARES, Margarida, FERREIRA, Teresa, “Núcleo intra-muros da 
Praça de Monção/Centro Histórico de Monção”, Direcção – Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 2000, 
pág.3.
105 ZUMTHOR, Peter, “ATMOSFERAS, Entornos Arquitectónicos – As coisas que me rodeiam”, Editorial Gustavo 
Gili, SL, Barcelona, 2006, pág.25.
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“Todos os homens são,
  De uma forma inata,
  Artesãos que têm como
  Destino criar…um local
  Adequado e permanente,
  Um mundo saudável e belo”106

106 Louis Henry Sullivan, 27 de Janeiro de 1924, em LYNCH, Kevin, “A boa forma da cidade”, trad. Jorge Manuel 
Costa Almeida e Pinho, Lisboa: Edições 70, 1999.
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4.

O projeto: do conceito à imagem
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As premissas nucleares na estratégia do projeto

O primeiro contacto com o território, no âmbito de um estudo prospetivo (Figura 

101), permitiu inventariar e compreender as diferentes tipologias de espaço público, 

referenciando o tecido urbano (fatores de heterogeneidade, identidade, centralidade 

e estrutura cadastral), a dualidade entre os espaços coletivos (caraterização e deteção 

do seu potencial de transformação) e os espaços de perfil privado (logradouros e 

pátios interiores a quarteirões), os sistemas paisagísticos (diversidade, homogenia, 

imagem), o sistema de redes (fluxos de acessibilidade à vila, hierarquia viária, o 

perfil dos percursos que asseguram a mobilidade), os equipamentos (centralidade e 

valorização urbana) e os usos e atividades (concentração/dispersão dos serviços na 

trama urbana). 

A conjugação das modalidades observadas desencadeou uma ideia de projeto es-

truturada em duas premissas fundamentais e complementares a fim de estabelecer 

continuidade espaciotemporal no conjunto. A primeira pressupõe colmatar a baixa 

densidade de espaços de natureza coletiva no tecido urbano, recuperando a identi-

dade dos espaços preexistentes e criando outros como complemento à vivência 

quotidiana do território; a segunda subentende eliminar a perceção de rutura na 

transição do tecido setecentista, confinado aos contornos da muralha, para a ur-

banização a sul, de composição contemporânea multifacetada (o Largo da Estação). 

O objetivo de valorizar o núcleo histórico da vila de Monção, valorizando o legado 

arquitetónico e cultural e considerando uma transformação diretamente relacio-

nada com o peão, enquanto observador, estabelece como prioridade um horizonte 

balizado pela intervenção de percursos e áreas pedonais em detrimento dos espaços 

dedicados ao movimento fugaz do automóvel. A proposta  perspetiva, assim, uma 

clara intenção em reduzir a densidade do tráfego rodoviário no interior do perímet-

ro muralhado, numa estratégia que considera a desmobilização das bolsas de apar-

camento para uma plataforma sob o Largo da Estação e adota um novo perfil para 

as ruas e os espaços adossados à circulação.

A criação de um modelo mais consciente atribui particular atenção ao ruído que 

exaure a via pública, sinalizando as barreiras que fragmentam o tecido através da 
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descontinuidade material dos elementos e da carência de unidade entre as for-

mas urbanas. A perspetiva em torno da maior permeabilidade entre lugares, vin-

cula ao estatuto de peão uma dimensão fundamental na composição do conjunto, 

além de permitir conceber novos espaços dinamizadores de atividade e desen-

cadeadores de fluxos centrípetos. O plano engrandecido pela integração de novos 

eixos de acesso ao tecido intramuralhas, nomeadamente o traçado ecológico que 

se desenvolve ao longo da margem do Minho, anunciado pela travessia das Por-

tas de Salvaterra (figura 103) e desaguando a norte da Praça Deu-la-Deu, no qual 

se conjuga o legado histórico com as mais-valias que oferecem os recursos natu-

rais na proximidade, vislumbra, deste modo, uma perfeita simbiose entre as di-

versas disciplinas que destacam a vila como um “montículo” de elevado potencial. 

Neste sentido, a estratégia assenta na formulação de novos pressupostos associa-

dos ao sistema de mobilidade, reconhecido como instrumento capaz de potenciar a 

qualidade espacial dos “vazios” entre as volumetrias edificadas (praças, jardins, lar-

gos, ruas), atribuindo um perfil singular a cada uma das vias atendendo à natureza 

do seu traçado (Figura 102). 

A organização é tecida em torno de um nódulo central que assegura a continuidade 

espacial entre os elementos de referência. A forma “helicoidal” que se organiza no 

interior da “praça-forte”, com centro na Praça da República, interliga o Largo da Es-

tação, a sul, e a Praça Deu-la-Deu, a norte, numa disposição que remete a circulação 

automóvel para uma condição periférica aos espaços públicos referidos. A estratégia 

integra um eixo principal para a circulação rodoviária, capilarizado por direções de 

acesso condicionado e vias pedonais na articulação do conjunto (figura 100). 

O circuito, iniciado na Rua General Pimenta de Castro, estabelece continuidade en-

tre a cota da Antiga Casa da Estação e o Terreiro107, num percurso anunciado pela 

disposição regrada de árvores pontualmente interrompida na charneira entre o Tri-

bunal e a Praça da República. Por sua vez, a configuração trapezoidal da Praça Deu-

-la-Deu encerra o perímetro do traçado em sentido oposto, cujo movimento aponta 

às Portas do Rosal, antecipada pelo Largo no qual desemboca a Rua Dr. Álvares da 

Guerra (figura 104). 
107 Designação original da Praça Deu-la-Deu cuja morfologia era confinada aos limites intramuros da fortaleza.
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101. Planta de prospeção do sistema de mobilidade

100. Os esquemas da estratégia de mobilidade

Fonte: Figuras 100, 101 e 102, registo do autor
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103. As relações métricas das Portas do Rosal

Fonte: Desenhos esquemáticos do autor.
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A interpretação do real significado de porta, na inclusão do património histórico 

na estratégia de mobilidade, desencadeara alterações pontuais ao conceito esboçado 

inicialmente. As reduzidas dimensões das Portas do Rosal, tal como a sua forma 

em “abóbada de berço” condicionam o atravessamento de veículos de maior en-

vergadura, nomeadamente os transportes de mercadorias e de serviços associados 

à atividade dos Correios (figura 103). Assim, a necessidade de repensar o perfil da 

Rua Dom Pedro V, tomada inicialmente como pedonal a par das restantes artérias 

da Praça da República, espelha a solução mais coerente na resolução do obstáculo 

sinalizado (planta adjacente). A natureza pedonal, tomada numa primeira instância, 

é transformada numa via de atravessamento condicionado, permitindo libertar o 

tráfego da zona residencial do Estandarte para um lugar de maior dinâmica. 

Concomitantemente, a extensão do perímetro considerado, para nascente, permite 

sinalizar duas áreas complementares à organização do tecido, balizadas pelo casco 

medieval, a norte, e pelo Largo da Estação, a sul. A leitura do modelo, numa imagem 

análoga a “macro quarteirões” conectados pelas travessas e ruas de índole pedonal, é 

quebrada, estrategicamente, pela transversalidade da Rua General Pimenta de Cas-

tro e pela articulação da Rua da Bandeira e Rua Plácido de Abreu, refletindo uma 

organização eficaz na gestão do quotidiano, através de um desenho pautado pela 

fluidez e facilidade na transição entre espaços. Uma proposta que articula de forma 

harmoniosa o sentido de atravessamento da malha com a singularidade espacial de 

cada momento, onde o transeunte impera como figura preponderante na recriação 

e interpretação dos ambientes urbanos que se sucedem (figura 104). 

Em suma, a apreensão global do traçado nas suas relações entre domínios interiores 

à muralha e lugares exteriores ao seu limite reflete uma atitude conjunta de simplifi-

cação e clareza do sistema de mobilidade, de acordo com princípios marcados pela 

vontade de devolver a identidade a nódulos preexistentes, potenciando a afirmação 

de novas centralidades na qualificação do solo urbanizado. Desta forma, é tecida 

uma trama pontualmente assinalada por praças e largos, relacionados pela natureza 

diversa das artérias que os interligam, numa disposição onde o sentimento de per-

meabilidade espacial e continuidade temporal, na referenciação do património, se 

assumem como premissas elementares na definição da estratégia enunciada.



104. A estratégia geral do sistema de mobilidade
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“O sentido depende da forma e da quali-
dade espaciais, mas também da cultura, do 
temperamento, do estatuto, da experiência 
e do objetivo atual do observador”108.

108 LYNCH, Kevin, “A boa forma da cidade”, trad. Jorge Manuel Costa Almeida e Pinho, Lisboa: Edições 70, 1999, 
pág.127.
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109 BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, pág.18.
110 Idem, ibidem, pág18.
111 DELGADO, Manuel, “Memoria y lugar: el espácio público como crisis de significado”, Valencia: Ediciones gen-
erales de la construcción, 2001, pág.9.

A memória do lugar: uma premissa de composição

“A cidade é o continente da história, o tempo concentrado no espaço, a condensação 

do passado e da memória, ou seja, o lugar onde se produzem os projetos do futuro 

que dão sentido ao presente”109. É um lugar de múltiplas dimensões que se apre-

senta numa imagem em constante metamorfose, questionando os ideais ancestrais 

e evocando novos modelos de composição e experienciação do espaço. “Património 

coletivo onde as tramas, os edifícios e os monumentos se combinam com lem-

branças, sentimentos e momentos comunitários”110, as formas da cidade contem-

porânea exprimem uma relação contígua com o legado de um passado histórico 

que a memória urbana procura perpetuar e valorizar perante as constantes “crises 

de significados vividas pela polis”111.

A perfeita experienciação de um lugar implica um estado de envolvência profunda 

com a atmosfera criada em seu redor. Exige a simbiose coordenada entre os ele-

mentos do sistema sensitivo para que todo o enredo seja captado de uma forma 

harmoniosa, propensa a novos estados emotivos e a horizontes singulares de cada 

observador. A panóplia de imagens selecionadas estrutura, assim, o compêndio do 

transeunte num tom que reflete uma personalidade irrepetível. Conjugando a cultu-

ra que o educa, o referencial que o situa e o sentimento que o preenche, o indivíduo 

encena o espaço que o circunscreve, de um modo singular e genuíno. As múltiplas 

escalas e as dimensões que o identificam anunciam, desta forma, a panóplia inco-

mensurável de perspetivas a que um lugar pode ser subordinado, em resultado do 

juízo produzido pelo agente que o percorre. 

Não obstante à tradução individual dos espaços que organizam a textura urbana, 

identificamos premissas coletivas que aproximam a natureza dos lugares, por vezes 

distantes no perfil que os define. O legado histórico, supracitado na génese da cidade 

atual, e as cicatrizes que se “espartilham” pelo território complementam a afirmação 

singular do indivíduo na apreensão do ambiente que o envolve. Ainda que as for-



Fonte: Figura 105 consultada em Arquivo Municipal de Monção, Março de 2015.
105. A ponte metálica na transição entre os Largos da Estação e do Souto
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112BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, pág.46.

mas comedidas e os vestígios efémeros que asseguram a “intemporalidade” do lugar 

sejam realidades ínfimas, a memória que recriam “permite aos cidadãos identificar-

se com o seu passado e com o seu presente como uma entidade cultural, política e 

social”112.

Neste sentido, a interpretação do lugar contemporâneo com base no passado perti-

nente define uma estratégia de intervenção mais coerente, dotada de um conheci-

mento multidisciplinar que considera a elementaridade de cada traço e forma no 

tecido urbano. Assim, a metodologia assinalada orienta a leitura e a transformação 

do Largo da Estação que, considerado o objeto de estudo na investigação, reclama 

uma espacialidade contemporânea subjugada às “ruturas” e às memórias criadas 

pelo desaparecimento do comboio.

O Largo da Estação, cuja dimensão limita contornos expressivos no território, as-

socia o Largo do Souto, a nascente, como elemento complementar à espacialidade 

criada entre o terminal da Avenida Nova da Estação, a poente, e a ponte do cami- 

nho-de-ferro (Figura 105). A comunhão diária com o espaço assinalado exprime 

um sentimento de nostalgia marcado pelo desejo de reeditar o passado movido pela 

energia impressa pela máquina a vapor. 

De uma forma espontânea, a interpretação do Largo com base nas cicatrizes que 

perpetuam a história do lugar, evoca a memória como ferramenta cirúrgica na re-

cuperação de uma identidade diluída pelo fator tempo, onde a posição de charneira 

entre realidades urbanas díspares, na forma e no traçado, assume a condição de 

centralidade num tecido que se futura contínuo. Reunindo um espólio marcante de 

elementos, o Largo exprime uma postura intemporal, combinando formas contem-

porâneas na sua envolvente próxima com os modelos mais industriais, dedicados à 

atividade ferroviária.

A simetria (na fachada principal) da antiga Casa da Estação e o caráter industrial 

do armazém, a poente, conservam na íntegra a imagem do ambiente ferroviário, 

num jogo de equipamentos articulados pela esbelteza do depósito das águas, numa 

posição mais central do tecido. O “desequilíbrio” entre as formas edificadas procura, 
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106. O conceito do projeto: uma sucessão de atmosferas

134



assim, um desenho contínuo entre os espaços intersticiais, de modo a reproduzir a 

“memória” homogénea de um espaço público “disforme”. 

Apontando a locomotiva como principal agente de transformação do território, 

evocando, primeiro, uma vertente eminentemente física que resultou na introdução 

de cortes na estrutura da muralha e na modelação de novas cotas altimétricas e, pos-

teriormente, uma perspetiva social, pela dinamização dos fluxos convergentes para 

o núcleo da vila, a ideia do lugar, na contemporaneidade, não admitiria descartar 

este elemento como premissa do projeto. 

Como tal, o conceito do Largo debruça-se numa analogia ao percurso da máquina, 

estabelecendo uma espacialidade organizada em momentos diferentes, mas com-

plementares, num tecido urbano que se perspetiva contínuo (Figura106). Adotando 

uma estratégia baseada na unidade do espaço público sintetizamos cada tramo con-

sideradando a atmosfera que o identifica e sinalizando as premissas nucleares ao seu 

desenho.

Sinteticamente pretendemos organizar o espaço de acordo com quatro premissas: a 

primeira considera o espaço de aproximação ao núcleo da vila através da Avenida 

Nova da Estação, num traçado que procura incutir a ideia de receção ao Largo, o 

“foyer de entrada” (espaço de chegada); a segunda, de maior extensão e que con-

centra o património associado à atividade ferroviária (a antiga Casa da Estação, o 

armazém e o depósito das águas), corresponde ao “lugar de estar”, ao momento de 

paragem do comboio diante da estação, num ambiente dedicado à contemplação e 

à natureza lúdica (espaço de estar); a terceira evoca a condição de atravessamento, 

remetendo para a ideia de percurso (compreendido entre a ponte metálica e o ba- 

luarte do Souto) entre espaços contíguos, numa “viagem” para nascente (espaço de 

transição); e, por fim, o quarto momento, uma espacialidade de grande amplitude 

confinada ao perímetro abaluartado da fortaleza, marcada pela pendente natural do 

terreno, o Largo do Souto (espaço de desafogo).

Assim, a singularidade de cada momento simula a magia das sensações que o vis-

lumbre da máquina emanava a cada instante que se aproximava, numa azáfama des-

controlada entre a multidão. 
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107. Planta de coberturas: estratégia do projeto
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LARGO DA ESTAÇÃO: O HALL DE ENTRADA



109. O “foyer” do Largo, planta de localização108. Planta do rés-do-chão, cota 35,90m
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A “porta” da vila no desenho do Largo

A leitura do momento que antecipa a chegada ao Largo da Estação surge traduzido 

na forma de uma praça “abraçada” pelo edifício de habitação coletiva, em forma de 

“L”, articulado em galeria (Figura 108). A dinâmica da Avenida Nova da Estação, 

um dos principais eixos do tecido urbano, potenciando um movimento centrípeto 

para o núcleo central da vila e reforçando a condição pendular das deslocações en-

tre fronteiras, exige uma composição que vincule os percursos convergentes, que 

estabeleça continuidade entre cotas e que encene o conceito de “grande porta” na 

perceção da chegada e da transição entre espaços. 

À semelhança das portas medievais, rasgadas pontualmente no denso tecido da 

muralha, o conceito é traduzido pelo grande vão que se rasga na volumetria, bali-

zando o horizonte na sequência espacial que carateriza o Largo. O pórtico, apoiado 

estrategicamente em dois elementos, o foyer de entrada e o acesso vertical ao esta-

cionamento, respetivamente, anuncia um estado de transição, premeditando uma 

nova ambiência. Num paralelismo à forma da estrutura defensiva que circunscreve 

o traçado primitivo da vila, podemos interpretar a posição do “novo” pórtico em 

analogia às portas medievais (na proximidade dos baluartes que, a uma cota supe-   

rior, controlavam a partida de uns e a chegada de outros). Nesse sentido, a “porta” 

do Largo reproduz o grande hall de entrada que, vigiado pela proximidade do Ba- 

luarte da Terra Nova (3), assume a função de filtro (Figura 107). Desta forma, a 

estrutura assinala, ainda, a entrada na plataforma de aparcamento subterrâneo, re-

sultante da estratégia de desmobilização do tráfego rodoviário no interior do tecido 

muralhado (Figura 118). 

A clareza do traçado da praça, não só na forma, como também na materialidade das 

lajetas em granito, que dobrando, preenchem o embasamento do edifício e se esten-

dem aos percursos convergentes , concede unidade à composição. Por seu turno, a 

minuciosa estereotomia do pavimento é quebrada pela introdução da cor, na dife- 

rente tonalidade das lajetas na “placa central” da praça que estabelecem uma “ponte” 

com as portadas do edifício que se ergue defronte, e pela presença do elemento 

água na forma de geiseres. O perfil da praça reporta, assim, a dois elementos cara-

terísticos da região: o granito, enquanto elemento ancestral, e a água, o rio Minho 





como principal recurso natural. Deste modo, é conseguido um jogo visual entre a 

serenidade do pavimento, marcada pela heterogeneidade da pedra, e a intermitente 

projeção de água, num espetáculo de elementos que se combinam a fim de tornar a 

área central da praça num ambiente agradável, de temperatura amena (face às con-

dições extremas de calor que se registam no Verão) e brisa suave.  

O desenho ortogonal da praça, ritmado pela atividade ao nível do rés-do-chão, 

costura a trama entre as duas volumetrias dispostas perpendicularmente (figura 

108). A composição, em harmonia com as cérceas adjacentes (rés-do-chão mais 

quatro pisos), projeta a volumetria de acesso vertical aos diferentes níveis da galeria 

como elemento de exceção, resultando numa quebra pontual diretamente associada 

ao cunhal do edifício contíguo, a nascente (Figura 110). Ao papel de distribuição 

entre pisos associa-se a condição de charneira na inversão da galeria que, a nascente, 

vive do perfil longitudinal do Largo, concomitantemente com um ambiente mais 

comedido, a poente, enquanto o interior da praça evoca a condição de logradouro. 

Estabelece, ainda, um momento de transformação na leitura do rés-do-chão, afir-

mando a transição de um maciço vazado para um bloco denso, de vãos pontuais 

que, anunciando a entrada individual em cada fogo, culmina em pátios singulares. 

A composição perfilada pela rígida horizontalidade das lajes entre pisos, numa 

exposição estrutural do betão, vive da dinâmica introduzida pelas portadas que 

preenchem a fachada, resguardando o espaço interior dos fogos que se projeta em 

varandas sobre a praça. O sistema rebatível dos painéis adorna o momento de de-

sembocadura da Avenida Nova da Estação como um espaço em permanente me- 

tamorfose, desenhando, a cada instante, uma tela singular projetada sobre a nova 

“porta” de entrada na vila (Figura 111).

Em síntese, o primeiro momento da composição concebe um ambiente multifaceta-

do que, pela convergência de percursos, pela estratégica disposição no espaço e pela 

combinação de elementos de diferente natureza, cria uma imagem de referência na 

aproximação ao Largo da Estação. O conceito do lugar transcende a postura asser-

tiva das suas formas, num modelo de composição cuja materialidade é transportada 

para uma leitura icónica, onde o simbolismo do conjunto recupera um passado for-

temente entranhado no quotidiano.  
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112. A composição ortogonal no remate da Avenida Dr. Felgueiras
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113. O espaço nuclear do Largo, planta de localização

114. Planta do Largo da Estação, cota 35,90 metros
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A centralidade do espaço no Largo da Estação

“Abre-se a porta” e eis que surge o Largo! Um corredor ornamentado pelo equilíbrio 

das formas, meticulosamente encaixadas nas linhas do pavimento, numa mancha 

de granito pincelada pelo jogo das formas naturais. Erguem-se volumetrias, nascem 

formas, anunciam-se percursos, geram-se atmosferas! 

A vontade de materializar os limites difusos do Largo da Estação, estanque no tem-

po pela partida anunciada da máquina, resulta num modelo de espaço contínuo, 

numa relação de comunhão com as formas urbanas criadas e com as referências 

preexistentes do tecido. Conceder protagonismo às volumetrias de apoio à atividade 

ferroviária, como memória de um passado relativamente próximo, reflete a pre-    

missa de unidade na composição, refutando a leitura isolada das peças que se articu-

lam longitudinalmente ao longo da trama. O ambiente, de desafogo e sossego, numa 

atitude contemplativa da aura que recria o quotidiano do Largo, reedita, assim, o 

momento de desembarque da locomotiva, o cais de chegada pontuado pela Casa 

da Antiga Estação. O movimento é interrompido numa pausa reticente à próxima 

partida. O lugar, até então tomado pela fugacidade do atravessamento espontâneo 

dos passageiros, numa atitude incentivada pela rutura parcial da “praça-forte”113 é 

vertido numa atmosfera harmoniosa, onde as peças urbanas que a desenham, ge- 

ram um clima de conforto, recuperando o lugar de plateia outrora preenchido pela 

alegria das chegadas e pela angústia das partidas. 

A estratégia do segundo momento, no alinhamento concetual do projeto, concretiza 

uma espacialidade ritmada pela maior densidade de elementos e pela sucessão de 

percursos que anunciam novas tipologias de espaço, numa simbiose entre o meio 

natural e as formas construídas. O enredo ganha contornos através da disposição 

regrada de árvores que, associadas aos pares e de “mãos dadas” com o banco que 

surge entre as caldeiras, simula uma perspetiva visual de sentido longitudinal, em 

conformidade com a estereotomia das lajetas do pavimento, que enfatizam a con-

tinuidade do espaço. Contudo, a adoção de uma mesma materialidade em toda a 

113 “…no dia 1 de Abril de 1914 começaram a desmoronar as muralhas para a construção do caminho de ferro, 
no Baluarte do Pau da Bandeira”, PORTUGUÊS, Ernesto, “Ao encontro do tempo. Subsídios para a história de 
Monção, 1915-A chegada do comboio a Monção nas memórias de um barbeiro”, Câmara Municipal de Monção, 
2006, pág.199.
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extensão do Largo é interpretada em diferentes registos, combinando o sentido lon-

gitudinal imposto no padrão da “placa central” com o padrão de forma quadrada 

(lajetas de 1x1metro) que aproxima ambiências contíguas, numa textura que deam-

bula por entre as composições a poente.

A leitura transversal do Largo, equivalente ao perímetro compreendido entre o Ba- 

luarte da Terra Nova e o Edifício das Finanças114, organiza-se em diferentes níveis 

altimétricos, num perfil que garante a transição entre cotas e define eixos estrutu- 

rais na composição (Figura 116). Nesta perspetiva, inicia-se um percurso a norte da 

Avenida Dr. Felgueiras, num traçado confinado pela plataforma de aparcamento e 

pelo encanto natural do aspeto tosco da muralha. 

O itinerário complementar ao Largo, à cota 30,90 metros, traduz a intenção clara de 

dotar o espaço de maior permeabilidade bem como expor o pano da fortaleza ater-

rado pelos trabalhos na instalação do caminho-de-ferro. A forma central do Largo 

garante a transição entre cotas com a plataforma que se ergue a sul, confinada pelo 

murete coroado numa guarda em betão, assente num perfil metálico (banco). Numa 

relação direta com os vãos que se rasgam no rés-do-chão do edifício das Finanças, 

a fileira de árvores transforma um espaço de traseiras115 num corredor natural, em 

consonância com a Praça Dr. Oliveira e Silva limitada pela geometria ortogonal do 

edifício. 

Para nascente, a convergência das principais artérias para o Largo (Rua do Cano, 

a norte; Rua General Pimenta de Castro, a sul; Avenida Nova da Estação, a poente; 

“passadiço” do Largo do Souto, a nascente) relatam a indefinição do momento com-
114Designação da população local, analogamente à “Praça do Tribunal”, correspondente à atual Praça da Repúbli-
ca.
115 A construção do edifício das Finanças, integrado na Praça Dr. Oliveira e Silva, data a finais década de 80. Com 
o posterior desenvolvimento do traçado ferroviário até ao centro da vila, a autarquia promoveu a construção de 
uma volumetria longitudinal na vertente sul e poente do edifício, como forma de responder às exigências dos 
moradores, face à ausência de espaços de armazenagem (anexos) e de contornar o ruído visual instalado pelo 
caminho-de-ferro. Aliado à fraca densidade vivencial do canal, o espaço de imediato adquiriu a condição de 
traseiras.117. Perfil DD’
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preendido entre a antiga Casa da Estação e o armazém. A irregularidade do traçado, 

acrescida pela justaposição de volumetrias de escala doméstica à construção pesada 

da muralha, exige a projeção de um nódulo que se espera eficaz na articulação dos 

diferentes sentidos de atravessamento do Largo e dos percursos capilares com o 

espaço central da grande praça. O jogo de negativos que o precede, esboçado pela 

relação entre o terraço do armazém e o acesso à Praça Dr. Oliveira e Silva, é canali-

zado para um desenho equilibrado, no qual os muretes que “brotam” do lajeado na 

forma de bancos definem as linhas limitadoras de um espaço controlado. A posição 

desfasada dos quatro elementos antecipa a transição entre espaços e sugere a Rua do 

Cano como percurso pedonal a poente do Baluarte da Cova do Cão.

A materialidade do ambiente traduz uma interpretação sensível à memória, numa 

estratégia que, contígua com a horizontalidade assumida a poente, recupera o traça-

do da fortaleza, reconstituindo na íntegra o traçado do pano desmoronado a mea- 

dos da década de 1910. A textura uniforme do pavimento, num padrão longitudi-

nal de peças horizontais (0,25x2metros) é quebrada pela calçada em granito tosco, 

numa composição de estereotomia análoga ao baluarte adjacente. A sua forma en-

viesada perpetua o tecido setecentista relacionado com a génese da vila, demar-

cando a posição de charneira do domínio intramuros para a urbanização a sul e 

recordando o planeamento urbano dos inícios do século XX, com a integração do 

caminho-de-ferro na transformação do território monçanense.

O sentido de unidade na composição, para nascente, centra-se na perspetiva emol-

durada pelas árvores que se erguem defronte ao Baluarte da Cova do Cão. Dispostas 

em “alcatifas” naturais, criam pequenas bolsas de repouso, num ambiente bucólico, 

encenado, a sul, pelas cicatrizes singulares das pedras da muralha. A perspetiva 

afunilada do espaço, dinamizada pela organização sinusoidal das árvores, é coroada 

pela ponte metálica que, numa alusão à travessia da máquina a vapor, anuncia a 

passagem para uma nova espacialidade, de natureza mais orgânica. Assinala, assim, 

o término de um ambiente dedicado à vivência direta do Largo, onde a afluência de 

pessoas e de percursos, a oferta de recursos e a partilha de sensações concretizam a 

efetiva centralidade do seu traçado. 
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O Baluarte da Cova do Cão: da composição militar à condição de espaço público

Memória do período setecentista numa alusão à urbanidade intramuralhas, os ba-

luartes assinalam lugares de exceção caraterizados pela estratégica posição de assen-

tamento, em condições altimétricas propícias ao controlo do perímetro adjacente. 

Não obstante essa condição, a forma dupla do Baluarte da Cova do Cão perpetua o 

significado associado à génese do seu traçado pela conservação integral da sua for-

ma e pela particular disposição na proximidade ao Largo da Estação. Encontrando-

se dissociado da urbanidade que cresce em seu redor remete-o para uma posição 

expectante, na ânsia de um desenho singular, integrado na estratégia de qualificação  

do conjunto projetado. 

A topografia do terreno, condição natural de maior expressão, suscita, numa 

primeira instância, a dúvida quanto à estratégia de projeto mais coerente na gestão 

do lugar e na sua integração com as diversas espacialidades organizadas na cota 

inferior: derrubar o morro de terra e aproximá-lo à cota do Largo, para tornar mais 

imediata a continuidade entre espaços ou assumir o baluarte como estrutura “au-

tónoma”, à cota superior, e beneficiar da sua condição natural para criar uma at-

mosfera diferente das preexistentes e potenciar fluxos e atividades para o Largo?  

A pertinência de uma estratégia em detrimento de outra prende-se a questões de 

diferente natureza, nomeadamente à situação prática da materialização do projeto, 

com o recurso a uma estratégia muito dispendiosa pela mobilização de maquinaria 

e mão-de-obra para os trabalhos de remoção de terra e aplanamento, e à potenciali-

dade que um espaço natural, de perfil singular, pode promover no tecido que se or-

ganiza em seu redor e responder, assim, à fraca densidade desta tipologia de espaços 

coletivos na trama urbana da vila de Monção. Neste sentido, o juízo final incide 
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numa estratégia de projeto que salvaguarda a fisionomia e a identidade do baluarte, 

num modelo espacial catalisador de novas oportunidades capazes de perpetuar não 

só a sinuosidade natural do conjunto como o valor patrimonial associado. Interpre-

tado como ambiente complementar ao Largo da Estação, o baluarte assinala, assim, 

um ponto nodal na articulação de percursos, imprimindo uma imagem de continui-

dade entre plataformas desfasadas altimetricamente (34,90 m do Largo para os 40 m 

do baluarte) e tecendo lugares fragmentados até então.   

A sua natureza, de excelente visibilidade sobre o Largo num meio natural integrado 

no tramo da muralha, perspetivou um lugar propício à contemplação, projetando o 

horizonte sobre o enredo do tecido urbano da vila na forma de miradouro. Simulta-

neamente, à intenção inicial de promover um grande espaço ajardinado, despontou 

a necessidade de criar um equipamento de apoio à atividade lúdica, como forma de 

tornar o lugar apelativo à sua apreensão e afirmar a posição de referência do baluarte 

enquanto elemento de composição urbana. 

Neste sentido, surge uma volumetria projetada do manto natural, em resposta à 

premissa de espaço verde de caráter coletivo, tomada nuclear (figura 124). Inicial-

mente pensada como uma simples volumetria, reunindo uma cafetaria e sanitários 

de apoio, a ambição do projeto traduz-se numa tipologia de espaço inédita em Mon-

ção, um centro e-learning. Esta funcionalidade urge como vontade de gerar um am-

biente de constante atividade e envolvimento quotidiano, num lugar carenciado de 

qualquer ação de planeamento após a expropriação por parte da Câmara Municipal. 

A irregularidade natural do baluarte é integrada na composição através de um pátio 

interior, encenado pelo auditório que transporta o plano natural para uma ambiên-

cia introspetiva, assinalada por uma árvore singular, para o qual se abrem as salas 

que se organizam em seu redor (Figura 123). O seio versátil do edifício considera 

o pátio como o elemento de articulação entre cada momento que se sucede, numa 

organização ortogonal que vive do sentido de continuidade, visual e física, entre 

um desenho interior resguardado e uma esplanada dedicada à natureza lúdica do 

espaço e ao estado de contemplação. 

É criada, assim, uma atmosfera de sossego numa posição privilegiada sobre o traça-



do urbano da vila, através do desenho harmonioso e sereno entre a massa edificada 

e a dimensão natural dos elementos que pontuam o baluarte. 

O programa considera o foyer de entrada, anunciado pelo balanço criado na es-

trutura, numa distribuição longitudinal, assegurando a continuidade interior-ex-

terior do ambiente gerado. O lado poente da composição é rematado pela cafetaria 

e respetivas unidades de apoio (copa, armazém e frio) a par da biblioteca que se 

organiza em três momentos que, sendo diferentes, são complementares: um primei-

ro, dedicado à receção e requisição de material; um segundo destinado à área de 

trabalho, cuja distribuição das mesas e estantes asseguram a transição para uma 

terceira espacialidade, de caráter mais recolhido: um espaço de leitura e consulta de 

documentos emoldurado pelas brechas de luz zenital num ambiente de sossego e 

acalmia (Figura 121). 

O cenário particular da biblioteca é materializado no pano primitivo da muralha, 

integrado na estrutura do edifício numa alusão à memória, transportando o legado 

histórico para um presente algo deslembrado das suas origens. O aspeto tosco da 

pedra é enaltecido pela luz ténue que invade o espaço, através das claraboias, numa 

relação de simbiose com a claridade difusa que se projeta do pátio por entre os pai-

néis envidraçados (Figura 125).

A nascente, o foyer desenha um percurso de acesso à bateria dos sanitários e a uma 

sala polivalente, cuja espacialidade encara diferentes temas de atividade. Desde a 

sala de reuniões, ao auditório interior que se desenha e à sala de exposições que se 

recria, a sala dispõe de uma forma multifacetada, facultando versatilidade ao con-

junto e a criação de diversas atmosferas no interior de uma mesma massa. 

Numa perspetiva de grande permeabilidade visual, o conceito da estrutura passa 

pela projeção de paredes autoportantes, em betão, combinadas pela malha de perfis 

metálicos que se organiza em volta dos grandes vãos, numa posição recuada às por-

tadas em vidro. A robustez da materialidade do betão, que se estende ao pavimento 

na forma de lajetas, combina a leveza do vidro que preenche as fachadas, a norte e a  

sul, transportando os moldes naturais do baluarte para um interior ajustado à ideia 

de “open space”, num movimento deambulatório em torno do pátio. 

160



O lugar de projeto: momento de dicotomia urbana | 161

O traçado exterior à composição recupera a estereotomia do Largo numa textura 

longitudinal de lajetas, rematadas pela pendente natural da vegetação. O percurso 

periférico, cujo rígido traçado da muralha assegura a guarda para as cotas infe-         

riores, completa a ideia de continuidade do movimento pedonal anunciado defronte 

à antiga Casa da Estação, à cota de 34,90 metros. Ao mesmo tempo, anuncia-se uma 

rampa justaposta ao equipamento projetado. Assinalando o acesso à cobertura, a 

sua forma afunilada acompanha o desenvolvimento natural da topografia do ba-     

luarte, introduzindo um novo percurso no conjunto e sinalizando uma nova “arté-

ria” de movimentos. 

A nova configuração do baluarte transforma, assim, a identidade de um lugar em 

letargia, desligado da urbanidade da vila, numa atmosfera versátil, de encontro 

e afluência de atividades. A sua posição no tecido do Largo evoca a condição de 

apêndice aos percursos organizados na cota inferior, numa espacialidade anunciada 

pelo jogo cordial entre a rampa, a poente, e a escadaria rasgada no pano do baluarte, 

a nascente. De morro íngreme e de densa vegetação, talhado pelo difícil acesso, ao 

desenho de espaço coletivo, a estrutura projetada da muralha encena uma atmosfera 

singular, reforçando a unidade do conjunto do Largo da Estação como centralidade 

do tecido urbano. 

125. O ambiente “intemporal” da biblioteca
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A identidade etnográfica do Largo do Souto

Relembrando a principal entrada na fortaleza abaluartada, à época setecentista, o 

caráter expressionista da ponte do comboio evidencia uma condição de charneira 

na transição entre espaços contíguos, permitindo uma leitura longitudinal na exten-

são do Largo da Estação que se projeta em direção ao Largo do Souto. 

As formas do conjunto, desde o trilho que se estende para nascente, as árvores que se 

anunciam numa disposição aleatória e o relevo natural que consagra o Baluarte do 

Souto, assinalam uma espacialidade organizada pelas linhas naturais do seu traçado, 

num gesto pontualmente mutilado pela instalação do tramo ferroviário. A extensa 

área ladeada pelas propriedades privadas, num registo de habitação e logradouro, 

e pelo pano da muralha que encerra o seu perímetro até às demolidas Portas de S. 

Bento, evoca um ambiente efémero, de instalações muito pontuais e de atividade 

inexistente. A localização periférica face às centralidades da vila remetem o espaço 

para uma condição de segundo plano, ideia acrescida pelos acessos limitados e pela 

ausência de planos de desmobilização de fluxos para um ambiente que, embora 

deslocado dos principais núcleos urbanos evidencia, atendendo à sua localização 

relativa, uma panóplia de oportunidades considerável.

Tomado como atmosfera complementar ao Largo da Estação, a natureza da sua 

configuração reclama um desenho simples de formas elementares que vincule o 

registo iniciado a poente e concretize o sentido de continuidade que trespassa a es-

tratégia conjunta do projeto. A perspetiva afunilada que antecede o tramo da ponte 

em harmonia com a “aleatoriedade” do tecido verde concretizam um princípio de 

composição algo distinta do rigor métrico proposto entre os elementos do Largo 

da Estação, a poente, de modo a prenunciar a transição para um espaço de formas 

espontâneas que a topografia natural se encarrega de associar. 

O passadiço, que se organiza em lajetas longitudinais, define um eixo de continui-

dade entre os baluartes que despontam da muralha, num desenho assertivo con-

finado ao ambiente natural dos carvalhos, que brotam a norte, e ao morro, a sul, que 

o afasta do perímetro abaluartado e cujo relevo advém dos trabalhos na desativada 

via ferroviária que, à data de 1915, perspetivava a continuidade do eixo ao concelho 
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vizinho de Melgaço. Não obstante a condicionante visual e a limitação na transição 

entre espaços, a pertinência da sua forma e a pendente permitem dissociar o fluxo 

para o Souto em dois percursos que, justapostos, emolduram um cenário único 

onde o lajeado contrasta com o pavimento natural que, numa estrutura rampeada, 

desemboca no lugar de plateia sobre a arena (Figura 127). À cota inferior, o pas-

sadiço que coliga o túnel de acesso ao pequeno baluarte, estabelece um padrão que 

se projeta no pavimento numa relação de continuidade com a plataforma defronte 

ao anfiteatro. Assim, o mosaico combinado em diferentes estereotomias estratifica o 

baluarte em diferentes momentos, numa disposição espacial que concilia a função 

de artéria (acesso) à de plateia. 

A afinidade esboçada entre os elementos interiores ao largo define uma composição 

particular. O edifício que coroa o percurso iniciado a poente anuncia, na forma de 

negativo, um espaço central que articula o lugar de espetáculo, de aspeto terroso, 

à área de distribuição entre percursos. Neste sentido, a forma natural do auditório 

abraça dois elementos que asseguram a transição entre realidades desfasadas alti-

metricamente, num jogo que combina uma longa rampa de forma trapezoidal às 

escadas contidas entre muros. 

Em suma, o ambiente recupera a materialidade do conjunto num traçado onde as 

formas ortogonais das lajetas se entranham no perfil natural do Largo. Um cenário 

pautado pela singularidade dos elementos onde cada traço concretiza a grandeza 

espacial do Largo, perpetuando o tema do espetáculo e a exposição de atividades, 

disciplinas integradas no património histórico-cultural da vila de Monção.
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A permeabilidade no desenho da Praça da República

A Praça da República apresenta uma imagem fragmentada numa combinação de 

formas marcada pela diversidade da sua natureza e pela disposição “autónoma” 

das peças urbanas que a caraterizam. A densidade do seu traçado gera uma espa-

cialidade “independente”, uma atmosfera que vive de relações intrínsecas entre os           

elementos que a organizam, numa postura desligada da continuidade urbana defi-

nida como premissa do projeto. 

Num ambiente pautado pela presença ténue da luz, onde predominam os espaços 

de penumbra num bucolismo emanado pela densidade de árvores, coaduna-se o 

ruído automóvel instalado na periferia da placa central da Praça, numa estratégia 

de mobilidade e aparcamento que enfatiza o caráter encerrado do lugar. A par das 

condicionantes, a permeabilidade visual, que limita o horizonte voltado para o seu 

interior, expressa a dificuldade em apreender o espaço na sua totalidade, numa           

perspetiva dissociada das formas circundantes que o referenciam como nódulo cen-

tral da trama.

Simultaneamente, a tipologia das massas que delimitam a Praça assinalam a singu-

laridade de cada percurso, evidenciando uma sucessão de atmosferas no desenho 

do espaço. As atividades que se organizam ao nível do rés-do-chão evocam uma 

centralidade particular em relação aos demais núcleos urbanos da vila, numa oferta 

variada de comércio e de serviços que resultam numa orientação centrípeta dos 

movimentos em relação à Praça. A presença imponente do Tribunal, a nascente, 

equilibrada pela verticalidade do edifício dos Correios, a poente, asseguram uma 

espacialidade dotada de dinâmica, acrescida pela proximidade de equipamentos 

como a Biblioteca Municipal e o Cine-Teatro. Presenciamos, assim, uma polaridade 

urbana que, embora central no tecido intramuralhas e elo de articulação entre e- 

quipamentos de referência, se apresenta dissociada da trama urbana num espaço 

público dotado de obstáculos à sua experienciação.

Numa atitude clara de converter a Praça numa atmosfera aprazível, de formas com-

binadas harmoniosamente, a estratégia vincula um desenho que, tomando a pers-

petiva como ferramenta nuclear, procura perpetuar a autenticidade do Tribunal e 
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116 A Casa do Curro, de arquitetura solarenga cuja construção remonta ao século XVII, integra o legado histórico 
da vila de Monção. A sua estratégica posição articula dois percursos de acesso através das principais praças, a 
Praça Deu-la-Deu (antigo Terreiro do Curro), a norte, e a Praça da República, a sul. Inicialmente como espaço 
dedicado à atividade cavalar, o edifício traduz uma postura multidisciplinar recentemente presenteada com a 
Loja Interativa do Turismo e o Museu do Alvarinho, como modelo de divulgação e promoção do ex-líbris local 
(o Alvarinho).

da estação dos Correios enquanto edifícios de referência, numa alusão à toponímia 

quotidiana do jardim que lhe está subjacente (Figura 129). A idealização de um 

ambiente mais permeável contempla dois grandes espaços que vivem diretamente 

da relação com os edifícios anteriormente sugeridos e se articulam pelo traçado de 

um percurso central, num desenho que reclama a continuidade de um espaço inte-

rior ao quarteirão, iniciado a tardoz da Casa do Curro116, com o largo da Alfândega, 

onde dialogam o Cine-Teatro e a Esquadra da Polícia. Como tal, o sentido contínuo 

do espaço pode ser lido de forma bipartida num traçado que o consagra em duas 

praças, onde imperam diferentes formas dedicadas às volumetrias na proximidade e 

desembocam artérias de natureza adversa. 

A definição de um espaço contíguo à realidade urbana iniciada a sul, no Largo da 

Estação, pressupõe que a materialidade dos passeios garanta o tratamento de um 

pavimento contínuo, pontualmente recortado pelo verde natural da relva onde nas-

cem as fileiras de árvores. A nascente, o cenário aparece ritmado pelos vãos do e- 

difício do Tribunal, interrompido, a determinado momento pela quebra na fachada 

da volumetria, num gesto que assinala a entrada à cota superior e articula a leitura 

panorâmica da Praça. Reclamando a condição de ponto de fuga, o espaço de entrada 

projeta um horizonte rematado pela fonte no centro da composição, evidenciado 

pela perspetiva introduzida pelas árvores e pelos muretes que brotam do pavimento, 

num jogo de materiais que articula a ideia de percurso com o lugar de repouso e 

contemplação.

A disposição sinuosa do murete que se desenvolve diante da fonte, na forma de 

banco, anunciando o movimento entre espacialidades que se futuram contíguas, 

assinala a transição para uma atmosfera dedicada à orientação poente da Praça. 

De forma trapezoidal e limites confinados aos edifícios na proximidade, o espaço 

enaltece a estação dos Correios como singularidade da sua organização. O sentido 

longitudinal introduzido pela estereotomia do pavimento e pela extensão do seu 
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desenho é equilibrado pela árvore singular, a norte, que num apontamento sim-

bólico do espaço público, assimila a condição de charneira na articulação de uma 

trama pedonal à Rua Dr. Álvares da Guerra. Comedida aos limites ortogonais que 

definem, a poente, o momento de entrada na Praça, a árvore enquadra um cenário 

intimista expresso pelo banco à cabeça do espaço, numa atmosfera resguardada pela 

sombra do edificado e pelo muro de aspeto tosco.

O desenho natural da Praça permite estratificar a sua espacialidade em momentos 

que, de leitura díspar, se associam pela continuidade que os carateriza. Neste sen-

tido, a estratégia sintetiza os dois momentos de chegada, anteriormente assinalados 

(Largo da Alfândega e a árvore singular a poente da Praça), num desenho resguar-

dado que vive da relação direta com as formas adjacentes. A sul, a interioridade do 

pátio conseguida pela simbiose do banco longitudinal, pelo edifício da esquadra 

e pelo muro que conforma o logradouro a nascente, “abraça” a robustez da árvore 

que se ergue, num ambiente que precede a atividade nuclear da Praça. A contigui-

dade do Cine-Teatro e da Biblioteca Municipal reforçam, ainda, o valor simbólico 

do momento, através da expressividade arquitetónica das formas e da espontanei-

dade com que o tecido natural integra a textura do pavimento. A atmosfera criada, 

reclamando a condição de entrada no espaço, devolve à vila de Monção a memória 

do porto alfandegário, estrutura elementar no tecido urbano à época setecentista. 

A natureza pedonal que desenha a Praça, através da combinação de um lajeado 

alternado pelas “alcatifas” verdes, evidencia dois percursos que atravessam a com-

posição. A nascente, a textura do cubo em granito perpetua a extensão da Rua Ge- 

neral Pimenta de Castro, principal eixo transversal na conexão do tecido intramu-

ralhas a norte e a sul, respetivamente. À diferente materialidade que o define acresce 

o ténue desnível, na forma de lomba, como meio de sinalização do eixo rodoviário 

no atravessamento do Largo117. Concomitantemente, o efeito perspético evidencia-

do pelas fileiras de árvores, dispostas ao longo da rua, é interrompido, de modo a 

evidenciar a diferente natureza do seu traçado, assinalar novas direções de atraves-

samento e libertar o interior da Praça para uma leitura contínua.

117 Até aos princípios do século XX, a atual Praça da República tinha a designação de Largo Dom Pedro V, no-
menclatura que prevalece na rua de acesso à Praça, na vertente sul da composição.
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118 Condicionante anteriormente referida no tema “As premissas nucleares na estratégia do projeto”, Figura 103, 
pág. 126.
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Em concordância com a estratégia sinalizada, o tramo que projeta a Rua Dom Pedro 

V em direção ao edifício do Tribunal anuncia um registo duplo de atravessamento. 

Integrada na composição central da Praça, o sentido pedonal que denota surge ar-

ticulado ao atravessamento condicionado de veículos pesados de mercadorias e de 

serviços (relativos ao serviço dos Correios e ao abastecimento do comércio local) 

de modo a colmatar o difícil acesso através das Portas do Rosal118. Desta forma, o 

caráter pedonal da artéria, numa primeira instância, assume uma perspetiva combi-

nada de atravessamento, articulando o tráfego rodoviário, ainda que condicionado, 

com a travessia de peões. O percurso, iniciado a poente, é balizado pela cortina de 

árvores que desembocam da Rua General Pimenta de Castro e pela textura natu-

ral que se organiza no pavimento, num desenho sereno controlado pelas guias de 

granito.

Assim, o projeto dedicado ao sistema coletivo dos espaços públicos da vila permite 

integrar a Praça da República como polaridade crucial à estratégia tomada inicial-

mente. Além de recuperar a identidade nuclear que lhe está na origem, ainda que de 

natureza civil no período bélico, o Largo assume o verdadeiro sentido de charneira 

na transição entre os dois espaços de maior afluência de movimentos e atividades, 

a Praça Deu-la-Deu e o Largo da Estação, a norte e sul respetivamente. Um modelo 

de espaço que, privilegiando a permeabilidade visual entre as formas e reclaman-

do a centralidade no tecido urbano, potencializa o traçado intramuros e valoriza o 

património que lhe está associado. 



PRAÇA DEU-LA-DEU. O TERREIRO
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O Terreiro: do coração da Praça à atmosfera envolvente 

Desde a elementaridade da forma na sua origem à geometria trapezoidal que apre-

senta, o Terreiro desde sempre assumiu a condição de centralidade no conjunto ur-

bano da vila. Espaço público de maior referência, encena uma polaridade irrepetível 

na trama urbana, reunindo em seu redor o legado arquitetónico e histórico que 

perpetua as memórias da génese de Monção. 

A sua integração na estratégia do projeto resulta do estudo prospetivo inicial, aco-

plado ao conceito de continuidade urbana estabelecido como premissa do sistema 

de mobilidade. A sua particular posição no tecido evidencia o sentido nuclear do 

lugar na transição do casco medieval, a sul, para o legado setecentista, a norte. Esta 

condição permite uma leitura mais alargada ao verdadeiro significado da Praça, ex-

trapolando os limites comedidos da placa central para onde confluem as dinâmicas 

quotidianas. 

Popularmente, o Terreiro é tomado pelo espaço compreendido entre a fachada da 

Igreja da Misericórdia, a nascente, e a estátua da Danaide, a poente, numa pers-

petiva que se estende longitudinalmente entre a atmosfera plural que a carateriza. 

Contudo, a leitura contínua do espaço, de grande amplitude, é quebrada, paradoxal-

mente, pela imagem fragmentada que expressa, em resultado da miscigenação de-

sequilibrada de fluxos e da diversidade tipológica de equipamentos na proximidade. 

As condicionantes que definem a atmosfera reticente que paira sobre a Praça combi-

nam: a densidade do tráfego rodoviário que, realçando a postura de rutura entre as 

artérias que nela desaguam, cria uma barreira à simbiose harmónica das diferentes 

espacialidades; a existência de momentos de indefinição na organização do tecido 

periférico à placa central; e a discrepância na valorização do edificado envolvente 

e na requalificação de percursos de natureza semelhante. Assim, a permeabilidade 

física e visual que caraterizam o Terreiro distanciam-se da realidade que a apreensão 

do lugar emana, gerando um estado incoerente entre as potencialidades que reúne e 

as práticas diárias dos transeuntes.
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135. As diferentes atmosferas na composição da Praça
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139. Praça Deu-la-Deu, planta de localização 136. Perfil KK’ 

137. Perfil LL’

138. A leitura alargada da Praça Deu-la-Deu
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140. A projeção do “varandim” no desenho formal da Praça

183

Ru
a 

D
r. 

Á
lv

ar
es

 G
ue

rr
a

184



Submetida à nova estratégia de mobilidade, estruturada aquando da análise alarga-

da ao território, a interpretação da Praça Deu-la-Deu desperta uma atmosfera que, 

perspetivada de forma contínua, permite uma leitura individualizada de momentos 

complementares. Desta “decomposição”, o projeto articula um conjunto de quatro 

setores que, dedicados às atividades de comércio e serviços adjacentes, definem uma 

sequência espacial entre o interior do Terreiro e o perfil muralhado sobranceiro ao 

rio Minho. 

Numa exposição longitudinal do espaço, as formas urbanas pautam o desenho sin-

gular de cada momento. O primeiro, correspondente à “praceta da Misericórdia”, 

compreende uma forma quadrangular, enaltecida pela fachada em alvenaria de 

granito com paramentos rebocados em posição de “confronto” à camélia (árvore) 

que se ergue das lajetas. O clima de serenidade e conforto anunciado pelo símbolo 

religioso coroa, assim, a Praça, a nordeste, num ambiente intimista resguardado 

pelas volumetrias laterais. Para sul, a projeção da praceta interseta a Rua General 

Humberto Delgado, principal artéria transversal no sistema de mobilidade consi- 

derado, que desponta um movimento periférico em volta da placa central e faculta 

a transição para um segundo momento.

De formas combinadas, pela natureza diversa dos elementos e pelas texturas he- 

terogéneas, o núcleo central considera o espaço ajardinado, onde o verde natural 

dos canteiros esbate a tela branca e negra do pavimento (em basalto). Um e outro 

banco preenchem os lugares de penumbra, cuja sombra emoldurada pelos plátanos 

suaviza a luz refletida nas pequenas pedras calcárias. A monotonia da fileira de ár-

vores que contorna o desenho pentagonal da Praça é pincelada pela variedade de 

tons cromáticos, num gesto natural análogo à pintura de uma tela. 

Desta forma, o sentido aprazível do jardim repercute uma estratégia de projeto 

particular. Libertar o coração da Praça e dotá-lo de maior permeabilidade visual 

implica a redefinição do canal de circulação e a reestruturação das bolsas de aparca-

mento, como medidas capazes de assegurar maior fluidez dos movimentos. Assim, 

a geometria do seu desenho retrata alterações muito pontuais como a integração 

de módulos de estacionamento apenas a poente, numa bolsa sinalizada pelo efeito 

perspético das árvores. 
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119 A estátua da Danaide, figura da mitologia grega, ergue-se no chafariz construído em cantaria, com um tanque 
circular em lugar do original, de planta quadrangular assente numa plataforma de três degraus. A simbologia 
da sua imagem, “mulher fabulosa condenada com as irmãs a levar água para um túnel sem fundo existente nos 
infernos” (“Chafariz da Danaide/Descrição”, MACHADO, 1981, Associação Cultural e de Estudos Regionais, 
2008), está relacionada com o abastecimento de água no interior muralhado da vila.
120 Até aos inícios do século XX, o espaço defronte ao chafariz da Danaide era adornado pela Capela do Loreto, 
um dos símbolos da arquitetura religiosa local, dissipado pelo fator tempo. Dos seus vestígios apenas resta a 
designação toponímica do Largo numa alusão à memória do lugar que, em tempos, era palco de cerimónias e 
convívio da população. 
121 DOMINGUES, Álvaro, “A rua da estrada”, Porto: Dafne, 2009, pág.159.

Defronte, num enredo idêntico surge um enfiamento de árvores estabelecendo con-

tinuidade com o núcleo central da Praça e anunciando o percurso de acesso à Praça 

da República. Concomitantemente, os passeios são dotados de maior área, gerando 

espaços de apoio às atividades comerciais (esplanadas) que funcionam como com-

plemento à atividade interior do jardim, valorizando, assim, a condição do peão na 

apreensão e experienciação do lugar.

No seguimento da leitura longitudinal do conjunto, eis que surge um nódulo sinali-

zado pela estátua da Danaide119. A densidade automóvel, que se apropria dos seus li-

mites e o remete para a condição de rotunda, enfatiza a necessidade urgente de trans-

formar o perfil do seu traçado, com recurso a um desenho de formas mais claras. 

Neste sentido, valorizar a condição simbólica do largo120 e recuperar a identidade do 

património cultural e arquitetónico que o conforma, expressa um novo modelo de 

praça. Libertar o elemento central que a consagra (a estátua) do ruído circundante, 

visual e espacial, e relembrar a história do povo com um marco simbólico de con-

quistas efetivas traduz a premissa de que “os monumentos são memórias, (...) en-

tendidos quase sempre como edifícios de grande dimensão e significado simbólico, 

coisas do passado, de heróis e mitologias, centros históricos”121.

A sua particular posição reivindica atributos como lugar de chegada (da via ecológi-

ca que provém da porta de Salvaterra e se estende pela Rua da Independência; do 

fluxo da Praça Deu-la-Deu iniciado a sul; da Alameda General Humberto Delgado 

em direção ao Hospital Velho; e da Rua Dr. Álvares da Guerra que comunica com a 

Praça da República), espaço de rótula e distribuição de percursos e lugar de praceta, 

anunciando a Praça Deu-la-Deu (Figura 135).
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Considerando as premissas anunciadas, o projeto investe na criação de um am-       

biente contínuo que, embora de natureza pedonal, sintetiza uma artéria condicio-

nada ao atravessamento automóvel (servidão à Igreja Matriz, ao Hospital Velho e às 

habitações do casco antigo da vila), a nascente. Porém, o desenho inicialmente ar-

bitrário é comedido pela introdução de uma plataforma, a poente, garantindo uma 

forma mais controlada e assegurando o acesso ao rés-do-chão no edifício adjacente 

(Figura 140). 

A praceta, que antecipa o tramo central do Terreiro, assinala a transição para o últi-

mo momento considerado na leitura: o Baluarte da Sra. da Boavista. Um lugar de 

“retiro”, sobranceiro às margens do rio Minho, remata toda uma espacialidade arti- 

culada desde a fachada da Igreja da Misericórdia, na orientação oposta do conjunto. 

O miradouro encena uma atmosfera intimista onde o vislumbre do condado de 

Salvaterra é emoldurado pelo encanto natural da árvore centenária e pela escultura 

em mármore, numa homenagem à heroína da vila de Monção que eternizou o grito 

“Deus o deu, Deus o há dado”122.

Em conclusão, a análise da Praça Deu-la-Deu invade toda a atmosfera circundante 

ao conjunto não se limitando, estritamente, à forma trapezoidal que carateriza a 

placa central. A estratégia considerada assimila a singularidade de cada elemento 

que estrutura o Terreiro, num modelo de espaço que procura integrar percursos  

desvalorizados pela natureza que os carateriza e pela posição “periférica” que ocu-

pam na malha (como a Rua da Independência lida como uma artéria residual e 

espaço sobrante do tecido) e recuperar a identidade de espacialidades e de símbolos 

da vila histórica de Monção. A centralidade histórica é convertida num lugar polis-

sémico, num espaço de convívio e encontros onde se cruzam as memórias da gé-

nese de um povo raiano à natureza contemporânea das formas que o organizam. A 

“nova” Praça é “a imagem que permite aos cidadãos identificar-se com o seu passado 

e o seu presente como uma identidade cultural, política e social”123. 
122 A escultura, em mármore, é uma obra da autoria do artista plástico João Cutileiro à data de 2008. O tema 
da sua forma enaltece o feito histórico de Deu-la-Deu Martins, personagem lendária reconhecida pela bravura 
com que “derrotara” o povo castelhano no período das Guerras Fernandinas (segunda metade do século XIV). 
Segundo reza a história, a heroína terá feito pães com a pouco farinha que restava na vila e lançado sobre os 
invasores, proclamando a célebre frase “Deus o deu, Deus o Há dado!”, como forma de provar a forte resistência 
ao cerco que durava há demasiado tempo.
123 BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, pág.46.

O lugar de projeto: momento de dicotomia urbana | 187



188

141. O perfil contínuo da paisagem urbana

O lugar de projeto: momento de dicotomia urbana | 191



189 190

142. Um tecido, uma textura, uma composição
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Finalizada a exposição da matéria produzida, em resposta ao exercício de investi-

gação, consideramos o resultado alcançado expoente máximo do desafio proposto 

inicialmente. Ainda que em permanente enriquecimento e metamorfose, aceitando 

novas ideologias, questionando valores e significados e “transformando” paradig-

mas (ou a forma de os reconhecer e observar), o conhecimento reunido potencia 

uma visão de âmbito alargado, assinalando os instrumentos, os princípios teóricos 

e as estratégias para uma melhor compreensão dos modelos contemporâneos de 

cidade e dos padrões sociais que a formalizam.   

A produção do documento que se apresenta procura sistematizar os conceitos (a ci-

dade, o espaço público, a textura urbana), as estratégias (a permeabilidade no tecido 

urbano, o sistema de mobilidade, a identidade do lugar) e os argumentos (com-

pêndio construído gradualmente) na base do estudo, iniciado pela investigação 

de natureza prospetiva e materializado no projeto urbano. Na verdade, define os 

contornos da metodologia subjacente ao projeto de arquitetura, isto é, anuncia as 

diferentes etapas consideradas elementares, desde as premissas físicas, históricas e 

socioculturais de um lugar à materialização das ideias e vontades daquele que o 

transforma (o arquiteto, o cidadão, o homem). Assim, “Anima-nos a esperança de 

que este ensaio torne cada leitor mais consciente do papel que ele próprio desem-

penha na organização do espaço e bem assim da importância que uma criação de 

formas mais harmoniosas pode representar na sua vida, quer como indivíduo, quer 

como elemento de uma sociedade”124.

Mais do que estabelecer um raciocínio teórico acerca dos temas supracitados am-

bicionamos traduzir a natureza formal e concetual dos mesmos num modelo práti-

co, numa imagem contemporânea que nos permita identificar o lugar enquanto 

“esfera polissémica” por nós atravessada e experienciada. Pela complexidade da sua 

urbanidade, na conjugação singular de formas e elementos desfasados na História, 

evocamos o Largo da Estação, integrado no sistema de espaços coletivos do tecido 

urbano da vila de Monção, como a premissa transversal à investigação desenvolvida, 

designadamente através do reconhecimento das “barreiras” e das oportunidades 

que o desaparecimento do comboio incutiu à sua identidade (argumento da tese).
124 TÁVORA, Fernando, “Da organização do espaço”, 6ª edição, Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto, Porto, 2006, pág.10.



Assim, começámos por identificar e organizar as premissas que se constituem 

produtos da investigação desenvolvida através do esforço produzido para garantir a 

legibilidade do território (os tecidos urbanos, os espaços coletivos, os sistemas pai- 

sagísticos, as redes (sistema de mobilidade e hierarquia viária), os usos e atividades 

e a condição central dos equipamentos), numa primeira instância - Sobre a vila de 

Monção, e do projeto urbano, num segundo momento, em resposta às inquietações 

expressas pela contemporaneidade do tecido no seu conjunto - O lugar de projeto: 

momento de dicotomia urbana.  

Sobre a vila de Monção organiza um capítulo dedicado às diferentes dimensões que se 

articulam no processo de territorialização do município, nomeadamente a condição 

social, histórica e cultural que o atravessam e o identificam como núcleo urbano de 

elevado potencial. A pertinência do seu conteúdo permitiu assinalar e entender as 

naturezas diferenciadas do território (“os espaços, ou as extensões, de continuidade 

e de multiplicidade mas, igualmente, de rutura, de singularidade ou de exceção”125) 

que, a partir das marcas contemporâneas que o caraterizam, refletem sinais de con-

vergência a um passado algo distante. Evidenciámos, nesta matéria, uma estratégia 

fundamental à compreensão dos modelos e das formas que organizam a textura ur-

bana de um tecido, através do registo das debilidades, das ameaças e das forças do lu-

gar que, devidamente articuladas, anunciam as oportunidades para a sua afirmação.

Com efeito, procurámos definir um olhar cirúrgico na apreensão do território e no 

reconhecimento da dimensão sistémica e complexa da realidade urbana existente, a 

fim de estabelecer um enquadramento heterogéneo das diferentes topologias mor-

fológicas e das múltiplas escalas que organizam o “sistema paisagístico” observado.

Estabelecidos os pontos de vista, definidas as premissas nucleares e assinaladas as 

circunstâncias e unidades morfologicamente pertinentes, organizámos O lugar de 

projeto: momento de dicotomia urbana, um capítulo direcionado ao contacto direto 

com o espaço, à relação entre as formas que o organizam e à simbiose de atmosferas 

emancipadas pelo tecido construído. Através do projeto urbano, enquanto instru-

125 CALIX AUGUSTO, Teresa Manuel de Almeida, “As morfologias da cidade contemporânea: Estruturas e Tex-
turas. Uma matriz interpretativa da forma urbana. O sistema urbano do Porto”, Dissertação de doutoramento em 
Arquitetura, FAUP, 2013, pág.591.
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mento de produção e materialização de conceitos, transpusemos a dimensão pros-

petiva inicial para um domínio propositivo, estruturando uma estratégia à escala 

do território e evidenciando as centralidades do tecido. Da assimilação de matérias 

pertinentes à criação de um argumento assertivo extrapolámos o programa organi-

zado para o desenho urbano, concretizando, assim, a natureza teórico-prática da 

investigação anunciada em A proposição da tese. 

Articulando os diferentes princípios metodológicos, os instrumentos de produção 

e as ideias motivadoras do estudo acreditamos ter estruturado um plano consciente 

(da realidade e das circunstâncias contemporâneas que ‘limitam’ as práticas quo-

tidianas de um povo raiano), eficaz (na organização de um tecido contínuo entre 

as diferentes unidades que o conformam), e versátil (através da natureza plural dos 

espaços públicos que organizam novas atmosferas e dinamizam o fluxo de movi-

mentos). 

A textura urbana, inicialmente “mutilada” pelos agentes do território (sobretudo 

pelo tempo da História e pelas metamorfoses sociais) e perfilada pela rutura entre os 

elementos (a autonomia e a independência de cada espaço, modelo ou padrão urba-

no), é transformada num sistema contínuo de relações entre naturezas e formas que, 

embora diferentes, se assumem complementares na construção de um tecido mar-

cado pela sucessão de atmosferas. A densidade e o ruído entoado pela discordância 

entre os modelos espaciais, em resultado da ausência de hierarquização entre as uni-

dades urbanas, são convertidos num conceito de espaço onde predomina a figura do 

indivíduo como principal agente de transformação da paisagem urbana. 

Concomitantemente, a expressão reticente dos principais espaços públicos – o Lar-

go da Estação, o Largo do Souto, a Praça da República e a Praça Deu-la-Deu - é ver-

tida numa condição de rede de novas centralidades e, por essa razão, de centralidade 

interdependente e interactuante. Os lugares que outrora eram lidos como espaços 

fragmentados, encerrados à urbanidade do conjunto e, em consequência, experi-

enciados pelo mero atravessamento, reúnem, agora, uma “capacidade de centrali-

dades integradoras e polivalentes”126, constituindo um “tecido urbano heterogéneo 

126 BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, pág.57.



social e funcionalmente”127. Com efeito, consideramos que a harmonia conjugada 

pelo perfil dos “novos” espaços responde às premissas iniciais que apontam para a 

consistência e a inteligibilidade do sistema de espaços coletivos no tecido urbano da 

vila de Monção. 

Sistematizado o enredo subjacente à imagem atual da vila de Monção e materializa-

das as premissas teóricas numa ideia de projeto, esperamos ter conseguido esclare- 

cer a pertinência de conceitos e paradigmas elementares à produção da cidade, 

como a consistência da trama urbana, a centralidade do espaço público e a perspe-

tiva do indivíduo na apreensão da atmosfera envolvente. Assim, consideramos que 

a natureza teórico-prática da investigação garante uma oportunidade de reflexão 

sobre as principais questões e desafios que hoje se colocam à cidade, que “luta” cons- 

tantemente pelo equilíbrio entre as peças (des)articuladas em contexto urbano.   

Defendemos, portanto, que a cidade contemporânea não deve ser reconhecida 

como o “produto material de uma forma de construir atual e de acrescentar dimen-

sões físicas, realmente novas, a um cenário previamente existente”128, mas sim como 

um sistema interativo de relações entre organismos diferenciados que se combi-

nam num jogo harmonioso de formas que se perspetivam contínuas. Neste sentido, 

descartámos a leitura através da justaposição de “peças isoladas” para entender um 

tecido consistente costurado pelas múltiplas dimensões que o identificam (a iden-

tificação do Largo da Estação como objeto de estudo despontou, de imediato, uma 

análise conjunta do sistema coletivo dos espaços no tecido urbano).

Entre estas (dimensões) valorizámos a exposição das matérias subjacentes ao espaço 

público, considerando-o como elemento determinante na forma da cidade. Preten-

demos clarificar a centralidade da sua natureza, enquanto “lugar polissémico por 

excelência: atrativo para o exterior, integrador para o interior, multifuncional e sim-

bólico”129, e elucidar a sua condição de “espaço principal do urbanismo, da cultura 

127 BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, pág.57. 
128 CALIX AUGUSTO, Teresa Manuel de Almeida, “As morfologias da cidade contemporânea: Estruturas e Tex-
turas. Uma matriz interpretativa da forma urbana. O sistema urbano do Porto”, Dissertação de doutoramento 
em Arquitetura, FAUP, 2013, pág.6.
129 BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, pág.75.
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urbana e da cidadania”130. 

Contornar a ideia equivocada de espaço residual entre ruas e edifícios e assimilar o 

espaço público como “o ordenador do urbanismo em primeiro lugar na trama ur-

bana”131 concretiza um dos principais desafios transversais à investigação desenvol- 

vida. Assim, a cidade contemporânea reclama, com urgência, o sentido nuclear do 

espaço público que, extrapolando a ideia de lugar de atravessamento entre as massas 

edificadas (espaço “vazio” considerado público), “dá forma e sentido ao conjunto da 

cidade, garante trajetos e elementos de continuidade e ressalva as diferenças entre 

edifícios, quarteirões e áreas urbanas”132.

Estabelecendo o diálogo entre a cidade contemporânea como expressão máxima de 

um padrão social e o espaço público como centralidade intransigível à sua forma, 

encerramos a reflexão evocando a condição nuclear do indivíduo no processo de 

territorialização subjacente ao conceito de ‘cidade’. Lembramos que a sua perma-

nente construção deve considerar, mais do que nunca, a posição do indivíduo, a 

‘forma de olhar’ do transeunte e a identidade do homem que a experiencia. Assim, o          

modelo fragmentado e “individualista” que desenha a imagem contemporânea da 

cidade deve ser reeditado, aproximando a realidade física que a materializa (os vo- 

lumes, as árvores, os ‘vazios urbanos’, etc.) dos valores cognitivos e morais de uma 

sociedade heterogénea em permanente transformação. 

Conciliar a ideia de projeto (e de planeamento da cidade) às necessidades quotidia- 

nas de um povo, numa atitude de consagração entre o legado patrimonial e a edu-

cação multidisciplinar que o define, incita o “eterno paradigma” da humanidade. 

Construir a ‘cidade perfeita’ e definir os arquétipos ideais “está nas mãos de todos 

nós – e não apenas de alguns, embora os graus de responsabilidade e de possibili-

dade de ação seja, evidentemente, diversos”133.

130 BORJA, Jordi, “El espácio publico: ciudad y ciudadanía”, Zaida Muxí, Barcelona: Electa, 2003, pág.16.
131 Idem, ibidem, pág.90.
132 Idem, ibidem, pág.81.
133 TÁVORA, Fernando, “Da organização do espaço”, 6ª edição, Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto, Porto, 2006, pág.72.



Sobre a posição do autor

Reconhecido o árduo trajeto desde a primeira nota referenciada à imagem final 

de um lugar singular, sumario a presente investigação como o sucesso alcançado 

ao largo de cinco anos de aprendizagem e dedicação, período ao longo do qual a 

capacidade cultivada, a metodologia adquirida e os conhecimentos incutidos pela 

educação académica na disciplina de Arquitetura me facultaram “a arte e o enge- 

nho” de organizar o espaço e desenvolver um olhar crítico sobre “as coisas que me 

rodeiam”134.

Com efeito, a proposta apresentada, materializada na urbanização do solo e na sim-

biose de ambientes até então desligados da urbanidade da vila de Monção, traduz 

um estado de realização pessoal, um sentimento de conquista face a um território 

que reclama, com urgência, uma reflexão sobre o património (arquitetónico, cul-

tural, social) e as circunstâncias múltiplas que desde a sua origem perpetuam uma 

identidade única. Não haverá, certamente, maior emoção do que adornar em tom 

de consagração a atmosfera de um lugar que me viu crescer, que me ensinou a ob-

servar as múltiplas dimensões do espaço e me contagiou pela elementaridade das 

suas formas. 

134 ZUMTHOR, Peter, “ATMOSFERAS, Entornos Arquitectónicos – As coisas que me rodeiam”, Editorial Gustavo 
Gili, Sl, Basileia, 2006, pág.35.
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“Aquilo que para muitos é caos, ruído, cacofonia, poluição visual, etc., é afinal o re-

sultado de uma acumulação de signos cuja polissemia multiplica as possibilidades 

de estabelecer leituras, nexos relações e significações, isto é, de construir comuni-

cação”135. Desta forma, a presente dissertação não é mais do que um diário pessoal, 

a partilha de um olhar individual, de uma posição, de uma experiência e viagem 

sobre as formas de um território que “me pertence”. Exprime, assim, um argumento 

que procura saciar uma vontade coletiva e responder às necessidades de um povo 

que anseia envolver-se num ambiente pautado pela harmonia entre as formas e os 

significados do lugar.

Em suma, a reflexão permite-me evocar o papel do arquiteto como premissa pre-

ponderante à perfeita simbiose entre o indivíduo, o espaço que o conforma e a socie-

dade que o integra. “Antes de arquiteto, o arquiteto é homem, e homem que utiliza a 

sua profissão como um instrumento em benefício dos outros homens, da sociedade 

a que pertence”136. É uma personagem “individual” num palco social, um agente 

de intervenção que, organizador do espaço, se realiza enquanto “criador de felici-

dade”137.   

135 DOMINGUES, Álvaro, “A rua da estrada”, Porto: Dafne, 2009, pág.145.
136 TÁVORA, Fernando, “Da organização do espaço”, 6ª edição, Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto, Porto, 2006, pág.74.
137 Idem, ibidem, pág.75.
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Fonte: CRUZ, Ventura da, PLANO DIRECTOR MUNICIPAL, “Lugar do plano/Leituras do território”, Câmara 
Municipal de Monção, Abril 2009, pág.10-11.

A. A condição municipal, regional e ibérica de Monção
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Fonte: CRUZ, Ventura da, PLANO DIRECTOR MUNICIPAL, “Lugar do plano/Leituras do território”, Câmara 
Municipal de Monção, Abril 2009, pág.46.

B. A morfologia urbana do território
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Fonte: CRUZ, Ventura da, PLANO DIRECTOR MUNICIPAL, “Lugar do plano/Leituras do território”, Câmara 
Municipal de Monção, Abril 2009.

C. Planta de ordenamento do território
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D. A relação do Largo da Estação com os usos do tecido urbano

E. A relação do Largo da Estação com o tecido construído

Fonte: Arquivo do autor
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F. Mapa de usos e funções

Fonte: Arquivo do autor
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G. Equipamentos e serviços coletivos 

Fonte: Arquivo do autor
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Fonte: Arquivo do autor

H. O sistema viário na organização do território
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Fonte: Arquivo do autor

J. Os espaços “verdes” no tecido da vila de Monção

I. Os “verdes” da vila: os espaços públicos e os espaços privados
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K. As potencialidades e as debilidades no contexto municipal

Fonte: CRUZ, Ventura da, PLANO DIRECTOR MUNICIPAL, “Lugar do plano/Leituras do território”, Câmara 
Municipal de Monção, Abril 2009, pág.32.
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L. As potencialidades e as debilidades no contexto regional

Fonte: CRUZ, Ventura da, PLANO DIRECTOR MUNICIPAL, “Lugar do plano/Leituras do território”, Câmara 
Municipal de Monção, Abril 2009, pág.33.
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M. Plano de Pormenor. Caraterização da muralha de Monção (a)
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N. Plano de Pormenor. Caraterização da muralha de Monção (b)
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O. A evolução do tecido urbano da vila de Monção

Fonte: “Castelo de Monção/Fortaleza de Monção”, consultado em <http://www.monumentos.pt/Site/APP_Page-
sUser/SIPA.aspx?id=7876>, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico
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