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Resumo

O incremento e generalização da “velocidade” estiveram na génese do processo de 
desenvolvimento da cidade moderna e do seu crescimento extensivo. O motor de explosão, 
sobretudo na sua materialização individual – automóvel – representou um tal avanço no 
desempenho das deslocações que pareceu legitimar a organização das cidades em sua função.

Ao longo do século XX, as políticas urbanas dedicaram-se à tentativa de viabilização de uma 
utópica sociedade viária, subvertendo toda a polissemia da vida humana compartilhada em 
função de exigências crescentes de eficácia e velocidade.

A impossibilidade de adaptação dos núcleos urbanos consolidados às novas dinâmicas 
sociais promoveu o desenvolvimento extensivo e difuso de novas aglomerações, concebidas 
à escala sobre-humana das deslocações mecânicas. 

No momento em que é tomada consciência da falência da solução viária como resposta 
exclusiva para as mobilidades urbanas contemporâneas, urge repensar a cidade, definir novos 
compromissos, e sobretudo, encontrar respostas para as heranças da urbanística moderna.

Através do estudo aprofundado de um caso – a Estrada da Circunvalação do Porto – 
procurar-se-á determinar o PROCESSO de transformação da forma e da organização 
urbana em função do progresso do sistema de mobilidades – sobretudo, da mobilidade 
individual; averiguar a CONDIÇÃO contemporânea dos espaços adaptados ou concebidos 
em função do imperativo viário; e comprovar, por fim, a HIPÓTESE da sua regeneração.

Palavras-chave

Estrada da Circunvalação do Porto, monofuncionalidade viária, regeneração urbana
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Abstract

The growth and spread of “speed” were the genesis of the development process of the modern 
city and its extensive development. The combustion engine, especially in its individual 
materialization – automobile – represents such a breakthrough in the performance of 
movements that it seemed to legitimize the organization of cities on their role.

Throughout the twentieth century, urban policies devoted to the attempt to enable the 
utopian road society, subverting all the polysemy of shared human life, according to the 
increasing demands of efficiency and speed.

The inability to adapt consolidated urban centers to the new social dynamics, promoted 
extensive and widespread development of new clusters, designed to a superhuman 
mechanical movement scale. 

When attained awareness of the failure of the road solution as the only answer to 
contemporary urban mobility, it was urgent to reassess the city, set new commitments and, 
above all, find answers to the legacies of modern urbanistic.

Through in-depth study of a case – Porto’s Estrada da Circunvalação – will be sought 
to determine the PROCESS of transformation of the form and the urban organization 
according to the mobility system progress – especially individual mobility; ascertain 
the contemporary CONDITION of adapted or designed spaces according to the road 
imperative; and prove, at last, the HYPOTHESIS of regeneration.

Keywords

Porto’s Estrada da Circunvalação, road monofuncionality, urban regeneration
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191. Introdução

Problemática e objectivo 

Há uma associação fundamental entre “vida” e “movimento”. Desde sempre, terá sido a 
necessidade de movimento, um dos principais factores a determinar a conformação das 
cidades, a sua forma e o seu crescimento. François Ascher (1998: 87), refere o estatuto 
essencial do movimento – ou da mobilidade – que forma com a “fixação” um par indissociável 
“e que, de certa maneira, remete para a distinção entre Hestia, deusa do lar, e Hermes, deus 
da viagem […] como um dos fundamentos da cidade grega”.

De resto, foi o incremento e generalização da “velocidade” das mobilidades que estiveram na 
génese do processo de desenvolvimento da cidade moderna e do revolucionário crescimento 
urbano que se seguiu. Como refere Milan Kundera (1995: 6), “a velocidade é a forma de 
êxtase com que a revolução técnica presenteou o homem ”. O motor de explosão, sobretudo 
na sua materialização individual – automóvel – representou um tal avanço de desempenho 
de velocidade, flexibilidade e autonomia das deslocações que pareceu legítimo organizar as 
cidades em sua função (Ascher, 2010).

Ao longo do século XX, as políticas urbanas dedicaram-se a tentativa de viabilização de uma 
utópica sociedade viária, subvertendo toda a polissemia da vida humana compartilhada em 
função de exigências crescentes de eficácia e velocidade1. A impossibilidade de adaptação 
dos núcleos urbanos consolidados às novas dinâmicas sociais promoveu o desenvolvimento 
extensivo e difuso de novas aglomerações, regidas pelas infra-estruturas viárias e suas 
interligações2.

A monofuncionalidade deste novo modelo urbano e a falta de equidade da solução 
viária são claros indícios da sua falência como resposta exclusiva para as mobilidades 
urbanas contemporâneas. A via reflexiva e reformista, através da procura de situações 
polissemicamente mais ricas, menos enfeudadas ao imperativo das deslocações mecânicas, 
dever-se-á então sobrepor aos cegos princípios normalizadores que têm caracterizado as 
últimas décadas do planeamento. Urge repensar a cidade, definir novos compromissos, e 
sobretudo, encontrar respostas para as heranças da urbanística moderna.

1 “[…] se movimento é progresso, resta-nos conhecer e definir a velocidade adequada. Qual a velocidade que 
possibilita o progresso sem que o resto que sobra do movimento gere, por caminhos não controláveis catástrofes 
que atrasem mais do que aquilo que se conseguiu avançar? Esta incapacidade para descobrir os metros por segundo 
ideais (velocidade), tanto a nível social como individual, é a causa da infelicidade pessoal e colectiva.” (Tavares, 
2013b: 114).
2 “O automóvel mudou a nossa visão do mundo: através das suas janelas, através do seu conforto, através da velocidade 
a que nos transporta; mas mudou também o mundo para nos poder transportar.” (Graça Dias, 2008: 620).
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Esta investigação tem como propósito determinar a influência e as consequências do 
progresso do sistema de mobilidades (individuais) e suas políticas no desenvolvimento da 
morfologia urbana, preconizando a compreensão da própria cidade contemporânea. Optou-
se por desenvolver o estudo com base num caso – a Estrada da Circunvalação do Porto. 
Deste modo, para além de contribuir para o reconhecimento de uma tão particular situação 
histórica, será também possível contribuir com propostas concretas e particularizadas – 
ainda que reflexivas – passíveis de reverter uma excessiva subserviência dos valores urbanos 
aos anseios de mobilidade individual. 

Caso de estudo

Em Maio de 1889 é submetido um projecto ao parecer da Câmara Municipal do Porto 
referente à construção de uma extensa via que envolveria todo o perímetro da cidade, 
designada Estrada da Circunvalação. Surgia num período de crescimento urbano desmedido, 
no qual, a notória ineficácia das então barreiras alfandegárias aliada à necessária redefinição 
territorial e administrativa do município do Porto, levara o próprio Governo a decretar a 
criação de uma nova e mais eficiente linha de controlo fiscal. Concluída em 1897, a via 
circulatória demarcava o limite da cidade-concelho desde o seu extremo oriental - na zona 
do Freixo - à costa oceânica, segundo um traçado marcadamente militar.

A Estrada da Circunvalação era constituída por duas vias paralelas – interior e exterior 
– separadas por um fosso contínuo de dois a três metros de profundidade que vedava o 
acesso físico à cidade. Nas principais portas de acesso ao burgo, para as quais a população 
era forçosamente encaminhada, estavam as denominadas barreiras ou ‘casas de portagem’, 
nas quais os funcionários do Estado e do município exerciam a cobrança dos impostos 
alfandegários. De modo impedir atravessamentos clandestinos, dispunham-se ao longo da 
via interior, a cada 150 metros, postos de sentinela. 

Apesar de contestado desde a sua implementação, este sistema tributário manter-se-ia em 
vigor até 1943, data da definitiva supressão dos impostos alfandegários. O município do 
Porto, impossibilitado de continuar a explorar o conjunto de barreiras que compunha a 
Estrada da Circunvalação, perderia também o interesse de a manter a seu encargo. Dois 
anos depois do desmantelamento fiscal a esteira foi entregue à Junta Autónoma de Estradas, 
passando a integrar a rede de estradas nacionais.

Hoje, a Estrada da Circunvalação conserva quase integralmente o seu traçado original. O 
fosso central deu lugar a um largo separador arborizado, característica marcante ao longo 
dos seus quase 17 km de extensão. Da antiga rede de fiscalização restam sete das 13 “casas 
de portagem”, adaptadas aos mais diversos programas – desde as artes performativas à 
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restauração –, perpetuando o discreto cunho identitário de uma realidade cada vez mais 
distante. 

Nas suas margens, a diversidade de fenómenos urbanos é o retrato fiel das políticas de 
desenvolvimento urbano do passado século subjugadas ao imperativo da mobilidade 
individual. A dispersão e a fragmentação territorial, as discrepâncias de escalas e de fluxos, 
assim como a monofuncionalidade das infra-estruturas e dos espaços, são sérios efeitos de 
uma continuada cultura mecanicista (Le Corbusier, 2009). As contradições e contrastes 
presentes nestes processos de urbanização extensiva estão também relacionados com a 
inexistência de regulamentação apropriada, por uma certa “leitura” da realidade e pelas 
consequentes redutoras simplificações3.

A importância do trabalho de investigação e aproximação a este património tão pouco 
considerado é clara no contexto da regeneração dos tecidos urbanos que compõem a Estrada 
da Circunvalação, tanto pela preservação dos elementos históricos estratificados como pela 
necessidade de os incluir nas transformações que este legado terá forçosamente de passar, de 
modo a continuar a servir a (s) cidade (s) a que pertence. 

Metodologia e estrutura

A dissertação divide-se em três partes fundamentais. Na primeira, pretende-se determinar 
o PROCESSO de transformação da forma e da organização urbana do território no qual 
a Estrada da Circunvalação se insere, em função do progresso do sistema de mobilidades 
– sobretudo da mobilidade individual4. Como refere Leonardo Benevolo (2006: 30), 
precisamente devido “à situação anómala da cidade no mundo contemporâneo, a 
investigação histórica tem uma tarefa essencial a cumprir […]: o esclarecimento do processo 
que conduziu à situação actual é […] uma premissa indispensável para atacar essa situação 
de modo realista”.

Nessa medida, propõe-se uma resenha cronológica desde a fundação da esteira, no final do 
século XIX, até à contemporaneidade, pondo em evidência as suas diferentes configurações 
e usos – de barreira alfandegária a estrada monofuncional. A investigação teve por base a 
recolha de documentação escrita, desenhada e fotografada referente ao caso de estudo – 

3 “[…] do racionalismo e do moderno herdámos uma simplificação da realidade e uma tendência para entender 
o conceito de cidade […] como se fosse um conceito das ciências exactas […]. O enunciado dos regulamentos 
e a forma de pensar os planos e o planeamento, seguem essas mesmas simplificações: basta consultar a legenda e 
o regulamento de um plano ou as taxionomias mais comuns para designar/representar o urbano.” (Domingues, 
2012: 24).
4 “[…] é frequente que, na produção das formas urbanas, exista uma fenómeno que seja determinante e, 
portanto que assuma maior preponderância em qualquer análise.” (Lamas, 2010: 38).
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directa ou indirectamente – a partir de arquivos, bibliotecas e plataformas electrónicas, 
de modo a desenvolver um suporte fiável de informação que auxilie a fundamentação das 
decisões de projecto, assim como nas conclusões desta investigação.

Na segunda parte, procura-se averiguar a CONDIÇÃO presente da Estrada da 
Circunvalação e dos tecidos urbanos que a compõem. Partindo do princípio que “só o 
cruzamento de diferentes leituras e informações poderá explicar um objecto tão complexo 
como a cidade” (Lamas, 2010:37) procurou-se fazer convergir dados provenientes de 
três diferentes aproximações: territorial, espacial e impressiva5 . Por recurso ao material 
cartográfico disponível, juntamente com o levantamento físico e mais impressionista dos 
espaços, pretendeu-se com a aproximação tripartida, ganhar convicção quanto à pertinência 
das propostas.

Na terceira e última parte, por via do conhecimento então adquirido, é desenvolvida 
uma proposta de intervenção para a Estrada da Circunvalação, tentando comprovar a 
HIPÓTESE da sua regeneração urbana para situações potencialmente mais ricas e menos 
enfeudadas ao monofuncionalismo viário. Tendo em conta a dimensão e complexidade 
do caso de estudo, houve necessidade de definir uma proposta-modelo, enunciando os 
princípios orientadores de uma solução globalizante, porém flexíveis e adaptáveis à miríade 
de situações que compõem a esteira – anteriormente reconhecidas. Finalmente, a partir 
da definição de uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG), é ensaiada 
a viabilidade dos princípios orientadores estabelecidos numa área concreta e delimitada. 
Constituem as propostas um conjunto de peças escritas e desenhadas – bi e tridimensionais 
– onde são demonstradas as acções e programas a implementar.

5 O meio urbano pode ser objecto de múltiplas leituras, consoante os instrumentos ou esquemas de análise 
utilizados. No essencial, os instrumentos de análise vão fazer ressaltar os fenómenos implicados na produção do 
espaço.” (Lamas, 2010: 37).
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2.01. Fotografia promocional da Chrysler, Alemanha, 1927: Le Corbusier e Pierre Jeanneret, casa dupla para a 
exposição de arquitectura moderna de Stuttgart
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O desenvolvimento das cidades esteve sempre correlacionado com o progresso das técnicas 
de transporte e armazenamento de bens, informação e pessoas (Ascher, 2010). As primeiras 
grandes (revolucionárias) modificações na concepção urbana aconteceram sob o advento da 
industrialização6, no qual, o modelo de cidade industrial – cidade que importa as lógicas 
da própria indústria na organização espacial e funcional – é viabilizado pelo progresso 
tecnológico das infra-estruturas e do sistema de mobilidades – vapor, electricidade, e mais 
tarde, o motor de explosão (Ascher, 2010).

No entanto, será no período moderno – convencione-se, no decorrer do século XX - que as 
lógicas estruturais, formais e organizativas do urbanismo serão radicalmente revolucionadas. 
Segundo José Lamas (2010), a urbanística moderna divide-se em dois períodos: 

Um primeiro, situado entre as duas grandes guerras, no qual os arquitectos modernos 
formulam os princípios teóricos e as experimentações de uma nova concepção urbana 
– estrutural e morfológica –, delegando grande importância à progressão técnica e à (s) 
máquina (s). O Movimento Moderno insurge contra as práticas urbanas de então, pela 
alegada incapacidade de resposta aos desafios emergentes.

O segundo período inscreve-se entre o final da Segunda Guerra Mundial e a década de 
1970, no qual urge a rápida e económica reconstrução das cidades. Será o contexto propício 
à proliferação dos princípios modernos e à generalização da sua doutrina na (re) construção 
europeia.

Em Metapolis (1998), François Ascher relaciona o conceito de “fordismo” com a urbanística 
moderna – a “cidade fordista” –, sublinhando o expoente funcionalista postulado por Le 
Corbusier e a sua relação com o sistema-combinado de Henry Ford de produção e consumo 
de massas, marcado pelo automóvel individual e os electrodomésticos. 

“[…] Le Corbusier […] estava obcecado pela desordem, pela perda de tempo, pelos desvios; 
na cidade moderna, como na fábrica taylorizada, não se deveria deambular fora das direcções 
reservadas cada uma à sua ‘função’. Era preciso racionalizar, simplificar, medir, organizar de 
forma científica.” (Ascher, 1998: 54).

Em oposição à mistura funcional da cidade do século XVIII e XIX – entendida pelos 
modernos como problemática, sobretudo em questões de eficiência7 –, o urbanismo 

6 A revolução agrícola – com o aumento da produção alimentar e o êxodo da população ruralizada para as cidades 

– e o desenvolvimento da indústria, foram os (principais) factores do exponencial crescimento demográfico e da 
consequente e necessária expansão das aglomerações urbanas (Ramos, 1994).
7 “Na nossa época, a palavra ‘rua’ simboliza a desordem circulatória. Substituamos a palavra (e a coisa) por 
‘caminho de peões’ e ‘pista automóvel’ ou ‘auto-estrada’ e organizemos estes dois novos elementos em relação 
um com o outro.” (Le Corbusier, 1969: 78).
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2.02. George S. Zimbel, “Hoods up”, Nova Iorque, 1954
2.03. Walker Evans, “Parker car, small town main street”, 1932
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moderno promoverá a sectorização funcional da cidade, e na concepção de sistemas urbanos 
independentes, de lógicas próprias e autónomas. Segundo a Carta de Atenas, as quatro chaves 
do urbanismo – habitar, trabalhar, lazer e circular – deveriam remeter-se a áreas exclusivas, 
de modo a conseguir a máxima  eficácia – “o zonamento, tendo em conta as funções-chave, 
induzirá a ordem no território urbano” (Ascher, 1998: 55).

“As vias só servem para o tráfego; os edifícios servem para conter alojamentos e pessoas e 
não participam da definição do espaço urbano […]. Todos estes sistemas não se encontram 
numa matriz comum que na cidade tradicional era o sistema de espaços urbanos. Este será, 
de resto, um dos aspectos mais profundos da ruptura da cidade moderna com a cidade 
tradicional.” (Lamas, 2010: 303).

Duas funções (chave) são elevadas de entre as quatro: o “habitar” como lugar principal 
do urbanismo e o “circular” como elemento organizador da cidade – “o grande objectivo 
será circular bem, em vias hierarquizadas que privilegiem a deslocação e separando os 
percursos entre o peão e o automóvel” (Lamas, 2010: 345). Tal como Henry Ford, os ideais 
corbusianos concedem primazia ao movimento e à velocidade; a rua (estrada) passa então a 
ser entendida como mero elemento transportador (Ascher, 1998).

“Com efeito, face ao crescimento das cidades e à importância crescente do fluxo de pessoas 
e de mercadorias, a concepção das ruas como a das cidades é cada vez mais marcada pelas 
lógicas da organização dos transportes e mais particularmente pela procura da maximização 
dos tráfegos. As cidades esturaram-se assim em função da física dos flúidos – grandes eixos 
que asseguram altos débitos, em seguida ramos secundários e terciarios para distribuir bens 
e pessoas até ao destino final.” (Ascher, 2010: 169).

Esta lógica tecnicista equiparava o planeamento do sistema de circulação – de ruas e estradas 
– aos planos de redes de infra-estruturas:

“É o mesmo modelo que foi utilizado para os esgotos, para a distribuição da água, do gás, 
da electricidade. De facto, as redes sobrepõem-se em grande parte umas às outras, impondo 
um modelo urbano de fluxos e redes.” (Ascher, 2010: 169).

Trata-se de um modo muito simplificado de entender a cidade. A separação dos problemas 
(decomposição da complexidade) que advém da mistura funcional e da correlação entre 
sistemas reflecte-se no monotematismo dos espaços urbanos – a monofuncionalidade em 
virtude da eficiência – e no seu desvinculo relacional. 

A morfologia moderna sofrerá posteriormente uma vulgarização – de rotina e monotonia 
–, na qual é notória a falta de primor do desenho e de qualidade arquitectónica e urbana. 
A sectorização dos elementos componentes da cidade remeterá muitas das decisões para 
os organismos administrativos ou para as engenharias – em particular a engenharia de 
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2.04., 2.05., 2.06. Harry Callahan, fotografias da série “Eleanor and Barbara”, 
Chicago, 1953
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tráfego, que se assumirá como motor do planeamento (Lamas, 2010). Esta encarnação 
final do Movimento Moderno, claramente desvirtuada e “sonâmbula”, põe de parte toda 
a sua plasticidade na mera exaltação funcionalista, onde o sistema viário assume enorme 
preponderância.

“A burocracia conformista, mais preocupada com os resultados quantitativos do que 
qualitativos, tornarão o ‘planeamento operacional’ motor de destruição da vida urbana e 
da cidade e farão ressaltar os aspectos mais negativos da cidade moderna. O que antes fora 
polémico, inovador, contributo de grandes mestres […], estatura cultural e qualidade do 
seu desenho, ao ser utilizado indiscriminadamente por projectistas menores e na prática 
rotineira, acabará por gerar a monotonia e a banalidade.” (Lamas, 2010: 297).

Na década de 1970 surgem sérias contestações aos ideais urbanos modernos, motivadas pela 
generalização, até à vulgaridade, da “urbanística operacional”8 e das suas consequências. A 
recusa à urbanística moderna condena a pobreza formal e social das recentes produções 
urbanas, das quais se sobressaem as dispersas e extensivas espacialidades.

A renovada importância dos valores visuais e da imagem da morfologia urbana é firmada 
pelo trabalho de Gordon Cullen – sobre as sequências espaciais, a pequena escala e os 
pormenores – de Kevin Lynch – sobre o desenho da cidade – e de Aldo Rossi – sobre a 
conservação dos aglomerados históricos e a relação dos centros urbanos com as periferias.

A urbanística moderna, então já bastante fragilizada, começará a desaparecer9. A designação 
de “pós-moderno” surge nessa mesma década, relacionada com diferentes movimentos 
filosóficos e estéticos que se opõe aos ideais modernos. Para além da recuperação do passado 
– da importância das preexistências e do património – o pós-modernismo procurou “a 
recuperação do prazer sensorial da arquitectura e do espaço urbano, a reintrodução da 
figuração e a utilização de valores que haviam sido banidos, como a simetria, a cor, a 
‘complexidade e a contradição’” (Lamas, 2010: 388). 

José Lamas refere-se a esta postura reactiva como “novo urbanismo”, o qual, segundo o 
autor, retoma o percurso da urbanística formal pré-moderna. Porém, o que começara como 
uma revigorante oposição ao postulado moderno passaria novamente a fórmula e a ser 
seguida indiscriminada e inconscientemente, por vezes, à avaliação de pressupostos culturais 

8 “À força plástica do Movimento Moderno no seu período inicial, sucederá o ‘sonambulismo’ da planificação 
burocrática e administrativa, em que se controlam as quantidades e usos, e pouca acção se concede à forma 
física e estética das cidades. É neste período, que designaria por Urbanística Operacional, que se construirão 
os grandes conjuntos modernos, cujos resultados irão por sua vez provocar as violentas críticas e reacções dos 
últimos vinte anos.” (Lamas, 2010: 300).
9 Em 1972 , a demolição do bairro de Pruitt Igoe assinalou a morte simbólica do Movimento Moderno (Lamas, 
2010).
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2.07. Robert Doisneau, “La Seine”, Paris, 1969
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e funcionais. Do mesmo modo, a absoluta contestação da cidade moderna em virtude do 
romantismo urbano oitocentista ou novecentista, conduziria à perda dos valores e dos 
contributos modernos.

“É interessante pensar que há utopias que partem de um olhar para o passado e não para 
um futuro ideal […]. Talvez estas utopias, indiferentes àquilo que aí vem, sejam as mais 
perigosas – as que só vêem o belo e o forte naquilo que desapareceu e que nunca mais 
poderá ressuscitar. É aquilo a que se poderia chamar de utopistas-de-nuca: para trás está a 
solução.” (Tavares, 2016). 

O fascínio pela cidade antiga e pelos centros histórico reflectir-se-á numa alienação da 
real condição urbana. A “tendência para a quase sacralização do centro histórico e sua 
patrimonialização” (Domingues et al., 2012: 24) anda a par com a incompreensão das novas 
espacialidades, remetidas a designações negativas e simplistas como suburbanas, periféricas 
ou periurbanas (Domingues et al., 2012). Contrária a todos os cânones da suposta “boa 
forma urbana”, a urbanização extensiva tenderá a ser ocultada (e rejeitada) por parte dos 
organismos reguladores.

“Em face das questões postas pela urbanização extensiva, o brilho da cidade extraordinária 
[antiga] produz um eclipse total da outra. Não se troca o certo pelo incerto e, na avaliação/
condenação moral e estética da urbanização extensiva, podem-se exorcizar todos os demónios, 
projectando nessa urbanização extensiva todos os bodes expiatórios da disfuncionalidade da 
cidade velha (os centros comerciais […]; a especulação imobiliária […]; os automóveis 
[…])”. (Domingues et al., 2012: 39).
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2.08. Andreas Gursky, “Mercedes”, Rastatt, 1993
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Nas últimas décadas, o crescimento demográfico e extensivo das cidades foi viabilizado 
pela generalização da auto-mobilidade, a qual permitiu ocupações consecutivamente mais 
dispersas no território. No entanto, a beneficiação constante das infra-estruturas viárias 
tendeu a promover o aumento das taxas e dos anseios de motorização. Como refere Manuel 
Graça Dias (2008: 34): “o automóvel e as suas necessárias e exclusivas exigências são, 
simultaneamente, os fautores e os beneficiários deste crescimento [disperso]”. 

“A progressiva densificação do tráfego até aos nossos dias fez desenvolver técnicas de 
engenharia e gestão de fluxos cujo objectivo central consiste na viabilização do seu aumento, 
ou seja, visa a permanente adequação da oferta da infra-estrutura à crescente motorização e 
procura de movimentos (mobilidade automóvel).” (Babo, 2006: 382).

O “alargamento” constante das infra-estruturas como (tentativa de) resposta ao progressivo 
aumento das deslocações mecânicas, desencadeou o efeito de “retroalimentação positiva”10, 
amplificando com a resposta o problema original - o congestionamento automóvel.

“Foi necessário sofrer directamente o congestionamento e a poluição ambiental para que 
as políticas urbanas na europa percebessem o chamado efeito de ‘retroalimentação positiva’ 
[…]“. (Babo, 2006: 382).

As políticas de incremento viário – com a proliferação de vias rápidas, pontes, viadutos 
e túneis – partiam da convicção de que o transporte individual, na sua materialização 
automóvel, era a solução universal indicada para a mobilidade urbana. 

“O desenvolvimento rápido dos automóveis individuais contribuiu para generalizar esta 
lógica e para a legitimar. O automóvel trouxe com efeito um tal ganho de desempenho em 
velocidade, flexibilidade e autonomia dos transportes, que se impôs muito rapidamente e 
que pareceu normal organizar grande parte da cidade a partir dele.” (Ascher, 2010: 162). 

Assim, grande parte do investimento dos actores públicos e privados, foi dedicado à (tentativa 
de) viabilização de uma utópica “sociedade mecanicista” (Le Corbusier, 1969),  deixando 
para trás o desenvolvimento do transporte colectivo ou de qualquer  alternativa modal. Por 
outro lado, a transformação e concepção de espaços em virtude (sobretudo) da eficiência das 
deslocações resultaram em situações de monotematismo e monofuncionalidade – formas 
urbanas especialmente concebidas para a presença e para o funcionamento das máquinas. 
Esta postura formatou o automóvel como solução praticamente exclusiva para a mobilidade 
urbana (Babo, 2006). 

10 “Na retroalimentação positiva, uma acção produz uma reacção que por sua vez intensifica a situação que 
originou a primeira acção. Isso intensifica a necessidade de repetição da primeira acção, que por sua vez 
intensifica a reacção e assim por diante, ad infinitum [...].” (Jacobs, 2009: 389).
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2.09. Mitch Epstein, “Cocoa Beach I”, Florida, 1983
2.10. William Eggleston, “Untitled”, c.1965-1968
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As consequências da abusiva generalização são, já de si, sintomáticas da falência da solução 
viária. Como refere Jane Jacobs (2009), se por um lado a “quantidade” de máquinas é a 
fonte do conflito entre automóveis e pedestres – uma vez que as necessidades dos segundos 
são constantemente sacrificadas em virtude das necessidades dos primeiros –, por outro, é 
também a “quantidade” fonte dos maiores problemas de eficiência da própria viaridade:

“Os veículos motorizados, por serem superabundantes, trabalham devagar e são muito 
inactivos. Como uma das consequências de tão baixa eficiência, os veículos possantes e 
velozes, afogados na própria redundância, não andam muito mais rápido que os cavalos.” 
(Jacobs, 2009: 383).

O acelerado aumento das taxas de motorização provocou o colapso dos centros consolidados.  
Estes centros, com capacidades limitadas de “alargamento”, rapidamente se congestionaram; 
tornaram-se pouco eficientes para as deslocações mecânicas e, simultaneamente, demasiado 
incómodos para neles viver (Graça Dias, 2008). Em contrapartida, as periferias dispersas, pela 
quantidade de espaço disponível – a baixo custo – e pela boa acessibilidade, apresentavam-
se como soluções mais atractivas para funções e populações11.

A banalização do uso do automóvel e o enorme investimento em infra-estruturas rodoviárias 
provocou alterações significativas nos modos de “habitar” – “as estradas e os automóveis 
mudaram, definitivamente, as paisagens e as vivências urbanas” (Domingues et al., 2006: 
19). 

A noção de proximidade e contiguidade física – fundamentos da cidade primordial – 
perdem importância face à facilidade de relação, à fluidez e à acessibilidade. A flexibilidade 
viária aumentou a liberdade de movimentos e a possibilidade de escolhas, variou os destinos 
e as origens, assim como a imprevisibilidade das dinâmicas sociais.

“Face à impossibilidade de adaptação da cidade velha às novas dinâmicas sociais (do habitar, 
do produzir, do distribuir, do consumir, do mover-se), tem sido esta ‘outra cidade’  [a 
cidade dispersa] à escala natural onde vão tomando forma novos lugares da urbanização.” 
(Domingues et al., 2006: 335).

Este novo modelo urbano (extensivo) rege-se pelos traçados viários e pelos seus principais 
acessos; a estes se devem a maioria das escolhas locativas,  dos empreendimentos públicos 
aos privados: 

11 “A qualidade de vida aparece assim associada ao afastamento relativamente aos centros das cidades, à tipologia 
da moradia unifamiliar e, como não podia deixar de ser, ao automóvel particular. É aliás este o principal 
instrumento individual que na prática viabiliza o modelo de cidade ‘espalhada’.” (Babo, 2006: 381).
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“Um nó de auto-estrada não é apenas uma lugar onde se cruzam fluxos – como uma rotunda 

do século XIX –, mas, sobretudo, um pólo gerador de ofertas, ambiências ou externalidades 
urbanas” (Domingues et al., 2012: 51).

O seu carácter espontâneo é resultado do acumular de diferentes lógicas e decisões, induzidas 
por um conjunto de instituições diversas, cujas políticas e práticas sectoriais não se articulam 
urbanisticamente – ao qual se deve, também, o desajuste dos instrumentos de regulação 
urbano-territoriais (Domingues et al., 2012). No século XXI, a expansão e a fragmentação 
da morfologia urbana tomam diversas formas, das quais se destacam:

- Os processos de emergência de polaridades de grande dimensão, por norma, junto aos 
principais nós rodoviários – também referidos como “novas centralidades” ou “centralidades 
periféricas”. Estes têm um elevado papel de estruturação territorial, quer pelo acumular de 
funções e actividades, quer pela grande acessibilidade implícita.

- Os processos de colonização da rede viária – a rua-estrada ou a Rua da Estrada (Domingues, 
2009) – que designam as formas axiais de polarização, onde as funções se alinham quase à 
face da via, tomando um sentido duplo e conflituoso – pela (não) relação entre canais de 
trânsito intenso com usos quotidianos “lentos”. 

Este novo modelo urbano, no que tem de disperso e fragmentado, dificulta a estruturação 
de serviços de transporte colectivo, demasiado rígidos e inflexíveis quando comparados à 
hipermobilidade que o automóvel permite e estimula. A impossibilidade de responder às 
ânsias capitalizadas do “porta-a-porta” por parte do transporte colectivo, contribui para 
reforçar o domínio dos transportes individuais em contexto disperso12.

No caso português, António Perez Babo (2006) sublinha o desinvestimento na ferrovia e na 
intermodalidade rodoferroviária que se deu no país em virtude do expansionismo da rede 
viária das últimas décadas. Apesar de, segundo o autor, parecer ser uma tendência a inverter, 
conduziu a que muitas decisões fossem tomadas pondo de parte a importância futura desse 
modo de transporte. 

12 “[...] a organização e o desenvolvimento do transporte rodoviário colectivo por autocarro, baseado numa lei 
expressamente monopolista da década de 40 - o Regulamento de Transporte Automóvel (RTA) - muito embora 
tenha vocacionado empresas de transportes a áreas bem determinadas onde operam com várias carreiras, não 
apresenta condições para a introdução do efeito de ‘rede’ (articulação de horários, tarifas, correspondências, 
etc.), capaz de responder à nova matriz suburbana das deslocações na cidade fragmentada [...]. Emerge, portanto 
mas uma dificuldade resultante de uma deficiência estrutural e organizativa que afectará o desenvolvimento dos 
transportes públicos e aprofundará o perfil automóvel das nossas cidades.” (Babo, 2006: 385).
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“Se a descontinuidade espacial urbana muito fica a dever à realidade automóvel, é também 
certo que os automóveis e a cultura que promovem incitam ao individualismo e ao 

isolamento entre os diversos grupos.” (Graça Dias, 2008: 632).

François Ascher (2010) refere-se à individualização do espaço-tempo como consequência 
dos progressos tecnológicos de deslocação e comunicação. A liberdade associada aos 
meios de transporte individuais e às telecomunicações permite modos de vida cada vez 
menos rotineiros, mais incertos, permite aos citadinos a escolha (individual) dos lugares 
e dos momentos para as suas actividades. Porém, a “crescente autonomia dos indivíduos é 
acompanhada pelo aumento da sua própria dependência de sistemas técnicos cada vez mais 
elaborados e socializados” (Ascher, 2010: 70).

“A ‘qualidade de vida’ é confundida com a posse de artefactos que deixariam, supostamente, 
o utilizador mais ‘livre’, com ‘mais tempo’ para outras coisas; não é o que transparece.” 
(Graça Dias, 2008: 638).

Segundo Edward Hall (1986), a substituição dos diferentes modos de locomoção em virtude 
da auto-mobilidade produz consequências de ordem:

- Social, pela ruptura dos contactos humanos que a vivência do espaço público proporciona, 
no limite, por mero contacto visual. As relações que se criam ora se dão dentro do próprio 
habitáculo – estas essencialmente familiares –, ora entre as diversas “caixas”, em relações mais 
elementares “que põem muitas vezes em jogo a competição, a agressividade e os instintos de 
destruição” (Hall, 1986: 200);

 “Vaughan morreu ontem ao chocar com o carro pela última vez. Durante o período da 
nossa amizade, ele ensaiara a sua própria morte em múltiplos choques, mas este foi o seu 
único acidente na verdadeira acepção do termo. […] Graças a Vaughan, pude descobrir a 
verdadeira razão de ser do desastre automóvel, o significado dos ferimentos lacerantes e das 
capotagens, o êxtase das colisões frontais.” (Ballard, 1996: 27-30).

- Física, pela redução da actividade muscular, da qual o “caminhar” representa (ou 
representava) uma percentagem significativa. Para além da inviabilidade funcional, também 
a “sujidade, o ruído, as exaltações da gasolina, o amontoamento dos automóveis estacionados 
e o smog contribuem para tornar intolerável a situação do peão nas ruas da cidade” (Hall, 
1986: 198);

“Heard13 também previu os efeitos possíveis sobre o organismo humano em resultado da 
sua constante associação com o automóvel, que poderia eventualmente transformar-se 
na cobertura exterior natural do homem, enquanto que os membros e órgãos poderiam 

13 Gerald Heard (1889-1971).
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atrofiar-se ao ponto de o ser humano se transformar num cérebro com tentáculos; o 
automóvel por sua vez diminuiria de tamanho até que finalmente a raça humana talvez 
surgisse como enormes insectos com uma armadura exterior metálica.” (Braz Afonso & 
Furtado, 2006: 24).

- Psíquica, pela alienação perspética e da relação dos automobilistas com o espaço. Encerrados 
num “ninho de metal e vidro”, os ocupantes não ficam apenas privados do contacto com o 
exterior mas também da noção de deslocação no espaço – a participação sensorial decresce 
de acordo com o aumento da velocidade, desassocia-se o espaço quinestésio do espaço 
visual, comprometendo a real experienciação e apreensão do território14.

“Não só já enquanto ‘caixas’ isoladas umas das outras, anulando ou reduzindo ao mínimo 
[…] a comunicação entre os diversos pequenos microcosmos que transportam […], 
impedidos durante o tempo das viagens de interacções mais alargadas que ultrapassem o 
grupo ou as comunicações ‘clássicas’ […], mas sobretudo, por retirarem da rua, o que a rua 
tem de melhor: as pessoas.” (Graça Dias, 2008: 632).

14 “Há um elo secreto entre a lentidão e a memória, entre a velocidade e o esquecimento. Evoquemos uma 
situação extremamente banal: um homem caminha na rua. De repente, quer lembrar-se de qualquer coisa, 
mas a lembrança escapa-lhe. Nesse momento, maquinalmente, o homem atrasa o passo. Pelo contrário, 
alguém que queria esquecer um incidente penoso que acaba de viver acelera sem dar por isso o ritmo da sua 
marcha como se quisesse afastar-se depressa do que, no tempo, lhe está ainda demasiado perto. Na matemática 
existencial, esta experiência assume a forma de duas equações elementares: o grau de lentidão é directamente 
proporcional à intensidade da memória; o grau de velocidade é directamente proporcional à intensidade do 
esquecimento.”(Kundera, 1995: 31).
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2.16. Wolf Vostell, “Por qué el proceso entre Pilato y Jesús duró sólo dos minutos”, Malpartida de Cáceres, 1996
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Mobilidade e acessibilidade são noções urbanísticas essenciais, as quais devem estar 
disponíveis para todos; para que assim seja, segundo François Ascher (2010), é fundamental 
a inexistência obstáculos materiais, económicos, sociais, culturais e jurídicos que privem 
a população do seu legítimo “direito à cidade”. No entanto, a cultura automobilística 
desenvolvida desde meados do século XX, como já foi referido, fez da auto-mobilidade 
a solução praticamente exclusiva; hoje, não ter automóvel, representará em determinadas 
circunstâncias um enorme impedimento à “vida”.

“Face ao cálculo e estatística, e apontando para uma perspectiva de equidade na distribuição 
dos benefícios do progresso, é facilmente previsível a impossibilidade de uma organização 
de cidade exclusivamente baseada no transporte individual (automóvel).” (Graça Dias, 
2008: 620).

Como defende Manuel Graça Dias (2008), o transporte individual – do modo que hoje 
o compreendemos –, nunca poderá ser a solução (exclusiva) para a mobilidade do século 
XXI, pelo menos, a solução justa. O problema da iniquidade, para além da dimensão 
económica, será no limite de ordem espacial, ou seja, pela impossibilidade física de garantir 
que cada cidadão possa circular em automóvel próprio15. O volume que o automóvel ocupa, 
parado ou em movimento, é “o principal responsável pela descaracterização espacial, pelo 
monotematismo e pelo beco sem saída que a procura de uma solução de mobilidade para a 
cidade contemporânea nos arrastou” (Graça Dias, 2008: 628).

“O problema que está por trás da consideração pelos pedestres, e também por trás de todas 
as dificuldades do trânsito urbano, é como reduzir o número de veículos nas ruas e fazer 
com que os restantes trabalhem mais e com mais eficiência. A dependência excessiva dos 
automóveis particulares e a concentração urbana de usos são incompatíveis.” (Jacobs, 2009: 
388).

A medida essencial para a viabilidade de qualquer hipótese, seja de alternativa modal ou 
de regeneração urbana, passa, irremediavelmente, pela redução da presença viária a partir 
da redução do número de automóveis (Ascher, 2010). Uma das possíveis estratégias, como 
refere Jane Jacobs (2009), passa pela criação de condições pouco favoráveis à utilização do 
automóvel, exercendo assim uma determinada “pressão” ao seu uso. Esta “pressão como 
um processo constante, gradual […], provocaria um decréscimo constante do número de 
pessoas que usam automóveis particulares na cidade” (Jacobs, 2009: 404).

15 Mas a impossibilidade física é apenas uma face da iniquidade da solução viária; a ela se deve acrescentar os 
custos relativos aos automóveis – custo de compra, manutenção, combustíveis, impostos. Assim, um largo 
espectro social estará barrado à partida de beneficiar das vantagens do transporte individual, dividindo a 
sociedade em “quem tem” e “quem não tem” automóvel (Graça Dias, 2008). 
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A postura a adoptar deverá ser bastante subtil: por um lado, não alimentar a tendência das 
deslocações automobilizadas mas também não as condenar; por outro, e em simultâneo, 
estimular as alternativas modais e a diversidade dos usos dos espaços. Trata-se de sugerir – ou 
dar a entender – à população a multiplicidade de escolhas e os benefícios destas face ou em 
complemento ao automóvel. Procurar dar espaço a outros e desejados usos urbanos, contra 
o monotemastismo imposto pelas exigências de circulação viária; aumentar o conforto, a 
intensidade e a vivacidade das ruas, assim como a mistura funcional. Jane Jacobs (2009) faz 
algumas ressalvas a esta estratégia:

Em primeiro lugar, a “pressão” não pode (ou não deve) ser arbitrária. Quando utilizada 
indiscriminadamente, a pressão pode resultar numa total migração dos fluxos, não apenas dos 
automóveis particulares mas também dos camiões (abastecimento) e autocarros (transporte 
público), com repercussões potencialmente nefastas – o exemplo da desertificação dos 
centros e da condenação do comércio tradicional.

Em segundo, a “pressão” deve ser praticada mediante argumentos positivos, ou seja, 
propiciando melhorias compreensíveis e, se possível, desejadas pela população. Uma política 
voltada à mera exclusão dos veículos, pela criação de uma espécie de taboo viário, sem que 
seja sustentado pelo aumento de diversidade e vitalidade estaria destinada ao fracasso. O 
vazio urbano “não é melhor que o trânsito excessivo, e a população tem razão ao suspeitar 
de programas que não dão nada em troca” (Jacobs, 2009: 412).

Em terceiro, embora os efeitos cumulativos possam ser enormes e revolucionários, é 
necessário ter em conta que estas políticas não produzirão resultados imediatos à grande 
escala. A existir, a “pressão” exige alterações nos hábitos (modos de vida) e de adequação dos 
usos urbanos, mudanças que devem estar inseridas num processo gradual e evolutivo – “a 
conveniência de uma pressão paulitana e progressiva tem também relação com a melhora 
do transporte público” (Jacobs, 2009: 411).

Como já referido, o desenvolvimento do transporte colectivo não se correlacionou com o 
desenvolvimento da mobilidade individual, e nessa medida, este tem de ser reinventado no 
seu conforto, exactidão, fiabilidade, racionalidade e economia (Graça Dias, 2008).

Um dos factores alegados para o desinvestimento no transporte colectivo tem sido a 
inviabilidade financeira. Isto acontece, por um lado, pelo facto de o investimento em 
projectos de mobilidade colectiva não se associarem - ou serem sequer comparados - aos 
gastos com infra-estruturas viárias; por outro, pelos projectos tenderem para soluções 
faraónicas e megalómanas:
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“[...] redes de metropolitano pesado no subsolo das cidades por contraposição com sistemas 
ligeiros de superfície; redes de TGV na união entre idades por oposição a sistemas de linha 
fêrrea tradicional melhorada; pesados sistemas de comboios ‘aéreos’ - um pesadelo a pisar 
ambientes urbanos -, por substituição de uma simples rede de eléctricos ‘convencionais’.” 
(Graça Dias, 2008: 624),

No entanto, o investimento na mobilidade colectiva não apenas contribui para melhorar 
o próprio funcionamento viário, como é, também, uma oportunidade para a realização de 
operações de urbanismo (Ascher, 2010). Como refere François Ascher (2010), os tramways 
permitiram renovações urbanas profundas em diversas cidades – lembre-se o caso do Metro 
do Porto –, nas quais, o seu efeito urbanístico foi pelo menos tão importante quanto o seu 
efeito como meio de transporte. 

A criação de alternativas ao automóvel provocará, necessariamente, uma transferência 
modal, no entanto, é necessário ter em conta o seu efeito limitado16 – “não é fácil propor 
uma oferta de transporte competitiva à escala dos indivíduos, de tal forma o automóvel tem 
bom desempenho nas cidades” (Ascher, 2010: 146).

“[…] o automóvel, ou, se quisermos, a auto-mobilidade, continua a ser uma solução sine 
qua non para garantir a própria mobilidade social, dada a instabilidade do emprego e suas 
múltiplas geografias. Qualquer política de mobilidade tem que trabalhar ao mesmo tempo 
com o transporte individual e colectivo, tirando partido das vantagens de um e de outro e 
dos seus modos de articulação […].” (Domingues et al., 2012: 65).

A multimodalidade terá de estar necessariamente associada à intermodalidade – ou seja, a 
complementaridade entre meios e redes –; desta relação depende o viável desenvolvimento 
do transporte colectivo (Ascher, 2010). Por si, o transporte colectivo não é capaz (na 
maioria dos casos) de responder à globalidade das necessidades de deslocação, por existirem 
áreas que não estão cobertas por redes de transportes, sobretudo, no caso das ocupações 
mais dispersas. Assim, o transporte colectivo deverá estar associado e complementado pelo 
transporte individual – automóvel ou outro. 

No momento em que a solução viária indicia a sua falência como resposta única às 
mobilidades urbanas contemporâneas, é tomada consciência de um contexto urbano 
limitado e monofuncional, subvertido à (tentativa de) viabilização de uma utópica sociedade 
globalmente “viarizada”. Se a solução não passa (exclusivamente) pela auto-mobilidade, 
urge repensar posturas, definir novos compromissos e, sobretudo, dar resposta às heranças 
da urbanística moderna.

16 François Ascher (2010) refere o exemplo dos tramways, que apesar do seu êxito nas cidades em termos de 
frequência, a transferência modal registada dos automobilistas é sempre muito pouco significativa.
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2.19. George Georgiou, fotografia da série “Fault lines: Turkey/East/West”, 2010
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“O abrandamento e a paragem do crescimento urbano, nos países desde há muito 
industrializados, produz uma situação bastante insólita, obrigando a considerar a 
cidade construída no passado – tradicional ou moderna, boa ou má – como um objecto 
definitivo que será necessariamente o ambiente onde decorrerá a vida do futuro próximo 
[…]. Dantes, todas as necessidades eram satisfeitas pelo novo; hoje, interrogamo-nos se 
será mais conveniente satisfaze-las com novas construções ou com a reciclagem das já 
existentes, classificando-se os ambientes já construídos, recentes ou antigos, segundo as suas 
características e a sua disponibilidade para transformações posteriores.” (Benevolo, 1985: 
157).

Uma hipótese – radical –  passa pela rejeição das heranças viárias e pelo seu desmantelamento, 
como refere Manuel Graça Dias (2008: 435), pela “desmontagem dos sistemas de auto-
estradas urbanas, e ainda dos viadutos e túneis que se cruzam”. Hipótese que, segundo o 
autor, se adivinha improvável e até mesmo indesejável. Para lá de todas as condicionantes 
económicas, de tempo e da eventual rejeição popular de tais medidas, é certo, como já foi 
referido, que não existem no momento alternativas eficazes de transporte colectivo para 
responder às exigências da mobilidade urbana sem recurso ao transporte individual; além 
do mais, o automóvel deve continuar a ser encarado como uma possibilidade, apenas deve 
deixar de ser a única (ou exclusiva).

Outra hipótese – reformista – passa por procurar atribuir novos usos aos elementos e 
espaços herdados, contrariando a sua génese especializada e monofuncional. Deste modo, 
não apenas será possível rentabilizar as antigas infra-estruturas, como será, a relativo curto 
prazo, sem excessivos custos e sem demasiados incómodos para a população, regenerar 
espaços pela indução de funções e possibilidades – de urbanidade -, de modo a reintegra-los 
em contexto de cidade:

“Os enormes eixos e vias rápidas que atravessam as cidades, como rios intransponíveis e 
exclusivos, apenas dedicados à causa automóvel, terão de ser encarados com demorada 
atenção, no sentido de podermos reencontrar, no excessivo esforço económico que lhes 
esteve na origem, outro modo de nos serem úteis que ultrapasse os demasiados incómodos 
que por agora provocam.” (Graça Dias, 2008: 434). 
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3. Processo
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(Processo) 3.1. Barreira
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3.01. Planta da cidade do Porto por F. Perry Vidal, 1865
3.02. Carta Topographica da Cidade do Porto por Augusto Telles Ferreira, 1892
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3.1.1. Identidade e mutação 

Na primeira metade do século XIX, um conjunto de acontecimentos político-sociais 
– das Invasões francesas (1807-1811) à Guerra civil (1832-1834) – condicionaram  
desenvolvimento da cidade do Porto. No entanto, a partir da década de 1860, o dinamismo 
das actividades económicas ligadas à alfândega e particularmente à indústria, associadas ao 
desenvolvimento das infra-estruturas de circulação, proporcionou um novo impulso no 
crescimento urbano e demográfico da cidade (Ramos, 1994).

À revolução industrial está associada uma nova ideia de planeamento, baseado no 
racionalismo e na eficiência; tendência que tornaria prioritária a optimização da cidade 
enquanto sistema. Como refere François Ascher (2010: 28), “a primeira necessidade é, com 
efeito, adaptar as cidades às exigências de produção, do consumo e das trocas mercantis”. 
A adaptação passava necessariamente pelo incremento de acessibilidade: pela criação de 
grandes eixos viários, ferroviários e adaptação dos existentes; de mobilidade de pessoas, bens 
e informação (Ascher, 2010); pela infra-estruturação do burgo com redes de saneamento e 
abastecimento de água, electricidade, gás e comunicação; e uma progressiva especialização 
funcional e social das espacialidades urbanas.

“Expressões como ‘coluna vertebral’ ou ‘sistema circulatório’ são recorrentes na literatura 
técnica sobre urbanismo em referência às redes de transportes que se multiplicam na cidade 
da era industrial. Trata-se de uma evidência da metáfora organicista que fornece a matriz 
para configurar as representações do papel dos transportes urbanos na cidade burguesa, já 

que esta tem nos meios de circulação o seu fluxo vital.” (Alves, 2001: 86).

Após a extinção da Junta das Obras Públicas, em 1833, a gestão urbanística da cidade foi 
distribuída por diversas entidades – públicas e privadas –, resultando em múltiplas actuações 
descoordenadas, de carácter meramente parcelar, mediadas por critérios e interesses próprios. 
Em resposta, a Câmara Municipal procurou desenvolver uma planificação global para a 
cidade, nunca concretizada pela falta de autonomia financeira. As suas acções cingiram-se 
assim ao estabelecimento de alguns novos equipamentos e espaços públicos, a par com um 
conjunto de medidas reguladoras e de melhoramento do edificado e das vias de comunicação 
(Ferreira & Rocha, 2007). No entanto, a procura de uma gestão urbanística globalizante, 
proporcionou a elaboração da primeira planta geral da cidade, já no final do século, por 
Augusto Telles Ferreira (1892).

A Carta Topographica da Cidade do Porto representa pela primeira vez o território 
administrativo do Porto na sua totalidade, antecipando a inclusão das freguesias de 
Ramalde, Nevogilde e Aldoar no concelho – o que só viria a acontecer com a conclusão 
da Estrada da Circunvalação em 1897. Por um lado, a planta revela que a malha urbana 
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3.03. Carro americano na Praça da Liberdade, s.d.
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em torno do núcleo central se mantinha em extensão, definida pela Rua da Cedofeita, da 
Boavista, de Antero de Quental, da Constituição e de Santos Pousada; por outro, o crescente 
de ocupações nas freguesias periféricas, desenvolvidas à margem das principais vias: rua 
da Vilarinha, da Preciosa, do Viso, do Amial, Costa Cabral e de S. Roque da Lameira. 
Este processo de urbanização extensiva terá sido proporcionado, em grande medida, pelo 
aparecimento das redes de transportes urbanos regulares (Augusto, 2002).

3.1.2. Mobilidade e progresso

“Os transportes públicos desempenharam um papel determinante nos processos históricos 
de urbanização, tornando-se decisivos tanto na organização espacial como na coesão social. 
Afectando todos os grandes factores da urbanidade (distribuição da população, uso e custo 
do solo, actividades económicas, mercado imobiliário), asseguram condições de mobilidade 
aos volumosos grupos sociais mais desfavorecidos ou desprotegidos […]”. (Alves, 2000: 
101).

A adopção do carril plano revelou-se a grande inovação nos transportes colectivo da segunda 
metade do século XIX (Graça Dias, 2008). A par com as comunicações de longo curso 
possibilitadas pelos caminhos-de-ferro, a proliferação das redes de transportes urbanos 
regulares viabilizaram o crescimento extensivo das cidades. 

Em 1870 estabelece-se a primeira linha de carros americanos na cidade do Porto, permitindo 
o transporte de passageiros e mercadorias desde centro do burgo à Foz do Douro, pela 
marginal (Pacheco, 1992b). As manifestas vantagens dos americanos face aos transportes 
colectivos antecedentes – regularidade e previsibilidade dos percursos, maior velocidade, 
custos relativamente baixos na adequação dos pavimentos e possibilidade de partilha da via 
com outros veículos e pedestres – reflectiram-se na rápida proliferação da rede ao encontro 
das aglomerações mais densas e centrais, mas também das áreas ainda predominantemente 
agrícolas, promovendo a sua urbanização. 

Ainda na década de 1870, surge a primeira – e única – linha de carros de tracção a vapor, 
ligando a Boavista à Foz do Douro. A tracção a vapor nunca chegou a ser uma alternativa aos 
americanos, uma vez que se mostrava inadequada a funcionar dentro do burgo (Pacheco, 
1992b). Os incómodos causados pelo fumo e o perigo que representava para pedestres e para 
os restantes transportes levaram à proibição de operar estes carros dentro dos aglomerados, 
limitando a sua actuação à linha Boavista-Foz, e mais tarde até Matosinhos. Assim, chegado 
à Boavista, as carruagens puxadas pelos carros a vapor eram deixadas e era-lhes substituído 
o “motor”, seguindo o resto do caminho por tracção animal (Pacheco, 1992a).
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3.04. Carro americano na Praça da Batalha, s.d.
3.05. Carro de tracção a vapor na Foz do Douro, s.d.
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Numa primeira fase, os transportes colectivos urbanos foram sobretudo utilizados para as 
actividades lúdicas – como os banhos de mar na Foz e em Leça da Palmeira – e para envio o 
de mercadorias, porém, o gradual aumento da rede, da frequência e a banalização do seu uso, 
terá desencadeado o processo de densificação e extensão urbana (Pacheco, 1992a). Se por 
um lado, as linhas de transportes colectivos procuraram cobrir as áreas urbanas mais densas, 
ocupando os espaços livres e crescendo em altura, por outro, procuraram também servir os 
bairros extremos da cidade localizados junto aos principais eixos de ligação regional. Assim, 
o estabelecimento de transportes regulares nas áreas periféricas possibilitava a aproximação 
da população ruralizada à cidade e a tudo que esta representa, como serviços de saúde, 
educação, justiça; empregos melhor remunerados; melhores condições de habitação, etc. 
Na década de 1890, a rede de transportes urbanos definia, pela sua solicitação, os eixos de 
expansão da cidade: para norte, em direcção a Campo Lindo e Marquês do Pombal, e para 
Ocidente, no sentido da Foz e Matosinhos (Pacheco, 1992).

Ainda no século XIX, a chegada da tracção eléctrica ao Porto – primeira cidade da Península 
Ibérica – induziu transformações substanciais na organização da cidade, permitindo, além 
do mais, o seu crescimento muito para lá da escala das deslocações pedonais ou de tracção 
animal. De eficácia reconhecida, pela sua rapidez, regularidade e comodidade, o carro 
eléctrico tornou-se em alguns anos o transporte urbano de excelência – apenas contestado 
pela generalização do motor de explosão a partir da década de 1950. A compatibilidade 
do sistema de tracção eléctrica com as infra-estruturas existentes assim como a possível 
adaptação dos anteriores carros viabilizaram um processo de transição relativamente simples 
e faseado, de tal modo que ambos os sistemas de transporte coexistiram na cidade até 1930 
– ano em que a última linha de americanos foi substituída.

“A carruagem movida por tracção eléctrica é uma das maravilhas da tecnologia dos fins 
do século XIX. A tracção faz-se pela utilização de uma energia de natureza oculta, que 
poucos compreendem, transmitida através de finos fios de cobre, sustentados em postes. 
Movimentando cargas pesadas, de forma limpa e eficaz, correndo tanto em terrenos planos 
como em situações de forte declive, a tracção eléctrica operava uma verdadeira revolução 
nos transportes colectivos urbanos.” (Alves, 2000: 103).

Durante as primeiras décadas do século XX, a crescente importância da cidade do Porto 
na região norte, juntamente com as novas possibilidades que a viação eléctrica permitia, 
reflectiu-se no adensamento e extensão da rede de transportes colectivos. A alteração das 
dinâmicas sociais e urbanas motivou um incremento das deslocações, por um lado, na 
zona mais central da cidade, por outro, nas áreas circundantes ou periféricas, evidenciando 
uma ocupação cada vez mais extensa e difusa do território. A esta, terá também pesado 
o papel dos caminhos-de-ferro uma vez que “ao efectuarem o transbordo de passageiros 
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3.06. Carro eléctrico na Praça da Liberdade, s.d.
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que utilizam o comboio, promoveram não só o preenchimento de bolsas periféricas, como 
aconteceu junto à estação de caminho-de-ferro das Devesas, como também das áreas que 
atravessavam” (Pacheco, 1992a: 16).

A reconhecida eficácia dos eléctricos enquanto transporte colectivo era acompanhada, no 
entanto, de uma complexa e incómoda logística industrial. Enquanto suporte de um sistema 
de transporte veloz, silencioso e limpo, as grandes centrais eléctricas, quando situadas em 
contexto urbano, revelavam-se um embaraço para os residentes locais, “que viam quintais 
e varandas inundados de resíduos de carvão, surgindo protestos por todo o lado para a sua 
erradicação” (Alves, 2000: 104). Só após 1950, com a ligação à rede eléctrica nacional, as 
centrais locais foram progressivamente desactivadas.

3.1.3. Portagens urbanas

O denominado “imposto de portagem” foi durante séculos uma condição inerente ao 
acesso às cidades. No Porto, desde tempos anteriores à fundação da nacionalidade que a 
“portagem” era cobrada – em dinheiro ou em géneros – em função da mercadoria que 
entrava e saía da cidade (Garcia, 1946). A cobrança acontecia às portas da cidade – primeiro 
às portas da “cerca velha” (ou muralha sueva) e mais tarde da muralha fernandina -, ou nos 
próprios locais de compra e venda. 

No século XVI, a inexistência de um edifício concreto destinado à cobrança do imposto de 
“portagem” – face ao progressivo aumento da população e expansão do burgo –, reflectia-
se em situações de desordem recorrentes, comprometendo a eficiência da prática fiscal. A 
par da situação, D. Manuel I emite a 17 de Junho de 1517 um foral régio determinando 
a necessidade de se estabelecer na cidade do Porto uma “casa de portagem”, na qual, 
trabalhariam em conjunto representantes das três entidades do poder: Coroa, Igreja e 
Município (Garcia, 1946).

A prática da cobrança e da fiscalização nestas casas prevaleceu até ao século XIX, à época 
já sete, localizadas nas imediações das antigas principais portas de acesso ao burgo, a saber: 
Ribeira, Sol, Cimo da Vila (Batalha), Carros, Olival, Virtudes e Nova (Miragaia) (Marçal, 
1971). Com o desenvolvimento económico da cidade, o acelerado crescimento demográfico 
levaria a mancha construída a estender-se muito para além do limite da antiga muralha 
fernandina, levando à necessidade de se estabelecer a primeira linha externa de fiscalização, 
com barreiras em Bonfim, Marquês, Prelada e Calçada da Vila Nova de Gaia (Fernandes, 
1994). Apesar deste reforço, as barreiras limitavam-se ao controlo das principais vias de 
comunicação, deixando toda a área em redor desprovida de vigia, e como tal, susceptível à 
fuga fiscal e ao contrabando. 
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3.07., 3.08. Detalhes da Carta Topographica da Cidade do Porto de 1892: (de cima para baixo) “perfil-tipo 1” e 
“perfil-tipo 2” da Estrada da Circunvalação
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A 28 de Dezembro de 1836 o Governo emite o Regulamento das Barreiras da Cidade do 
Porto e Vila Nova de Gaia, onde é determinando o estabelecimento de uma linha de controlo 
alfandegário envolvendo todo o perímetro de ambos os aglomerados – considerando já a 
correlativa importância económica de Vila Nova de Gaia. Esta linha era composta por 38 
postos de controlo, 25 do lado do Porto e 13 do lado de Vila Nova de Gaia, destinados 
quer à vigia quer à cobrança, numa primeira fase, do imposto estatal “real de água”. Com o 
tempo, também os serviços de fiscalização da câmara foram transferidos para estas mesmas 
barreiras, procurando evitar uma duplicação do sistema de tributação e consequentes 
embaraços acrescidos às estradas e saídas da cidade (Garcia, 1946).

Volvidos 50 anos da fundação deste sistema tributário, a redefinição dos limites 
administrativos da cidade pela anexação das freguesias de Ramalde, Nevogilde e Aldoar, 
impunha mais uma vez o alargamento da linha de barreiras. Por iniciativa do Governo é 
celebrado com a Câmara Municipal do Porto, a 20 de Dezembro de 1888 um contrato 
provisório prevendo a construção de uma nova e extensa linha de controlo fiscal, a Estrada 
da Circunvalação.

Com o projecto final aprovado pela Câmara em Maio de 1889, estaria apenas concluída 
em finais de 1897 (Garcia, 1946). A Estrada da Circunvalação era constituída por duas vias 
– uma interior, outra exterior à cidade –, separadas por um fosso contínuo de dois a três 
metros de profundidade, estendendo-se pelos quase 17 km que separam o Freixo do extremo 
ocidental da cidade do Porto, junto ao mar. Dispunham-se ao longo da via interior, em 
pequenos redutos, postos de sentinela, espaçados cerca de 150 metros entre si, garantindo 
o contacto visual de cada posto com os dois mais próximos. Distribuídas pelas principais 
portas de acesso à cidade, para as quais a população era forçosamente encaminhada, 13 
“casas de portagem”, também denominadas de “barreiras”. 

Para efeitos de empreitada, a construção da estrada foi dividida em três lanços: o primeiro 
partia do Freixo, junto ao Esteiro de Campanhã, até à Areosa; o segundo da Areosa até ao 
Alto do Viso; e o terceiro seguia do Viso até Matosinhos. Segundo Horácio Marçal (1971), 
a Estrada da Circunvalação era constituída por dois “perfis-tipo”, correspondentes à divisão 
entre lanços: o “perfil-tipo 1” no primeiro lanço, entre o Freixo e a Areosa; o “perfil-tipo 
2” utilizado nos restantes dois lanços, entre a Areosa e Matosinhos. A diferença essencial 
entre os dois perfis residiu na adopção de um muro de contenção e seu parapeito, em pedra, 
no “perfil-tipo 1”, substituído no “perfil-tipo 2” por um talude e parapeito em terra. A 
diferenciação é bastante clara na Carta Topographica da Cidade do Porto, na qual, se constata 
a distinta representação dos lanços da estrada, relativamente ao “perfil-tipo 1” e “perfil-tipo 
2”.
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3.09. Projecto final da Estrada da Circunvalação de 1889: plantas e cortes 
relativos ao “perfil-tipo 1”
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No projecto submetido à Câmara em 188917, encontra-se a primeira e mais clara 
representação da Estrada da Circunvalação. A representação é referente ao “perfil-tipo 1”, 
constituída por duas secções e respectivas plantas – uma das secções atravessando um posto 
de sentinela. Os desenhos estão devidamente cotados pelo que é possível cruzar e legitimar 
a descrição de Horácio Marçal:

“A Estrada da Circunvalação, segundo as características do tipo N.º1 [“perfil-tipo 1”], 
tinha as seguintes dimensões: estrada interior, 12,00 m; parapeito, 0,40m; fosso, com a 
inclusão do talude do muro interior, 4,70m; caminho exterior, 6,00m. Total, não incluindo 
as valetas, 23,10m.” (Marçal, 1971: 194).

Note-se que na secção não surge representado o caminho exterior. A explicação (possível) 
é dada por José Rio Fernandes (1994: 369), que ressalva a excepcional configuração da 
via no tramo compreendido entre São Roque da Lameira e o rio Douro “onde existia (e 
existe) uma só via, suportada por um muro, no exterior do qual se abriu um caminho 
com 6 m de largura”. As representações encontradas do “perfil-tipo 2” são escassas e pouco 
informativas, apenas representações em planta - na Carta Topographica da Cidade do Porto 
ou em determinados pedidos de licença de obra -, que pouco contribuem à leitura da sua 
configuração. 

“O tipo N.º2 [“perfil-tipo 2”], constava da seguinte medição: estrada interior, 
12,00m; parapeito, incluindo talude inferior e parte da escarpa, 3,70m; 
escarpa, fundo do fosso e entre-escarpa, ou seja o talude do caminho inferior, 
5,00m; caminho exterior, 6,00. Total, não incluindo as valetas, 26,70m. 
A estrada interior, a contar da esquerda para a direita, compunha-se de: berma de terra, 
2,00m; dita calçada, 1,00m; faixa empedrada, 6,00m; berma calçada, 1,00m; passeio 
calçado com guias de cantaria, 2,00m. Total, 12,00m. A exterior, era constituída por uma 
faixa empedrada de 4,00m de largura, duas bermas de terra e respectivas valetas, com 1,00m 
de lado e 0,30 de fundo.” (Marçal, 1971: 195).

Nos principais acessos à cidade estavam localizadas as barreiras – ou “casas de portagem” 
–  onde os funcionários do Estado e do Município exerciam a cobrança do “real de água” 
e dos “impostos indirectos”, respectivamente. Compunham a Estrada da Circunvalação as 
seguintes 13 barreiras: Esteiro, Freixo, Campanhã, São Roque, Rebordões, Areosa, Azenha, 
Amial, Monte dos Burgos, Senhora da Hora, Pereiró, Vilarinha e Castelo do Queijo. 
Do sistema geral de fiscalização da cidade juntavam-se mais 12 barreiras: 9 dispostas na 
linha da marginal e 3 nas recentes estações de caminhos-de-ferro de São Bento, Boavista 
e Trindade (Garcia, 1946). Das edificações onde funcionavam as 13 barreiras restam hoje 
sete, adaptadas aos mais diversos usos.

17 Disponível no Arquivo Histórico Municipal do Porto.
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3.10., 3.11. Reconstituições tridimensionais  do “perfil-tipo 1” da Estrada da Circunvalação
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3.12., 3.13. Reconstituições tridimensionais  do “perfil-tipo 2” da Estrada da Circunvalação
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3.14., 3.15. Reconstituições tridimensionais  de uma “casa de portagem” da Estrada da Circunvalação
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(Processo) 3.2. Caminho
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3.16. Vista aérea do Porto de Leixões, Matosinhos, 1962
3.17. Rali Aéreo Internacional, Aeroporto de Pedras Rubras, 1968



813. Processo

3.2.1. Progressiva descentralização

Da continuada evolução plurissecular da cidade do Porto, seria o século XX a transformar 
o restrito burgo – inserido num contexto ainda predominantemente rural – no núcleo 
das principais dinâmicas de toda região norte (Ramos, 1994), extravasando em muito os 
limites administrativos da cidade impostos a sul pelo rio Douro, e a norte pela Estrada 
da Circunvalação. A par com o crescimento urbano generalizado, foi a progressiva 
descentralização urbana e demográfica a grande característica do século XX portuense. Aos 
processos de endogenia urbana (Cardoso, 1996) está associada a crescente interdependência 
da cidade com os municípios limítrofes, iniciada em 1913 com a consolidação definitiva 
de Leixões como verdadeiro porto do Porto, e mais tarde, em 1942, com a implantação do 
aeroporto em Pedras Rubras. 

“Esta conquista da periferia por infra-estruturas de grandes dimensões sistematizou-se a 
partir de então, acelerada pelo adensamento urbano, pela preocupação de afastar a poluição 
dos espaços residenciais e pela conversão progressiva do centro de área produtora e mercantil 
em espaço gestor e decisional.” (Ramos, 1994: 534).

Em 1932 é publicado o Prólogo ao Plano da Cidade do Porto por Ezequiel de Campos,  
ciente da necessária estruturação da cidade segundo uma lógica pluriconcelhia. Segundo o 
autor, para além da necessária estruturação da área confinada aos limites administrativos, o 
Porto deveria procurar o enquadramento urbano das populações satélites – como Vila Nova 
de Gaia, Matosinhos, Leça da Palmeira e Gondomar –, uma vez que considera estes núcleos 
elementos componentes de uma mesma unidade urbana, mutuamente dependentes, em 
última análise, numa dimensão económica. Esta posição revela-se à época extremamente 
inovadora, dado que pela primeira vez se considera a hipótese de um plano geral da 
cidade a par com um plano regional de urbanização, antecipando uma série de princípios 
fundamentais à formação do que viria a ser a Área Metropolitana do Porto.

Algumas das propostas inovadoras de Ezequiel de Campos passam pela necessidade 
de centralizar as unidades administrativas, neste caso na cidade do Porto, na preciosa 
colaboração entre o porto de Leixões e o porto do Douro, articulando os transportes 
marítimos com os ferroviários. Numa lógica de zonamento funcional são definidas áreas 
para implantação residencial – Antas, Avenida da Boavista, Campo Alegre e Foz –  assim 
como áreas para parques e jardins – na Avenida da Boavista e no extremo ocidental junto 
à Estrada da Circunvalação, actual parque da cidade. É também defendida a optimização 
e incremento das infra-estruturas de circulação - à época consideradas ineficazes – pela 
construção de uma ponte ferroviária pelo alto da Arrábida e a abertura de um anel viário 
interno à Circunvalação, com um traçado aproximado da actual Via de Cintura Interna. 
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3.18. Artur Pastor, fotografia da série “Cidades”, Porto, c. 1950-1960
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Sem que tenha resultado em medidas efectivas, o trabalho de Ezequiel de Campos revelou-
se bastante importante, por um lado, pela reflexão que faz sobre o modo como a cidade do 
Porto se havia desenvolvido, as consequências e a sua condição; por outro, por preconizar a 
cidade futura e os princípios a seguir no processo de expansão – de tal modo que muitas da 
suas ideias tiveram continuidade nos planos posteriores, em particular pelo Plano Regulador 
de 1952. Também na primeira metade do século, o desmantelamento das barreiras 
alfandegárias assinalou a definitiva abertura da cidade às suas vizinhanças.

3.2.2. Apropriações viárias

Ao longo do século XX, o processo de modernização das cidades esteve profundamente 
relacionado com a transformação do sistema de mobilidades urbanas, provocada pela 
chegada do motor de explosão e sua banalização, sobretudo, na forma de automóvel privado. 
É a liberdade associada ao automóvel, no que tem de flexibilidade, polivalência e velocidade, 
o novo paradigma da cidade moderna – a Cidade Viária (Graça Dias, 2008). 

“O automóvel transforma a ordem das coisas; dá ao homem liberdade de movimentos; 
dilui o imperativo das limitações das relações espaciais impostas até então pela circulação 
pedestre, pela tracção animal ou de duas rodas ou pela canalização dos transportes públicos 
colectivos […] já não se poderá contar com o poder dos eixos de transporte para orientar os 
fluxos humanos […] a escolha individual afirma-se.” (Beaujeu-Garnier, 1997: 163).

Com a chegada dos primeiros automóveis, iniciou-se uma subtil apropriação viária do 
espaço urbano do Porto. Desde o princípio do século, as novas possibilidades associadas à 
auto-mobilidade alteraram significativamente os modos de “habitar” o urbano; para além 
das áreas mais densificadas, os automobilistas lançavam-se sobre espaços que anteriormente, 
pelo difícil acesso ou pela distância, não participavam activamente - ou de todo - nas 
dinâmicas urbanas e sociais. Esta apropriação alargada do território era viabilizada tanto 
pela velocidade como pela flexibilidade dos automóveis. A desnecessidade de uma infra-
estrutura especializada – quando comparado com os meios ferroviários – permitiu a 
adaptação de canais (não vocacionados) pré-existentes para as deslocações mecânicas; assim, 
“de meio facilitador da cobrança, a Circunvalação viu cada vez mais acrescido o seu papel 
de suporte rodoviário” (Fernandes, 1994: 369). 

De facto, ainda que persistissem as incumbências tributárias, na década de 1930 a Estrada 
da Circunvalação revelava a importância na rede viária, uma vez que articulava os principais 
eixos de penetração da cidade e proporcionava a mais directa ligação entre a zona oriental e 
a zona ocidental, na direcção da Foz ou de Leixões. 
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3.19. Detalhes do levantamento fotográfico da cidade do Porto de 1940: (de cima para baixo, da esquerda para 
a direita) cruzamentos da Estrada da Circunvalação com, a Rua da Vilarinha, a Rua da Preciosa, a Rua Monte 
dos Burgos, a Rua do Amial, a Rua de Costa Cabral e a Rua de São Roque 
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Contudo, o uso da estrada não se esgotava na mera dimensão funcionalista, uma vez que 
era também “o melhor passeio procurado pelos automobilistas, que a transformaram […] 
num percurso de turismo, especialmente aos domingos e feriados em que o seu movimento 
aumenta consideravelmente, dada a beleza da paisagem” (CMP, 1933). Tal como as scenic 
byways18 ou as park ways19 americanas, a apropriação da Estrada da Circunvalação tem 
associada uma componente lúdica, uma vez que se lhe reconhecem virtudes para lá da 
eficiência viária - numa (curiosa) dicotomia entre técnica e natureza (Cohen, 2005).

Como comprova o levantamento fotográfico de 1940, as margens da estrada estavam na 
sua maioria desprovidas de construção, exceptuando as ocupações lineares associadas às 
principais vias de penetração na cidade, coincidentes com as anteriormente referidas “casas 
de portagem”. 

A crescente solicitação viária levou à intervenção da Câmara Municipal do Porto, de modo 
a beneficiar a Estrada da Circunvalação de melhores condições para a circulação automóvel. 
Urgia, em primeiro lugar, a recuperação do pavimento – pelo mau estado em que se 
encontrava o velho macadame e por este não ser o pavimento mais adequado à circulação 
motorizada –, ao qual seria aplicado uma camada de betuminoso20. Com a oportunidade de 
intervenção nos pavimentos, foram corrigidas as curvas com sobreelevações e sobrelarguras, 
e os passeios e as bermas recuperados (CMP, 1935).

Desde o início do século XX que o sistema de tributação com base em barreiras era 
fortemente contestado, apontando-se-lhe, sobretudo, os “embaraços criados ao trânsito 
dos veículos e à livre circulação dos produtos” (Garcia, 1946: 71) com prejuízo para os 
organismos económicos – estes, os principais opositores do antigo sistema.

A 21 de Setembro de 1922 extinguia-se o imposto do “real de água” e assim, aos funcionários 
do estado foi retirado o encargo de exercer a fiscalização das entradas e saídas da cidade. A 
incumbência tributária tornou-se exclusiva responsabilidade do município – tal como as 

18 Nos EUA, o termo scenic byways é aplicado a estradas que, tendo ou não surgido com esse intuito, revelem no 
seu contexto qualidades arqueológicas, culturais, históricas, naturais, recreativas e/ou cénicas. Estradas em que 
se reconheçam uma ou mais destas qualidades são integradas no programa National Scenic Byways, destinado à 
sua preservação, melhoramento e, se for o caso, recuperação (CB, s.d.).  
19 “O seu princípio é o de abrir de forma agradável, através dos campos, vias dominantes igualmente preservadas 
de quaisquer cruzamentos perigosos […] o park way procura sobretudo uma via agradável pela multiplicação 
das soluções paisagísticas, tendo sido, com efeito, objecto de preocupação de ordem plástica. Essas vias gozam 
dum estatuto particular; são estritamente reservadas ao passeio e ao desporto e interditas aos veículos pesados e 
aos transportes do foro comercial” (Le Corbusier, 1969: 80).
20 O método de aplicação do betuminoso em semi-penetração era uma prática corrente do município na 
adaptação das antigas vias ao trânsito automóvel (CMP, 1935).
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3.20., 3.21., 3.22. 1.º Circuito Internacional do Porto, Estrada da Circunvalação, 1950
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receitas –, apesar do final eminente do modelo de barreiras. À época, os impostos indirectos 
representavam cerca de 40% das receitas municipais, pelo que era essencial encontrar uma 
compensação financeira.

A 14 de Dezembro de 1943 chegava à Câmara Municipal do Porto a solução. Segundo 
o decreto de lei nº 33.310, o município estava autorizado a adoptar o mesmo regime de 
taxas de licença para estabelecimentos comerciais ou industriais praticado na capital – 
um regime de excepção capaz de ressarcir amplamente as receitas dos impostos indirectos 
(Garcia, 1946). Após um período de avaliação, no qual pesou a instabilidade do panorama 
internacional trazida pela Segunda Guerra, a viragem para 1944 – precisamente a 1 de 
Janeiro – assinalava a entrada em vigor deste novo quadro fiscal, encerrando definitivamente 
“um sistema tributário com mais de oito séculos de existência e a consequente desaparição 
de uma organização fiscal que há mais de cem anos cingia a cidade do Porto com um 
apertado cinturão de barreiras” (Marçal, 1971: 195).

Pela impossibilidade do município explorar a cinta de barreiras que compunha a Estrada da 
Circunvalação, perdia também o interesse de a manter em seu encargo. A 2 de Dezembro 
de 1945, passados quase dois anos sobre o desmantelamento fiscal, a estrada foi entregue 
à Junta Autónoma de Estradas – hoje Infraestruturas de Portugal –, passando a integrar a 
rede de estradas nacionais. 

Segundo consta no Auto de Entrega emitido pela Câmara Municipal a 19 de Novembro 
de 1945, “a estrada acima mencionada constituída por duas plataformas e fosso que as 
separa” seria entregue, juntamente com todos os seus pertences: “valetas, taludes, obras de 
arte e acessórias, marcos de demarcação e sinalização”. É também referido o mau estado de 
conservação das vias: a via exterior “pavimentada […] a macadame ordinário em péssimo 
estado de conservação, com o pavimento destruído na sua maior parte e impróprio, portanto 
para a circulação”; a via interior “pavimentada […] a macadame betuminado, em mau 
estado de conservação” (CMP, 1945).

A destituição da estrada das suas funções alfandegárias permitiu que daí em diante se 
sistematizasse a urbanização das suas margens, tanto do lado do Porto como dos municípios 
limítrofes – Matosinhos, Maia e Gondomar.

Na década de 1950, o fascínio automobilístico trouxe à recém-denominada Estrada 
Nacional 12 um novo uso, tornando-a durante anos palco de importantes provas do 
desporto automóvel. Por iniciativa do Automóvel Club de Portugal (ACP), decorre em 
1950 o 1.º Circuito Internacional do Porto, reformulando o Circuito da Boavista dos anos 
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3.23., 3.24., 3.25. 7.º Grande Prémio de Portugal, Estrada da Circunvalação, 1958
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de 1930, com a integração de um conjunto de novas vias à competição, entre as quais a 
Estrada da Circunvalação21. 

“De fronteira ancestral de uma cidade que não permitia a “fidalgo, nem poderoso nem 
abade bento, o poisar nela mais de três dias”, transformou-se sem embaraço em pista de 
fórmula 1, em pleno velocíssimo doméstico dos anos 50; as suas curvas e rectas caprichosas 
coincidindo com o ludismo automobilístico de ponta.” (Mealha, 2003: 65).

As fotografias do evento revelam-se o primeiro registo encontrado da Estrada da Circunvalação 
enquanto estrada nacional. É possível perceber que em 1950, a estrada já havia adquirido 
uma configuração mais apropriada à circulação – pelo menos no troço abrangido pelo 
circuito: o fosso havia desaparecido, dando lugar a um largo separador central arborizado e 
o antigo pavimento de macadame betuminado substituído por um regular tapete de asfalto. 
No entanto, evidencia-se uma falta de preocupação com a adequação da via a pedestres, pela 
inexistência de passeio ou de condições que os salvaguardem da proximidade automóvel. 

Esta atitude é sintomática da recorrente priorização da auto-mobilidade que se seguirá, 
encaminhando a estrada para uma constante especialização (mono) funcional, reversa à 
multiplicidade semântica das primeiras décadas do século XX. A especialização da Estrada 
da Circunvalação ao tráfego rodoviário aconteceu sem que fossem equacionadas questões 
de qualidade ou confortabilidade urbana, em profundo contraste com as ocupações e 
actividades emergentes.

3.2.3. Expansão e planeamento

Nos anos de 1950, dois planos revelaram-se fundamentais para o processo de suburbanização 
da cidade do Porto.

O Plano Regulador da Cidade do Porto de 1952 – fiel ao postulado de Ezequiel de Campos - 
procurou desenvolver um ordenamento global e conexo da cidade, tal como a sua articulação 
com os municípios vizinhos, dando destaque ao estudo das comunicações regionais e à 
optimização da rede viária, com grande investimento nas infra-estruturas de circulação 
– demonstrando já uma preocupação com a adaptação da cidade ao tráfego automóvel 
(Ferreira & Rocha, 2007). Em substituição aos antigos e ineficientes acessos ao núcleo 
urbano, foram lançadas a Via Rápida22, estabelecendo relação directa entre a Boavista e o 

21 O circuito tinha inicio no extremo ocidental da Estrada da Circunvalação, seguindo na direcção da costa 
oceânica para a Via do Castelo do Queijo, Avenida da Boavista, Avenida Antunes Guimarães, Rua da Preciosa, 
para entrar novamente na Estrada da Circunvalação. O sucesso do evento levou à abertura da Rua do Lidador 
em 1952, substituindo a pouco apropriada Rua da Preciosa.  (CB, s.d.). 
22 Primeiro tramo da VCI.
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3.26. Vista aérea do Hospital de São João, destacando-se a Estrada da Circunvalação, 1963
3.27. Vista aérea da Ponte da Arrábida, 1963
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porto de Leixões e a Via Norte, com ligação a Viana e a Braga. A estas vias estava associada 
a construção de um anel viário central – a Via de Cintura Interna – e a construção de 
uma nova ponte rodoviária, permitindo a ligação a sul pelo alto da Arrábida – a Ponte da 
Arrábida (Gomes, 2003). Estas duas últimas grandes infra-estruturas só seriam concluídas 
na década de 1960, sob vigência do Plano Director.

Por sua vez, o Plano de Melhoramentos de 1956 mostrou-se extremamente importante 
na sistematização de uma ocupação das áreas periféricas da cidade (Cardoso, 1996). 
Surgido num período em que as entidades municipais e estatais tinham como prioritária 
a salubridade, o plano permitiu que, por um lado, fossem libertadas áreas centrais da 
cidade por eliminação de algumas das “ilhas”, e por outro, se procedesse a uma ocupação 
urbana periférica, estendendo a urbanização aos limites administrativos da cidade – área 
compreendida entre a iniciada Via Circular Interna e a Estrada da Circunvalação. Este 
processo apenas foi possível por essa área ter permanecido sob exploração agrícola, “com 
excepção de desenvolvimentos lineares […] ao longo das antigas estradas rurais onde foram 
implantadas as linhas de transporte colectivo no século XIX” (Cardoso, 1996: 25).

A ocupação destas áreas periféricas prevaleceu para além do período de vida do Plano 
de Melhoramentos, sobretudo no que concerne à habitação – uma vez que, por serem 
baratos, estavam associados a estes terrenos rendas mais baixas, mais espaço disponível, 
para além de, progressivamente, melhores acessibilidades. Até ao final da década de 1950, 
a sucessiva construção de bairros camarários levou à revisão do Plano Regulador pelo 
Gabinete de Urbanização da Câmara do Porto, dirigida pelo urbanista Robert Auzelle, e 
consequentemente, à elaboração do Plano Director em 1962 (Gomes, 2003).

Sem extravasar os limites municipais, o grande propósito do Plano Director estava em 
dotar a cidade de condições para se tornar o centro administrativo da já preconizada Área 
Metropolitana do Porto. À centralização efectiva das grandes dinâmicas regionais ter-se-á 
associado um crescimento exponencial do tráfego motorizado – generalizado a partir de 
1960 – fazendo da eficiência da circulação interurbana e seu suporte, uma prioridade para 
o Plano Director. 

Seria no entanto a conclusão da Ponte da Arrábida e do primeiro tramo da Via de Cintura 
Interna os mais importantes investimentos infra-estruturais da época para o desenvolvimento 
do que viria a ser a Área Metropolitana do Porto. Deste modo foram definitivamente 
consolidadas as linhas de acessibilidade norte-sul, reforçando, também, o já tendencioso 
desenvolvimento da zona ocidental da cidade, e promovendo a descentralização de muitas 
das funções para as imediações da rotunda da Boavista, formalizando-a como um novo 
centro direccional (Augusto, 2002).
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3.28., 3.29. Esquemas da rede viária da cidade-concelho do Porto: (de cima para baixo) em 1974 e 1991
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“A ligação entre a ponte da Arrábida e a Via Rápida através da Via de Cintura Interna 
serve a nova área industrial de Ramalde, liga a cidade ao porto de Leixões e ao aeroporto 
e dinamiza a formação de um novo centro direccional na rotunda da Boavista.” (Augusto, 
2002: 75).

Ao mesmo tempo, a distribuição funcionalista dos usos do solo – numa lógica de zonamento 
– constituirá outra das grandes preocupações, quase obsessivas, do Plano Director. 
Continuaria o plano de “esvaziamento” dos aglomerados habitacionais mais degradados 
da zona central pelo realojamento nos novos bairros de habitação municipal periféricos, 
de modo a libertar os espaços bem localizados à especulação privada dos grandes edifícios, 
destinados sobretudo ao sector terciário. Esta apropriação dos espaços por grandes empresas 
e organizações surgem vinculadas aos ideais arquitectónicos modernos: torres e blocos que 
se desligam da rua, desconsiderando a integração urbana e ao espaço público. Este duplo 
processo contribuiu para a progressiva exclusividade das actividades nas áreas centrais e 
peri-centrais, restringindo usos e funções diversas, no caminho da monofuncionalidade do 
espaço urbano.

Entre as décadas de 1980 e 1990 seria novamente iniciado um conjunto de grandes 
investimentos em infra-estruturas de circulação da maior importância para a acessibilidade 
regional, destacando-se o fecho da Via de Cintura Interna associado à conclusão da Ponte 
do Freixo. Assim, o incremento das acessibilidades nas áreas exteriores promoveria o 
estabelecimento periférico de um conjunto de actividades anteriormente situadas no centro 
tradicional. Do investimento público, destaca-se a edificação dos novos pólos universitários 
(Augusto, 2002) mas será também preponderante o grande investimento por parte dos 
privados nestas áreas, com o aparecimento de diversos hotéis, hospitais e centros comerciais. 
O investimento privado em habitação deu-se, essencialmente na zona ocidental. 

A ocupação disseminada pelos espaços envoltos ao centro urbano, os quais ainda apresentavam 
uma estruturação rural, tem associada uma descontextualização do edificado em relação à 
envolvente; a urbanização não é acompanhada de uma preocupação pelos espaços públicos, 
os quais se manifestam simplesmente sobrantes. As intervenções processadas seguem o mero 
propósito da rentabilização, da eficácia das deslocações, em detrimento da qualidade urbana 
dos espaços que lhes estão associados (Augusto, 2002).
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(Processo) 3.3. Estrada
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3.30. Vista aérea da intersecção da Estrada da Circunvalação com a A3 (Porto/Braga)
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3.3.1. Novo modelo urbano

Assiste-se nos últimos anos à emergência de um novo modelo de relação entre urbanidade e 
território, caracterizado pela espacialidade extensiva e difusa dos aglomerados, estabelecidos 
para lá dos núcleos urbanos mais consolidados (Fernandes, 2007). No caso do Porto, o 
aumento da escala do plano urbano está associado à significativa melhoria das acessibilidades 
regionais – resultado do grande investimento em infra-estruturas de circulação do século 
XX – e à consequente banalização do transporte individual. 

Face a um centro exausto na sua capacidade regenerativa, caro, congestionado, e um núcleo 
histórico cada vez mais museificado, as atenções e oportunidades económicas voltam-se 
para outros espaços, favorecidos pelas novas condições de mobilidade e acessibilidade. A 
combinação de diversos factores terão servido para afirmar o protagonismo dos municípios 
vizinhos, de salientar, o processo de desindustrialização da cidade-concelho do século 
passado, em detrimento do estabelecimento de zonas e parques industriais na coroa 
envolvente. Terá também contribuído o papel fundamental dos grandes equipamentos de 
serviços (ensino, saúde e sobretudo comércio e lazer), que exigindo áreas extensas e elevada 
acessibilidade, se estabeleceram nos arrabaldes (Fernandes, 2007).

“De forma geral a nova cidade que parece emergir, expandida e feita de enclaves, é a 
metrópole dos condomínios fechados e dos tecnopólos, aeroportos, parques de exposições, 
centros comerciais e outlet centres, que se prolonga em parques temáticos e outras formas 
de recriação de ambientes agradáveis, que reinventam a cidade e ajudam à decadência da 
cidade herdada.” (Fernandes, 2000: 129).

O emergente protagonismo dos municípios vizinhos, pela sua atractividade e autonomia em 
relação à cidade-centro – fenómeno a que François Ascher (2010) se refere como “inversão 
das centralidades”– tem contribuído para uma multipolarização do território. Contrário ao 
modelo metropolitano clássico de um centro e uma periferia que lhe é dependente – como 
Lisboa ou Madrid – a Área Metropolitana do Porto relaciona-se mais com o modelo de 
conurbação – uma mancha densamente urbanizada (porém difusa) e infra-estruturada, à 
imagem de uma “nebulosa” (Domingues et al., 2012).

Estes processos de endogenia urbana (Cardoso, 1996) têm vindo a aumentar nos últimos 
anos, não acompanhados por uma coordenação entre municípios no seu planeamento e 
gestão. A incapacidade de resposta por parte das entidades governamentais aos desafios 
da Área Metropolitana do Porto – criada como realidade político-administrativa em 1991 
– reflecte-se, particularmente, nos espaços de fronteira intermunicipal (Fernandes, 2005), 
entre os quais, a Estrada da Circunvalação.
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3.31. Vista aérea da Estrada da Circunvalação, perto do Hospital de São João
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Enquanto espaço de fronteira, a Estrada da Circunvalação cria pela sua configuração 
entraves à articulação entre municípios. O problema acresce pela monofuncionalidade das 
infra estruturas e dos espaços, impossibilitando o desenvolvimento de alternativas modais 
assim como a diversidade dos usos e das práticas urbanas. Os processos de urbanização 
efectivaram a primazia do transporte privado face ao transporte colectivo, levando a que 
nos dias de hoje, sobretudo em casos de urbanização expansiva, o recurso ao transporte 
individual seja incontornável para responder às necessárias deslocações da população.

3.3.2. Mentalidade do alargamento

É de certo modo recorrente que no desenvolvimento e crescimento urbano das metrópoles, a 
consolidação se tenha dado em “linhas de interrupção territorial” ou de “ruptura funcional” 
como são as estradas e linhas de caminhos-de-ferro (Jacobs, 2009). Este tipo de ocupação 
linear do território, cunhadas como periferias ou subúrbios, tenderam a desmerecer o 
interesse dos municípios ao qual estão ligadas. Não condicentes com o arquétipo da “boa 
forma urbana” – contrários a uma imagem romântica há muito desajustada dos desafios 
da contemporaneidade (Domingues et al., 2012) –, são frequentemente desprovidas 
de gestão territorial e ordenamento adequadas, deixadas ao imperativo capitalista dos 
empreendimentos e da eficiência das deslocações. Os espaços desenvolvem-se, assim, 
descoordenados e heterogéneos, à escala sobre humana das deslocações mecânicas, numa 
ocupação que se dá quase organicamente, sob pulsares diversos, por vezes contrastantes 
(Domingues et al., 2012).

A heterogeneidade que hoje caracteriza o território abrangido pela Estrada da Circunvalação 
deve-se, em grande parte, à sua condição locativa – enquanto lugar limite da administração 
de quatro municípios: Porto, Matosinhos, Maia e Gondomar. Ao posicionamento já de 
si periférico soma-se a condição de fronteira intermunicipal; o resultado: uma ocupação 
urbana sem a estruturada articulação entre diferentes empreendimentos e usos, no fundo, 
sem uma ordem global, mediada somente pelos interesses ou pelas necessidades directas de 
cada uma das entidades intervenientes. 

“Não se sabe se é avenida, estrada bucólica, auto-estrada urbana ou imagem do terceiro 
mundo. Está sempre a mudar. Mas ao percorre-la sabemos que um dos lados é sempre 
o Porto. E podemos sentir que decalcamos criteriosamente o limite histórico da cidade. 
Como património histórico, este limite não deveras físico é uma espécie de (sub) consciência 
urbana de limite que se referencia mais ao desejo de serenidade do que à inquietação. Por 
isso, é inesperada a facilidade com que se transfigura.” (Mealha, 2003: 65).
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3.32.  Vista aérea da intersecção da Estrada da Circunvalação com a Rua das Linhas de Torres



1013. Processo

A ocupação linear do território sistematizou-se a partir do desmantelamento das barreiras 
alfandegárias e consequente integração da estrada na rede nacional, que até então, apenas 
acontecia às margens dos longos acessos transversais da cidade. A privatização da Estrada da 
Circunvalação – EN12 – pela Junta Autónoma de Estradas, representou uma especialização 
crescente da via ao tráfego rodoviário, sem que ao processo pesassem questões de qualidade 
ou confortabilidade urbana. Ainda assim, foram-se somando nas suas margens uma 
multiplicidade de ocupações mais ou menos espontâneas – na ausência de um código 
genético urbano (Domingues et al., 2012) –, nem todas condicentes com o seu papel de 
estrada nacional.  

É esta a polissemia da Circunvalação presente: uma linha no território, qual relembrar 
constante de uma cultura material e social própria e estratificada; uma via de articulação entre 
as principais infra-estruturas de circulação urbanas e regionais; um eixo condutor de um 
território complexo e diversificado. Porém, o crescimento constante do parque automóvel 
tem contribuído para acentuar o carácter especializado da via, comprometendo o equilíbrio 
entre as restantes ambivalências e tornando-a assim, progressivamente, monofuncional.

“A mobilidade que está no cerne do processo de urbanização é um princípio da 
metropolização e não uma das suas consequências. Ao dizer isto, não nos colocamos a 
reboque dos engenheiros dos transportes, cuja lógica sectorial e puramente técnica esmaga 
muitas vezes o urbanismo com a sua racionalidade limitada e com os seus milhões de 
investimento. Queremos é afirmar o estatuto essencial da mobilidade, que forma com a 
‘fixação’ um par no qual se opõem e se completam o móvel e o fixo […]”. (Ascher, 1998: 
87).

O acréscimo de condições à circulação automóvel tem sido a resposta habitual por parte 
dos organismos reguladores às crescentes necessidades de mobilidade. Enquanto critério, a 
“eficácia” tem-se repercutido na constante desadequação das infra-estruturas de circulação 
ao contexto urbano, acto-reflexo para o desenvolvimento de ocupações cada vez mais 
fechadas sobre si – como os centros comerciais ou os condomínios fechados -; tal como a 
incompatibilidade a outras possíveis práticas, das quais, a mais preocupante, a fruição do 
espaço público. 

A “mentalidade do alargamento” (Graça Dias, 2008) não é, de facto, uma resposta 
sustentável aos problemas que advém da motorização generalizada. O acréscimo constante 
de condições viárias, desprezando a procura de alternativas multimodais, apenas incentiva, 
cada vez mais, o recurso ao automóvel. Forma-se um ciclo perigoso, no qual, o agente 
do problema se torna uma necessidade, e em determinados contextos, como no caso em 
estudo, imprescindível.
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3.33. Vista aérea da intersecção da Estrada da Circunvalação com a Avenida de Fernão de Magalhães, Areosa



1033. Processo

3.3.3. Monofuncionalidade e consciência

Transformada pela emergência viária, a Estrada da Circunvalação teve nas últimas décadas 
uma significativa perda de importância no contexto rodoviário regional, relativamente 
às novas vias auto-estradais – como a A20 (Via de Cintura Interna), a A4 (Auto-estrada 
Transmontana) e a A41 (Cintura Regional Exterior do Porto) (Gomes, 2003). Ainda assim, 
e apesar de destituída da incumbência viária estruturante, o aumento do parque automóvel 
motivou que o seu carácter especializado prevalecesse e se intensificasse.

No final do século passado, foi alvo de diversas intervenções de beneficiação orientadas 
para o desempenho das deslocações rodoviárias – com a inserção de novas grandes infra-
estruturas, semáforos, redesenho de cruzamentos/intersecções (GT_N12, 2015) –, e 
alheadas, no entanto, da necessidade de proporcionar e integrar alternativas multimodais, 
assim como de condições às deslocações pedonais – reduto último da urbanidade. Desta 
tendência viarizante destaca-se o exemplo do conjunto de intervenções da década de 1990, 
entre as quais, o carismático viaduto da Areosa, hoje consensualmente reconhecido como 
símbolo do excessivo culto à auto-mobilidade.

Composta por uma infinidade de relações, lugares, desejos e memórias, a Estrada da 
Circunvalação, é hoje, também, o reflexo das lógicas “viarizantes” e funcionalistas do 
passado século na conformação da paisagem e das formas urbanas contemporâneas. As 
consequências de tais práticas são particularmente dramáticas, como se comprova, pela 
monofuncionalidade das infra-estruturas e dos espaços que lhes estão associados. A via 
reflexiva e reformista, na qual, a procura de situações polissemicamente mais ricas, menos 
enfeudadas a uma única perspectiva, visão e utilização, dever-se-á então sobrepor aos cegos 
princípios normalizadores, toldados pela eficácia e pela velocidade. 

“[…] a Estrada da Circunvalação traduz a intenção de fazer das barreiras vias de 
comunicação, desenhando com o rio e o mar os contornos físicos da cidade. […]. O passo 
seguinte é a conciliação afectiva e rigorosa com todos os vizinhos, distantes ou próximos.” 
(Mealha, 2003: 65).
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1094. Condição

4.1.1.  Enquadramento

O reconhecimento e análise do sistema urbano pressupõem a existência de um instrumento 
de leitura que hierarquize à partida o valor dos seus elementos (Lamas, 2010: 37). O 
processo analítico, querendo-se objectivo, deverá assim passar por uma operação prévia de 
selecção de conteúdos23. Como refere Teresa Calix Augusto (2013: 134), “o reconhecimento 
das características distintivas de cada material complexo permite decompor o território 
em ‘categorias’ identificáveis, facilitando, deste modo, a apreensão da realidade”. Neste 
sentido, o levantamento funcional do território em que se insere a Estrada da Circunvalação 
desenvolveu-se em três partes:

Na primeira – Carta de texturas homogéneas e Carta de espaços verdes – foram reconhecidos 
os tecidos componentes do contexto urbano da esteira, focando, sobretudo, as ocupações 
de maior destaque à grande escala – equipamentos, conjuntos habitacionais e estruturas 
ecológicas.

Na segunda – Carta da hierarquia rodoviária e Carta de transporte colectivo –, foram 
averiguados os préstimos de mobilidade associados à esteira, relativamente ao sistema viário 
implicado e à oferta multimodal – transporte individual e colectivo.

Por fim, na terceira – Carta de análise SWOT24 –, relacionando a informação obtida nas 
duas primeiras aproximações, procurou-se reflectir sobre a actual condição dos espaços, 
sobretudo, na (fundamental) dualidade fixo/móvel25. Assim, foram identificadas e localizadas 
potencialidades, vulnerabilidades, oportunidades e ameaças no território compreendido 
pela investigação.

23 “A análise da morfologia urbana obriga, então, a um esforço de interpretação e de sistematização, exigindo-se 
à observação a selecção das dimensões materiais a descrever e a definição prévia dos conteúdos pertinentes a 
explicar.” (Augusto, 2013: 7).
24 Análise que associa considerações relativas a pontos fortes (Strengths), pontos vulneráveis (Weaknesses), 
oportunidades (Opportunities) ou ameaças (Threats).
25 “A mobilidade que está no cerne do processo de urbanização é um princípio da metropolização e não uma 
das suas consequências. Ao dizer isto, não nos colocamos a reboque dos engenheiros dos transportes, cuja lógica 
sectorial e puramente técnica esmaga muitas vezes o urbanismo com a sua racionalidade limitada e com os seus 
milhões de investimento. Queremos é afirmar o estatuto essencial da mobilidade, que forma com a ‘fixação’ um 
par no qual se opõem e se completam o móvel e o fixo […].” (Ascher, 1998: 87).
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4.01. Enquadramento territorial da Estrada da Circunvalação, escala 1.50 000



1114. Condição



112 Vida e movimento

4.02. Carta de texturas homogéneas, escala 1.100 000
4.03. Carta de texturas homogéneas, escala 1.200 000

Legenda:
Habitação municipal
Equipamentos de ensino

Equipamentos de saúde
Equipamentos comerciais

Equipamentos industriais
Equipamentos militares



1134. Condição

4.1.2. Levantamento

Carta de texturas homogéneas

Atendendo à dimensão e complexidade do caso, a presente análise foi desenvolvida mediante 
uma assumida simplificação, salientando somente elementos de relevo à escala territorial. 
Neste sentido, a Carta de texturas homogéneas focará os conjuntos de habitação municipal, 
os grandes equipamentos de ensino, saúde, industriais, militares, comerciais e lúdicos – nos 
quais se incluem os Espaços Verdes Associados a Práticas Desportivas e os Parques e Jardins 
de Acesso Público da carta seguinte (Espaços Verdes).

A cidade do Porto é detentora de um número considerável de núcleos de habitação social, 
grande parte situada entre a VCI e a Estrada da Circunvalação. No entanto, apenas dois se 
encontram de facto em (quase) contacto com esteira – o Bairro de Rebordões (próximo de 
Contumil) e o Bairro do Cerco.

Quanto aos equipamentos de ensino, destaca-se o polo universitário da Asprela (Porto) – 
junto ao Hospital de S. João –, por também nessa zona confluir a Universidade Católica e o 
ISEP (Porto). Para este, apoiada na Avenida Fernão de Magalhães, a Universidade Lusíada.

Os equipamentos comerciais têm um grande impacto no território compreendido pelo caso 
de estudo. Os mais relevantes, o Norte Shopping (Matosinhos) e o Centro Comercial Parque 
Nascente (Gondomar), introduzem grande dinamismo nas áreas respectivas – sobretudo o 
Norte Shopping.

Os equipamentos de saúde são, para com o caso de estudo, de extrema importância, em 
particular o Hospital de São João e o IPO (Porto) – na mesma zona –, mas também o 
Hospital CUF e Hospital Magalhães Lemos (Porto), assim como o Hospital Pedro Hispano, 
junto à A28 (Matosinhos).

Ao longo da esteira encontram-se equipamentos industriais de forma mais ou menos 
dispersa, no entanto, é na zona da AEP a que podemos de facto considerar como zona 
industrial, pela sua dimensão e presença para com a cidade-concelho.

Por fim, relativo aos equipamentos militares, apenas o Quartel do Viso contacta directamente 
com a esteira.
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4.04. Carta de espaços verdes, escala 1.100 000
4.05. Carta de espaços verdes, escala 1.200 000

Legenda:
Espaços expectantes
Matas urbanas

Parques e jardins
Espaços verdes de cultivo

Espaços verdes a.p. desportivas
Espaços verdes a. equip. e urb.
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Carta de espaços verdes

Pretende-se com a Carta de espaços verdes realçar os sistemas ecológicos e paisagísticos 
que compõem a envolvente da esteira. Como referência foi utilizada Carta de Tipologias 
de espaços verdes integrante do PDM vigente da cidade do Porto - ainda que se tenham 
ocultado alguns dos elementos, e acrescentado a designação Espaços Verdes Associados a 
Práticas Desportivas.

Os Espaços Expectantes são numerosos ao longo de toda a esteira. A maior concentração 
destes espaços localiza-se, no entanto, na zona oriental – do lado do interior (Porto), junto 
à estação de Contumil; do lado exterior (Gondomar), junto ao Freixo.

As Matas Urbanas são pouco significativas na cidade-concelho. Destaca-se uma área na 
proximidade da Via Norte e da VCI - que não contacta directamente com a Estrada da 
Circunvalação –, e alguns espaços entre a Areosa e a estação de Contumil. Do lado exterior, 
Gondomar concentra a maioria destes espaços, sobretudo na proximidade com a A43.

No âmbito dos Parques e Jardins de Acesso Público, o Parque da Cidade destaca-se claramente 
dos demais. Nas proximidades deste, do lado exterior (Matosinhos), três outros parques 
revelam alguma importância, nomeadamente o Parque Real (mais próximo do Parque da 
Cidade), o Parque do Carriçal e a Quinta do Viso. Junto ao Freixo, o Parque Oriental.

Os Espaços Verdes de Cultivo representam ainda uma forte presença no território, sobretudo 
em Gondomar, onde se encontram as maiores aglomerações. Também na Maia (Areosa) 
e em Matosinhos (Hospital de S. João) a presença destes espaços é assinalável. No lado 
interior (Porto), apenas o conjunto próximo do Quartel do Viso se destaca.

Os Espaços Verdes Associados a Práticas Desportivas restringem-se ao município de 
Matosinhos, onde se destaca o Estádio do Mar – junto à A28 - e o campo de golfe (City 
Golf ) – em frente ao Quartel do Viso.

Os Espaços Verdes Associados a Equipamentos e Urbanizações surgem razoavelmente 
distribuídos ao longo da esteira, salientando-se os espaços associados ao Hospital Magalhães 
Lemos, ao Quartel do Viso, ao Hospital de S. João e à zona São Roque da Lameira. 
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4.06. Carta de hierarquia rodoviária, escala 1.100 000
4.07. Carta de hierarquia rodoviária, escala 1.200 000

Legenda:
Rede nacional
Canal de ligação entre níveis

Eixo urbano estruturante
Eixo urbano suplementar
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Carta de hierarquia rodoviária

Até ao Plano Rodoviário Nacional de 2000, a Estrada da Circunvalação - designada como 
EN12 – fez parte da Rede de Estradas Nacionais, sob a responsabilidade da EP (Estradas 
de Portugal) – hoje Infrastruturas de Portugal. Apesar da sua desclassificação viária ter 
acontecido há 16 anos, a esteira continua em processo de total municipalização26.

AA Estrada da Circunvalação é uma das quatro vias concêntricas que compõe a rede viária 
da Área Metropolitana do Porto, a saber: A20 (Via de Cintura Interna), A4 e A41 (Circular 
Regional Exterior do Porto). Não pertencendo à rede autoestradal, a esteira  revela-se 
fundamental na articulação da rede viária de alta velocidade com a rede secundária.

As vias foram caracterizadas de acordo com a Carta da hierarquia rodoviária constituinte 
do PDM vigente da Câmara Municipal do Porto. Assim, seguem-se as designações: Rede 
Nacional (Negro), Canal de Ligação Entre Níveis (Vermelho), Eixo Urbano Estruturante 
(Azul), e Eixo Urbano Complementar (Verde).

A Estrada da Circunvalação - classificada como Eixo Urbano Estruturante e de Articulação 
Intermunicipal – enquanto esteira radiocêntrica, intersecta todo o tipo o tipo de vias, 
revelando-se fundamental na articulação da rede de alta velocidade com a rede secundária.

As intersecções mais sensíveis são sem dúvida os pontos de ligação à Rede Nacional, as 
quais representam uma descontinuidade da esteira, nomeadamente na intersecção com a 
A28 (rotunda da AEP), na intersecção com a A3 e na intersecção com a A43 (já no limite 
oriental). 

Salientam-se também as intersecções com determinados Eixos Urbanos Estruturantes, dos 
quais, a intersecção com a Via Norte (EN13), que muito se aproxima das intersecções com 
a Rede Nacional. Depois, a intersecção com a EN105 (partindo da Areosa) e já no extremo 
oriental, a intersecção com a N15.

26 Como refere o Programa Metropolitano para a Qualificação Urbana da Circunvalação, apenas uma pequena 
parte se encontra municipalizada – cerca de 1km –, protocolo celebrado pela Estradas de Portugal (EP) e o 
município da Maia em 2004. O processo de transição mantém a via numa ambiguidade tutelar, que até que se 
resolva compromete a sua possível reformulação/reintegração urbana (GT_N12, 2015: 12).
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4.08. Carta de transportes colectivos, escala 1.100 000
4.09. Carta de transportes colectivos, escala 1.200 000

Legenda:
Linhas de metro Linhas de comboio Linhas de autocarro



1194. Condição

Carta de transporte colectivo

Metro

Todas as linhas que constituem a rede do Metro do Porto intersectam a Estrada da 
Circunvalação. O conjunto das principais linhas – Azul (A), Vermelha (B), Verde (C), Lilás 
(E) e Laranja (F) – intersectam a Estrada da Circunvalação na proximidade da rotunda 
da AEP, tendo como estações mais próximas da esteira: Sete Bicas (Matosinhos) e Viso 
(Porto). A linha Azul (A) aproxima-se novamente da esteira nas estações Pedro Hispano 
(Matosinhos) e Parque Real (Matosinhos).

Do principal conjunto de linhas, a Linha Laranja (F) estende-se para além da estação Estádio 
do Dragão (porto), intersectando a Estrada da Circunvalação junto ao Centro Comercial 
Parque Nascente, em direcção a Fânzeres. As estações mais próximas da esteira são a Nau 
Vitória (Porto) e Levada (Gondomar).

A Linha Amarela (D) tem a sua estação terminal no cruzamento com a Estrada da 
Circunvalação – estação Hospital de São João –, funcionando como interface com a rede de 
autocarros. A partir desta linha é possível chegar ao conjunto das principais linhas – através 
da estação da Trindade – ou fazendo a ligação a Gaia – estação terminal Santo Ovídeo.

Comboio 

A Estrada da Circunvalação é também intersectada pela linha de comboio, sendo as estações 
mais próximas da esteira a de Contumil (Porto) – estação de interface com a Linha Laranja 
(F) do metro – e a de Rio Tinto (Gondomar).

Autocarro

A Estrada da Circunvalação intersecta um vasto conjunto de linhas de autocarro, com 
especial concentração na zona da AEP – linhas 504, 507, 601 e 13M -, de São João – linhas 
204, 300, 301, 604, 705 e 11M – e da Areosa – linhas 701, 703, 803, 805, 5M e 8M.

Em relação às linhas que operam sobre o traçado da esteira, apenas uma cobre a sua totalidade 
– linha 205, do Castelo do Queijo a Campanhã. As restantes servem, sobretudo, o tramo 
compreendido entre a zona de São João e a Areosa – linhas 305, 704, 706, 707, 803 e 804. 
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4.10. Carta de análise SWOT, escala 1.100 000
4.11. Carta de análise SWOT, escala 1.200 000

Legenda:
Pontos fortes / oportunidades (S+O)
Pontos fortes / ameaças (S+T)

Pontos vulneráveis / oportunidades (W+O)
Pontos vulneráveis / ameaças (W+T)
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Carta de análise SWOT

A análise SWOT revela-se uma importante ferramenta para o processo de análise territorial, 
qualificando os sistemas espaciais, tipológicos e funcionais constituintes face ao seu 
potencial. O acrónimo é formado por considerações relativas a pontos fortes (Strengths) e 
a pontos vulneráveis (Weaknesses), e o modo como estes podem constituir oportunidades 
(Opportunities) ou ameaças (Threats).

Existem dois casos em que pontos fortes podem representar oportunidades (S+O):

- o tramo relativo ao Parque da Cidade, cujas condições gerais de circulação face à envolvente 
se revelam bastante satisfatórias;
- o tramo relativo à zona de São João, que apesar da evidente complexidade viária, é o local 
com mais oferta de transportes colectivos, espaço público, habitação e equipamentos.

Existem dois casos em que pontos fortes se podem reverter em ameaças (S+T):

- o tramo relativo ao cruzamento da Estrada da Circunvalação com a A28 (Rotunda AEP), 
pelo desajuste entre a infra-estrutura viária e a solicitação programática.
- o tramo relativo ao Centro Comercial Parque Nascente, por motivo idêntico.

Existem cinco casos em que pontos vulneráveis podem representar oportunidades (W+O):

- o tramo relativo ao Hospital CUF e ao Hospital Magalhães Lemos;
- o tramo relativo ao Quartel do Viso;
- o tramo que interpõe o cruzamento da Estrada da Circunvalação e a Via Norte e a zona 
de São João;
- o tramo relativo à zona da Areosa;
- o tramo relativo à estação de Contumil. 

Existem quatro casos em que pontos vulneráveis se podem tornar uma ameaça (W+T):

- o tramo relativo à intersecção com a Via Norte;
- o tramo relativo à intersecção com a A3;
- o tramo relativo à rotunda que articula a esteira à EN12-1 (Rio Tinto);
- o tramo compreendido entre o cruzamento com a Rua de São Roque da Lameira e o 
Freixo.
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4.12. Carta de polaridades, escala 1.100 000
4.13. Carta de polaridades, escala 1.200 000
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4.1.3. Síntese

Carta de polaridades

A partir dos resultados da análise SWOT, podem ser identificadas três polaridades27 no 
território em estudo, definidas pela concentração de oferta programática, pela boa 
acessibilidade e diversidade modal:

1. Área que abrange o Norte Shopping, o Hospital Pedro Hispano e a Avenida dos Produtos 
Estrela. Para além dos grandes equipamentos, a articulação com a rede nacional - A28 
– permite o contacto directo com o fluxo viário regional e nacional de primeira ordem. 
Conta ainda com diversas linhas de autocarro – linhas 205, 504, 506, 507, 601, 9M e 
13M - e quatro estações de metro – Hospital Pedro Hispano (Matosinhos), Estádio do Mar 
(Matosinhos), Sete Bicas (Matosinhos) e Viso (Porto).

2. Área que abrange o Hospital de São João, o IPO e o pólo universitário da Asprela. 
Bastante diferente da primeira polaridade, esta área beneficia de uma grande dinâmica 
introduzida quer pelos equipamentos de saúde quer pelo Polo Universitário. Somam-se 
grandes empreendimentos habitacionais e grandes áreas de espaço público. É também um 
importante ponto intermodal com um vasto número de linhas de autocarro – linhas 204, 
205, 300, 301, 305, 505, 506, 604, 705, 706, 707, 803, 804, 9M e 11M – e duas estações 
de metro – IPO (Porto) e Hospital de São João (Porto). Apesar de esta área não se articular 
directamente com rede nacional, conta com a proximidade do nó da A3.

3. Área que abrange o Centro Comercial Parque Nascente e a estação ferroviária de 
Contumil. Não possuindo a mesma intensidade urbana que as duas primeiras polaridades 
– seja pela oferta, localização e afastamento da rede nacional – continua a ser uma área 
de grande dinâmica – sobretudo, de fluxo viário. À proximidade da estação ferroviária de 
Contumil somam-se duas estações de metro – Nau Vitória (Porto) e Levada (Gondomar) – 
e três linhas de autocarro – linhas 205, 804 e 9M.

27 “A dimensão e a diversidade da oferta de bens e serviços ou de emprego gera diferentes contextos de polarização 
urbana. Quando a facilidade da mobilidade (depende em parte da qualidade da infra-estrutura) coincide com 
essa diversidade, atinge-se um verdadeiro efeito de intensidade de urbanização.” (Domingues et al., 2012: 45).
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1274. Condição

4.2.1. Enquadramento

Reconhecido o contexto territorial em que se insere a Estrada da Circunvalação, há 
necessidade de averiguar a sua configuração material e tangível, tal como a relação que 
estabelece com o contexto. A obtenção deste conhecimento, então inexistente ou 
inacessível, pode ser somente conseguida pelo trabalho de campo, pelo levantamento físico 
dos elementos componentes da rua-estrada.

Procurou-se com o processo de mensura esclarecer dimensional e quantitativamente a 
global condição da esteira, comprovando com argumentos irrefutáveis (numéricos), as suas 
reconhecidas contingências monofuncionais. Para tal, foi levantado um conjunto de 20 
perfis ilustrativo das mais particulares situações que compõem os quase 17 km da esteira. 

Em campo, o levantamento foi produzido recorrendo aos métodos convencionais – pela 
utilização de fita métrica e laser óptico de medição – sobre a base cartográfica da cidade. Em 
associação, as ferramentas digitais  revelaram-se de grande importância na obtenção de dados 
altimétricos inacessíveis (ou difícil acesso) em campo – como características geográficas de 
grande escala ou cérceas de edificado inseridos em contexto privado. 

“Medir é colocar ordem no confuso, sem quantificar não me oriento: perco-me. E o homem 
perdido tem medo.” (Tavares, 2008: 3).
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4.14. Localização dos perfis na Estrada da Circunvalação, escala 1.50 000



1294. Condição
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4.2.2. Levantamento

P01

Do lado interior (Porto), a margem da via é encerrada pelos muros e vedações do Parque de 
Eventos. A via possui duas faixas de rodagem. Não existe passeio, apenas uma larga berma 
(2,30 m) que termina em valeta (0,30 m de largura por 0,15 m de profundidade).

O separador central é bastante largo (10,70 m entre lancis), o solo é regular, com vegetação 
baixa e árvores de grande porte.

Do lado exterior (Matosinhos), a margem da via é constituída por grandes áreas de espaço 
público – permeável e impermeável –, pertencente a um empreendimento habitacional. 
A via é formada por duas faixas de rodagem, uma berma (1,50 m) e um passeio (2,80 m).

Do lado exterior (Matosinhos), a margem da via é constituída por grandes áreas de espaço 
público – permeável e impermeável –, pertencente a um empreendimento habitacional. 
A via é formada por duas faixas de rodagem, uma berma (1,50 m) e um passeio (2,80 m).

4.15. Planta e corte relativos ao Perfil P01, escala 1.400
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P02

Do lado interior (Porto), a margem da via é encerrada pelos muros e vedações do Parque de 
Eventos. A via possui duas faixas de rodagem. Não existe passeio, apenas uma larga berma 
(2,30 m) que termina em valeta (0,30 m de largura por 0,15 m de profundidade).

O separador central é estreitado (para 2,70 m), libertando espaço para estacionamentos 
oblíquos ao eixo da via.

Do lado exterior (Matosinhos), a margem da via é constituída por grandes áreas de espaço 
público – permeável e impermeável –, pertencente a um empreendimento habitacional. 
A via é formada por duas faixas de rodagem, uma berma (1,50 m) e um passeio (2,80 m).

Do lado exterior (Matosinhos), a margem da via é constituída por grandes áreas de espaço 
público – permeável e impermeável –, pertencente a um empreendimento habitacional. 
A via é formada por duas faixas de rodagem, uma berma (1,50 m) e um passeio (2,80 m).

4.16. Planta e corte relativos ao perfil P02, escala 1.400
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P03

Do lado interior (Porto), a margem da via é composta por edifícios de habitação unifamiliar: 
lotes com o edificado recuado e, portanto, murado (1,00/1,10 m de altura), ou lotes com o 
edificado à face. A via possui duas faixas de rodagem e é servida por um passeio (1,50 m) e 
por uma berma (2,50 m) – utilizada para estacionamento. 

O separador central (7,40 m) é desnivelado – de modo a relacionar as diferentes cotas das 
vias – com vegetação rasteira e árvores de médio porte.

Do lado exterior (Matosinhos), a margem da via é também composta de habitação 
unifamiliar. O edificado encontra-se afastado da via, interposto por uma tosca duplicação 
da via a uma cota superior. A via possui duas faixas de rodagem e uma berma (2,30 m) que 
termina em valeta (0,15 m de largura por 0,05 m de profundidade).

4.17. Planta e corte relativos ao perfil P03, escala 1.400
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P04

Do lado interior (Porto), a margem é composta por grandes pavilhões industriais (10,20 m 
de cércea), afastados da via (9,50 m) de modo a libertar espaço para estacionamento e cargas 
e descargas. O passeio é largo (2,85 m). Com a proximidade da rotunda da AEP a via é 
consideravelmente alargada, passando a ter três faixas de rodagem e um canal independente 
para autocarros.

A introdução de uma faixa de rodagem suplementar implica a redução do separador central 
(para 5,45 m). O solo é desnivelado e as árvores são de pequeno/médio porte.

Do lado exterior (Matosinhos), a margem é composta por edifícios de habitação unifamiliar, 
a maioria face à via, com muros (1,80 m) a encerrar os jardins que se desenvolvem 
lateralmente. A via possui duas faixas de rodagem, um canal independente para autocarros 
e é servida por um largo passeio (2,85 m).

4.18. Planta e corte relativos ao perfil P04, escala 1.400
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P05

Do lado interior (Porto), prevalecem os grandes pavilhões industriais afastados da via (cerca 
de 9,00 m), libertando espaço para estacionamento e para cargas e descargas. Os lotes são 
limitados por muros baixos (entre 0,85 e 1,20 m). A via possui duas faixas de rodagem, um 
alargamento para acesso ao viaduto e um canal reservado a autocarros; a largura do passeio 
oscila (entre 1,15 e 3,80 m) de acordo com a necessidade do canal reservado a autocarros.

O separador central desaparece, permitindo a introdução de um viaduto – com acesso pela 
via interior – e de uma terceira faixa de rodagem na via exterior.

No lado exterior (Matosinhos), a margem da via é composta por edifícios de  habitação 
segundo dois modelos: habitação em bloco, recuada da via e com comércio no rés-do-chão 
e moradia unifamiliar à face. A via possui três faixas de rodagem e um canal reservado 
autocarros. A dimensão do passeio oscila de acordo com o canal reservado a autocarros 
(entre 1,15 e 3,70 m). 

4.19. Planta e corte relativos ao perfil P05, escala 1.400
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P06

Do lado interior (Porto), a margem da via é encerrada por um extenso bloco comercial, 
afastado o suficiente para permitir o estacionamento (cerca de 5,00 m). A via possui duas 
faixas de rodagem e uma larga berma (3,20 m), utilizada abusivamente para estacionamento.

O separador central é estreitado (até os 2,85 m) de modo a libertar espaço para estacionamento 
– perpendicular ao eixo da via (7,30 m). 

Do lado exterior (Matosinhos), a margem é composta por habitação unifamiliar, à face 
ou afastada da via, com muros (entre 0,75 e 1,55 m) a encerrar os lotes. A via possui duas 
faixas de rodagem e é servida por um passeio (2,00 m) e uma berma (2,45 m) – utilizada 
para estacionamento.

4.20. Planta e corte relativos ao perfil P06, escala 1.400
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P07

Do lado interior (Porto), a margem é encerrada por um extenso pavilhão comercial. O 
passeio é alargado (para 7,20 m) compreendendo o afastamento entre o edifício e a via. A 
via possui duas faixas de rodagem.

A interrupção do separador permite a permuta entre o tráfego da via interior e exterior. O 
solo é regular e as árvores são de grande porte.

Do lado exterior (Matosinhos), mantêm-se o programa habitacional, alternando entre o 
modelo de moradia unifamiliar recuada ou à face da via e o bloco de habitação colectiva. A 
via possui duas faixas de rodagem e é servida por um curto passeio (1,00 m) e uma berma 
(2,50 m) – utilizada para estacionamento.

4.21. Planta e corte relativos ao perfil P07, escala 1.400
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P08

Perfil situado entre dois pontos assinaláveis: o Quartel do Viso (Porto) e a Quinta do Viso 
(Matosinhos).

Do lado interior (Porto), a margem da via é encerrada pelo muro alto (2,00 m) do Quartel 
do Viso, pontuado por guaritas de sentinela. A via possui duas faixas de rodagem, sem 
passeio; somente uma berma larga (3,00 m) que termina em valeta (0,25 m de largura por 
0,10 m de profundidade).

O separador central é largo (10,10 m), com solo regular e árvores de grande porte – bastante 
espaçadas entre si. É introduzida uma “passagem” no centro do separador – elevada do piso 
e encerrada por guardas – que dobra para a faixa de rodagem.   

Do lado exterior (Matosinhos), a margem da via é também encerrada por muros altos (2,00 
m). À entrada da Quinta do Viso, os muros afastam-se, formando um largo. A via possui 
duas faixas de rodagem.

4.22. Planta e corte relativos ao perfil P08, escala 1.400
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P09

Perfil situado a oeste da intersecção da Estrada da Circunvalação com a Via Norte.

Relativamente ao perfil P09, a proximidade do nó viário reflecte-se na desocupação das 
margens. Do lado interior (Porto) é inserido o elemento rail no limite da via. Não existem 
passeios de ambos os lados, somente bermas: berma interior (2,20 m) e berma exterior (1,35 
m).

O separador central, já bastante reduzido, desaparece no momento de intersecção com o 
viaduto da Via Norte, permitindo a inclusão de mais uma faixa de rodagem na via exterior 
– de três passa a quatro faixas.

4.23. Planta e corte relativos ao perfil P09, escala 1.400
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P10

Perfil situado a este da intersecção da Estrada da Circunvalação com a Via Norte. De 
características praticamente idênticas às do perfil P09, é neste introduzido programa 
habitacional – do lado interior (Porto). 

A servir as habitações existe uma via (3,50 m de largura) paralela e independente da esteira, 
com uma berma da mesma dimensão (3,50 m) – utilizada como estacionamento. Apesar da 
margem da via ser composta por edificado, o passeio não é constante – intercalado por uma 
valeta (0,86 m de largura por 0,30 m de profundidade). 

4.24. Planta e corte relativos ao perfil P10, escala 1.400
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P11

Do lado interior (Porto), a margem da via é composta por edifícios de habitação, sobretudo 
moradias unifamiliares – senhoriais – com grandes jardins. A margem da via é encerrada 
por muros altos (cerca de 1,60 m). O passeio (0,80 m) surge em função do edificado. Nos 
intervalos sem passeio, uma berma (1,90 m) e uma valeta (0,16 m de largura por 0,08 m 
de profundidade).

O separador central é bastante largo (10,90 m), com pouca vegetação e árvores de grande 
e médio porte. A diferença de cotas entre vias (cerca de 2,00 m da via interior para a via 
exterior respectivamente) implica a acentuada pendente transversal do separador.

Do lado exterior (Matosinhos), toda a margem é encerrada pela fachada de um conjunto 
industrial. A via é servida por um passeio curto (0,80 m) e por uma larga berma (2,30 m). 

4.25. Planta e corte relativos ao perfil P11, escala 1.400
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P12

Neste perfil, a via encontra-se elevada face à envolvente (cerca de 3,00 m de cada lado).

Do lado interior (Porto), a margem é composta por uma parcela expectante que se entrepõe 
entre a via e um conjunto de habitação colectiva (afastado certa de 22,00m da via interior). 
A via possui duas faixas de rodagem e uma estreita berma (0,80 m) encerrada por rails.

O separador central é estreito (4,50 m); o piso é pouco regular com vegetação rasteira e 
árvores de pequeno e médio porte.

Do lado exterior, a margem é composta por extensas áreas expectantes, arborizadas e com 
vegetação abundante. A via possui duas faixas de rodagem e uma larga berma (3,50 m) – 
utilizada para estacionamento – encerrada por rails.

4.26. Planta e corte relativos ao perfil P12, escala 1.400
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P13

Perfil referente à zona de São João.

Do lado interior (Porto), a envolvente é composta pelos jardins da Escola Superior de 
Enfermagem. Os muros que delimitam os jardins são baixos (0,65 m) e gradeados (atingindo 
os 3,00 m de altura), permitindo o contacto visual. O lado interior é servido por um passeio 
bastante largo (18,80 m), o qual compreende a linha de metro. 

É criado um novo separador (2,20 m) – à imagem do separador central, com o piso 
permeável, com vegetação e árvores de médio porte – e uma nova via com duas faixas de 
rodagem e uma faixa empedrada reservada a autocarros. A partir desta nova via é possível 
aceder ao estacionamento subterrâneo no alinhamento do novo separador entre vias.

4.27. Planta e corte relativos ao perfil P13, escala 1.400
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A via interior (propriamente dita) possui três faixas de rodagem, passando no acesso ao 
estacionamento subterrâneo.

O separador central (6,10 m) tem o piso regular, com vegetação e árvores de médio porte.

A via exterior (Matosinhos) é acrescida de uma faixa de rodagem suplementar e uma faixa 
empedrada (4,50 m) para estacionamentos transversais ao eixo da via. A via é suportada por 
um largo passeio (2,70 m).

Do lado exterior, a envolvente é constituída por grandes blocos de habitação com comércio 
e serviços no rés-do-chão. A disposição dos blocos permite libertar grandes áreas de espaço 
público. A cota em que assentam é superior à da via exterior (cerca de 1,80 m de diferença).
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P14

Do lado interior (Porto), a margem da via prevalece expectante, um morro arborizado que 
faz o desnível entre a via e o terreno (cerca de 2,50m de diferença). O limite do terreno (em 
contacto com a via) é encerrado por rails. A via tem duas faixas de rodagem e uma larga 
berma (2,40 m).

O separador central tem uma largura razoável (7,00 m); os lancis desapareceram; o alcatrão 
da estrada contacta directamente com o solo natural e é limitado por rails. As árvores são de 
pequeno/médio porte.

Do lado exterior (Matosinhos), a margem da via encontra-se de igual modo expectante 
e arborizada. Por estar desimpedida e de nível com a via, a margem é utilizada para 
estacionamento.

4.28. Planta e corte relativos ao perfil P14, escala 1.400
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P15

Perfil referente ao cruzamento da Estrada da Circunvalação com a A3.

Transformada em viaduto, a via interior possui três faixas de rodagem, enquanto a via 
exterior mantém as duas faixas e uma larga berma (2,80 m). As vias – interior e exterior – 
são servidas por passeios (1,50 m) em ambas as margens, todos limitados por rails.  

O separador central perde a habitual linha de árvores, substituída por enormes infra-
estruturas hidráulicas.

Sob o viaduto atravessa a A3 (cerca de 8,00 m de diferença entre o piso das vias).

4.29. Planta e corte relativos ao perfil P15, escala 1.400
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P16

Perfil referente à zona da Areosa.

Do lado interior (Porto), a margem da via é composta por edifícios de habitação – com o 
rés-do-chão convertido em comércio ou serviços. Estes edifícios conformam um largo, que 
apesar da extensa calçada (entre 12,20 e 15,40 m na totalidade) é trespassado e utilizado 
para estacionamento. Uma berma (3,62 m) separa a calçada e a faixa de rodagem, utilizada 
para a paragem de autocarros e/ou paragem temporária de veículos.

O separador central é encurtado (2,40 m) para proporcionar quer à via interior como à 
exterior espaço para estacionamentos. Sobre o alinhamento vertical do separador atravessa 
o viaduto da Areosa.

No lado exterior (Gondomar), a margem da via é igualmente composta por edifícios de 
habitação – também adaptado. O passeio (2,75 m) e a faixa de rodagem são interpostos por 
uma berma (2,40 m) – utilizada para estacionamento.

4.30. Planta e corte relativos ao perfil P16, escala 1.400
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P17

Do lado interior (Porto), a envolvente é constituída por habitação unifamiliar. O passeio 
(4,35 m) – utilizado para estacionamento – e faixa de rodagem são interpostos por uma 
valeta (0,30 m largura por 0,11m de profundidade) e uma pequena berma (1,30 m). Na 
margem oposta da via interior, entre a faixa de rodagem e o muro de contenção existe 
também uma berma (2,30 m).

O separador central desaparece neste perfil. A diferença de cotas entre a via interior e 
exterior (cerca de 5,00 m no momento mais afastado) implica a utilização de um muro de 
contenção de terras.

Do lado exterior (Gondomar), a faixa de rodagem e o muro de contenção são interpostos 
por uma valeta (0,85 m de largura por 0,25 m de profundidade) e uma berma (1,20 m). Na 
margem oposta da via exterior, uma berma (0,75 m) e um passeio (1,45 m). A margem é 
também composta por edifícios de habitação e grandes áreas expectantes.

4.31. Planta e corte relativos ao perfil P17, escala 1.400
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P18

Perfil referente à intersecção entre a Estrada da Circunvalação e a Rua de São Roque da 
Lameira.

O perfil desenvolve-se em dois níveis: do lado interior (Porto), o edificado apoia-se na 
Estrada da Circunvalação à cota superior – onde prevalece uma das antigas “casas de 
portagem” ; do lado exterior (Gondomar), o edificado apoia-se na Rua de São Roque da 
Lameira, à cota baixa.

4.32. Planta (à cota superior) e corte relativos ao perfil P18, escala 1.400
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A Estrada da Circunvalação (superior), apesar de servir de suporte directo ao edificado 
envolvente, assume um carácter já profundamente viário: passeios curtos (0,80 m) 
protegidos por rails, vias sem bermas e o separador central reduzido a dois lancis com rails, 
impossibilitando qualquer atravessamento transversal ou longitudinal.

À cota baixa, o edificado tem um carácter mais ligeiro e de maior contacto com a rua. Os 
passeios são largos (entre 2,20 e 3,00 m, na generalidade). 

4.33. Planta (à cota inferior) e corte relativos ao perfil P18, escala 1.400
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P19

Perfil com características exclusivamente viárias.

A envolvente de ambos os lados (Porto e Gondomar) mantem-se expectante, com vegetação 
abundantemente arborizada.

Ambas as vias possuem duas faixas de rodagem, bermas – interior (1,30 m) e exterior (2,00 
m) – e valetas (0,50 m de largura por 0,15 m de profundidade).

O separador central é estreito (3,12 m), sem lancis e o solo permeável contacta directamente 
com o asfalto das vias. Não existem árvores no separador.

4.34. Planta e corte relativos ao perfil P19, escala 1.400
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P20

Perfil em cuja configuração do projecto original mais se conserva. 

Do lado interior (Porto), a margem é constituída por vastas áreas expectantes, com vegetação 
e arborização densa.

Existe apenas uma via, com duas faixas de rodagem no sentido norte e uma faixa de rodagem 
no sentido contrário. As bermas são diminutas (cerca de 0,40 m).

A via é suportada por um muro de pedra – o original. A margem exterior (Gondomar) 
desenvolve-se a uma cota inferior à via (cerca de 3,60 m abaixo), onde prevalece um trilho 
– também o original. A envolvente exterior é igualmente composta por áreas expectantes.

4.35. Planta e corte relativos ao perfil P20, escala 1.400
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Perfis Grupos

P01 1

P02 1

P03 3

P04 2

P05 2

P06 3

P07 2

P08 3

P09 4

P10 4

P11 2

P12 4

P13 1

P14 4

P15 3

P16 2

P17 2

P18 3

P19 4

P20 4

4.36. Tabela síntese do levantamento
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4.2.3. Síntese

De modo a sistematizar a avaliação dos perfis levantados face aos seus préstimos – sobretudo 
na relação entre meios motorizados e não motorizados –, optou-se por definir quatro grupos:

Grupo 1: Perfis que mais condições reúnem para uma utilização diversificada da esteira, 
assegurando, ainda, o cumprimento das necessidades viárias. Grupo no qual se inserem os 
perfis de maior equilíbrio, conforto e segurança.

Grupo 2: Perfis que, não apresentando as condições ideais para uma utilização diversificada 
da esteira, reúnem ainda assim, o que se consideram as condições mínimas – sem que se 
equacione a questão da segurança.

Grupo 3: Perfis que pela inexistência de características urbanas mínimas se revelam 
desadequados na relação entre diferentes tráfegos, mas que ainda assim, apesar do 
desconforto e insegurança, são utilizados por pedestres e velocípedes.

Grupo 4: Perfis com características exclusivamente monofuncionais (viárias), acrescidos, em 
determinados casos, de obstáculos a utilizações que comprometam a eficiência circulatória 
– como os rails.

Através da leitura da tabela fica demonstrado que a Estrada da Circunvalação não reúne 
as condições ideais para uma utilização diversificada da via. Dos 20 perfis considerados, 
apenas 3 se inserem na categoria mais favorável (grupo 1) – 2 junto ao Parque da Cidade 
e 1 na área correspondente ao Hospital de São João. Nas restantes classificações, os perfis 
estão equilibradamente distribuidos: 6 perfis no grupo 2; 5 no grupo 3; e novamente 6 no 
grupo 4.

Os tramos de maior dramatismo viário – e então, com a classificação mais desfavorável –
estão associados à proximidade dos eixos auto-estradais: nas imediações da Via Norte e no 
cruzamento com a A3. Também, a partir do cruzamento com a Rua de São Roque da Lameira, 
a configuração da esteira e sua envolvente assumem a exclusiva monofuncionalidade.
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1574. Condição

2.3.1. Enquadramento

A crença moderna na racionalidade e no conhecimento técnico-científico como 
instrumentos de eleição – únicos, por vezes – para a apreensão, planeamento e gestão do 
território, conduziu à simplificação da realidade urbana e do seu entendimento “como 
uma entidade universalizante e redutível a esquemas e taxionomias simples” (Domingues 
et al., 2012: 24). A abstracção disciplinar dos processos de leitura, “se bem que rica de 
conteúdos e esclarecimentos sobre o objecto [urbano], não o explicará totalmente, quer na 
sua configuração quer no seu processo de formação” (Lamas, 2010: 37).

Além do mais, como refere Fiódor Dostoievski (2007: 40), “o homem é tão propenso ao 
sistema e à conclusão abstracta que está pronto a desfigurar propositadamente a verdade, 
está pronto a ser cego e surdo para justificar a sua lógica”. 

Então a análise “passiva” não terá suficiente rigor senão complementada com a avaliação 
in loco (Domingues et al., 2012), com o cruzamento entre a erudição do conhecimento 
científico e o conhecimento adquirido por via impressiva. A percepção instintiva ou 
emocional – “sinto o que é” (Zumthor, 2006: 15) – será o (único) meio que possibilita 
a apreensão das subjectividades que compõem a identidade e os valores dos lugares e das 
sociedades. Torna-se assim fundamental experienciar o quotidiano (Urbano, 2007); para tal 
é necessário tomar a posição do observador (ou utilizador), não apenas pela presença física, 
mas também, e sobretudo, pelo movimento28.

O “percurso” enquanto instrumento de reconhecimento do meio urbano, não se esgota 
no acto (de caminhar) em si, este é também a linha deixada no território – o percurso 
como objecto – e o relato do espaço atravessado – o percurso como narrativa (Careri, 
2014). A terceira e última aproximação ao caso de estudo assumiu então o “percurso” 
como complemento impressivo das anteriores leituras. A exposição directa aos impulsos 
e às contingências do lugar, como o “legitimar” do conhecimento adquirido até então, 
sustentando quer as conclusões quer as propostas desta investigação. 

28 “Esta ideia de viagem, na sua versão mais simplificada, a que podemos chamar percurso, é essencial para 
compreender o espaço urbano. Sem a introdução das múltiplas dimensões que o tempo permite, a percepção do 
espaço ficaria limitada a uma visão fixa, como acontece, por exemplo, numa pintura ou numa fotografia. Sendo 
assim, é fundamental pisar o passeio, percorrê-lo, descobrir as suas múltiplas dimensões, perceber como uma 
mesma cidade pode ser moldada por diferentes contingências […].” (Urbano, 2007: 5).
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4.36. Localização das “entradas impressivas” na Estrada da Circunvalação, escala 1.50 000



1594. Condição
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4.37. “Nas costas, a rede imensa elevada aos céus”



1614. Condição

4.3.2. Levantamento

20 m

Retrato da paisagem: deste lado (interior) da via não se avizinham ocupações, apenas 
áreas expectantes, naturais, neutras; na margem de Matosinhos tudo muda; por cima das 
primeiras jovens árvores do separador central espreitam os blocos, altíssimos. Nas costas, a 
rede imensa elevada aos céus.

O passeio esgota-se nos primeiros metros, daqui em diante somente asfalto – não somos 
bem-vindos. A via recta, precisa, convida às mais desprendidas velocidades – afinal, se nada 
há para ver, para quê abrandar? O passeio termina numa passadeira, de lá para o centro. 

Chegados ao ponto médio – o ponto exacto entre as duas vias –, um olhar ao devir: um 
trilho – um caminho de pé posto – segue até perder de vista por entre as árvores. Caminho 
desenhado pela erosão dos repetidos atravessamentos – muitos, seguramente; antigos 
(sábios?). Avancemos pelo centro.

250 m

De novo, o separador central é cortado transversalmente – um ponto de passagem relevante, 
certamente. De um lado (Matosinhos), uma das “casas de portagem” prevalece, acomodada 
entre enormes blocos. Do outro (Porto), os arrabaldes são substituídos por altos e violentos 
muros que encerram o Parque de Espectáculos. Prosseguimos pelo centro.

360 m

Uma ligação entre a via exterior e a interior, a hipótese última do automobilista inverter o 
sentido da marcha antes da chegada ao oceano. As margens estão desprovidas de passeio, 
somente berma, larga, interminável. O melhor será atravessar a interrupção a direito e 
continuar pelo centro – não serão mais de seis metros de asfalto (seis e meio talvez), e o 
fluxo viário, apesar de veloz é disperso, espaçado o suficiente para prever e tomar medidas 
sensatas. Atravessamos. O lancil é alto – uma quebra do percurso. De volta ao corredor 
verde e seguros, seguimos pelo trilho. 

(Em sentido contrário, um homem caminha também pelo trilho a um passo constante, 
pausado mas objectivo. Acena).

440 m

Mantem-se o contexto: blocos imensos à esquerda (Matosinhos), mais afastados e 
transversais; muros altos e intransponíveis à direita (Porto). O trilho dilui-se. A vegetação 
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4.38., 4.39., 4.40. Variações do separador central

4.40., 4.39., 4.40. “Nas costas, a rede imensa elevada aos céus



1634. Condição

cada vez mais dispersa parece adivinhar o estreitamento do separador. A franja de solo 
restante já não é própria para o caminhante. 

À direita (Porto), o tapete de asfalto é imenso. Para além do estreitamento do separador, a 
outra entrada para o Parque de Eventos – a principal. A via estende-se, ocupando todo o 
perfil; local inóspito, perigoso. Carros parados, carros que param, carros que atravessam –; 
a necessária fuga. À esquerda (Matosinhos) o passeio é restabelecido, o interstício tratado, 
relva e árvores. As pessoas caminham, correm e andam de bicicleta. O contraste é absoluto.

No centro as árvores separam as margens e as realidades – ocultam (protegem?). Há, ainda 
assim, quem se arrisque e teimosamente escolha inóspito lado – alguns para chegar à 
paragem do autocarro, mas nem todos29. Continuemos, então, por Matosinhos.

940 m

Termina o passeio, mais uma vez e a envolvente altera-se radicalmente – o final do passeio é 
o anunciar dessa mudança. Do lado de cá (Matosinhos) os blocos enormes desapareceram, 
trocados por pequenas moradias – as mais próximas em ruína. Muros de propriedades 
maltratadas, esquecidas ou castigadas. Tudo isto afastado da via – sábio afastamento. Do 
lado de lá (Porto), os muros violentos do Parque de Eventos deram lugar a uns baixos e 
permeáveis muros de pedra do Parque da Cidade. Árvores frondosas, vegetação abundante. 
No entanto, também não há passeio no Porto.

Sem melhor opção, esperamos a benevolência das máquinas – no seu território, não é 
prudente arriscar. Três automóveis, um autocarro, mais dois automóveis e corremos para o 
centro. Novamente o trilho gravado na vegetação: prosseguimos. 

1 200 m

À medida que avançamos sentimos o perfil mudar. Sentimos, pois há uma transformação 
do solo. Formam-se diferentes níveis, as vias distanciam-se (verticalmente) cada vez mais 
– a via interior para cima, a via exterior para baixo. O solo inclina-se, acompanhando o 
distanciamento. O trilho deixa o centro e segue pela esquerda baixa; desaparece em poucos 
metros. Estreita o separador, alarga a via e a envolvente transforma-se. 

Chegamos ao cruzamento com a Rua da Vilarinha. Sem que sejam necessárias demais 
referências, o Teatro da Vilarinha – antiga “casa de portagem” – clarifica-nos. Neste ponto, 

29 “[…] há um caso, apenas um, em que o homem pode propositada e conscientemente desejar para si algo de 
prejudicial, de estúpido, até de extremamente estúpido, ou seja: para ter direito a desejar […] e não estar limitado 
pela obrigação de desejar para si apenas coisas inteligentes […] – porque, de qualquer modo, nos preserva o mais 
importante e mais precioso, ou seja, a nossa personalidade e a nossa individualidade.” (Dostoiévski, 2007: 48).
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4.41. “Uma senhora espera sentada com um saco plástico de supermercado a seu lado”



1654. Condição

toda a envolvente é encerrada por edificado – casas, na sua maioria -, existem passeios de 
ambos os lados, semáforos, iluminação, passadeiras. Reconhecem-se traços de urbanidade, 
uma vivência da via e das suas margens – claramente diferente de até então. Estrada ou rua?

Seguir em frente (pelo centro) é imprudente. A interrupção do separador é demasiado 
extensa; o fluxo viário constante e complexo – difícil de prever. Felizmente, o separador 
termina com passadeiras de ambos os lados, resta escolher. Em ambos existe passeio, mas não 
é para durar – claramente o passeio vem da Rua da Vilarinha, faz o remate no cruzamento 
e desaparece.

Atraídos por uma certa afinidade com a memória, seguimos pelo lado interior (Porto). 
Passado o Teatro da Vilarinha, o passeio fica-se com ele; continuamos pela berma. Um 
caixote do lixo e uma paragem de autocarro – aparentemente este é o espaço das pessoas. 
A proximidade com a velocidade dos automóveis é inquietante, não parece adequada – por 
algum motivo avançamos sós.

Procuramos alternativas: olhar breve sobre o separador central. Neste ponto, os trilhos 
na vegetação não indicam um percurso longitudinal, antes, atravessamentos transversais 
– rápidos, necessários. O contentor de terras é retalhado constantemente para permitir a 
introdução de veículos. O trilho dá lugar ao asfalto.

(Um indivíduo segue apressado no sentido oposto, cabeça baixa).

Na outra margem, a situação é a mesma: passeio inexistente, automóveis estacionados e 
uma paragem de autocarro em plena berma – uma senhora espera sentada com um saco 
plástico de supermercado a seu lado. Retrato da paisagem: moradias face à rua, ruínas, áreas 
desimpedidas – também expectantes –, brancos blocos de habitação, automóveis novamente. 
A relação da envolvente com a rua é inconstante, segue uma ordem desconhecida – ou 
diversas ordens? Um recuo da envolvente liberta um largo passeio; segurança, conforto – 
por alguns metros.

1 800 m

Regressados ao separador central e ao trilho (agora muito esbatido), deparamo-nos com um 
novo contexto. As margens absolutamente encerradas desapareceram; voltaram as porções 
verdes intocadas; frondosas árvores; edificado disperso. Aproximamo-nos do gigantesco 
hospital CUF, demasiado próximo, demasiado grande. Duas pessoas esperam para atravessar 
a via: um individuo formalmente vestido que fala ao telemóvel; uma senhora, mais velha; 
sapatos altos, bolsa. É uma imagem estranha, não combina.

(Uma mulher deixa o automóvel e apressa-se a atravessar a estrada).
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4.42. “Aproximamo-nos do gigantesco hospital CUF, demasiado próximo, demasiado grande”



1674. Condição

Na outra margem (Matosinhos) a paisagem é pontuada por blocos de habitação municipal, 
transversais e espaçados, afastados da Estrada da Circunvalação; automóveis imensos 
estacionados em frente. Os passeios são negros (passeios de alcatrão?). No rés-do-chão do 
primeiro bloco, sob um toldo vermelho um grupo de homens que conversa ruidosamente.

(Na paragem de frente para o hospital pára um autocarro, saem mais três pessoas; não 
há passeio, caminham pela berma; apressados – será pressa ou receio?; junto ao parque, 
um arrumador de carros cambaleia; procura fazer o mínimo para justificar uma moeda e 
cumprir esse convencionado trato). 

Seguimos caminho; as bermas repletas de automóveis, carrinhas, motorizadas. Algumas 
pessoas a caminhar por entre as máquinas, a convergir para o polo hospitalar. “Colega, p’ra 
onde queres ir?”. Um errante surge da direcção oposta. “E uma moedinha?”. 

(Um ciclista avança pela via interior no sentido do oceano).

2 270 m

Do lado de Matosinhos, rails limitam a via; ao fundo, as árvores ficaram para trás, permitindo 
uma perspectiva desimpedida pela cidade que se desenvolve à cota inferior. Não existem 
passeios. Na interrupção do rail uma paragem de autocarro em plena berma; depois, um 
portão azul e novamente rail. 

(Uma mulher emerge de uma escada (escondida?) atrás do rail; atravessa a estrada e segue 
pelo separador central, fazendo uso preciso do trilho que no momento havia descido, como 
que ao seu encontro). 

2 900 m

Aos poucos a envolvente tem-se alterado; Surgem moradias em ambas as margens – 
ocasionalmente utilizadas para serviços. Por vezes os lotes recuam face à via permitindo 
maior desafogo para paragens e estacionamentos; no entanto, em ambas as margens, não 
se vêem passeios. Pessoas e velocípedes seguem pelas bermas, desviando-se das máquinas 
adormecidas e das grandes árvores que brotam directamente do asfalto

Apesar do separador central ser neste momento bastante mais confortável do que as bermas 
- e apesar do caminho estar profundamente decalcado –, não há iniciativa à sua utilização. 
Olhámos o caminho que se segue; a vegetação escasseia, não se adivinham as copas das 
árvores ao longe. É o claro sinal que nos aproximamos da rotunda da AEP (relação entre a 
densidade viária e a densidade de vegetação?).
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4.43. “Apesar do separador central ser neste momento bastante mais confortável do que as bermas, não há 
iniciativa à sua utilização”
4.44.“O nosso lugar é então em baixo, sob a protecção desta passagem interdita”



1694. Condição

Cruzamento com a Rua Preciosa; a “casa de portagem” (Porto) foi convertida em farmácia. 
Observamos o ressurgir do passeio (novamente) associado à intersecção com a rua; o passeio 
somente serve o edifício de esquina – uma moradia de dois pisos adaptada.

Daqui para a frente tudo muda; do lado do Porto a envolvente compõe-se de gigantes 
pavilhões (anuncia-se a AEP); a via alarga desmesuradamente. A margem é fechada por 
pequenas moradias; por trás rompem os pisos superiores dos grandes blocos colectivos. O 
separador é obrigado a estreitar; o trilho desapareceu; as últimas árvores diminuem de porte. 
Sinais de azuis. Neste último resquício de urbanidade, veloz, perigoso, são muitas as pessoas 
a embarcar e desembarcar nos autocarros. Agrupam-se ali, como que procurando protecção 
pelo volume do grupo e pela pequena cobertura da paragem de autocarros.

Novamente os sinais azuis: a auto-estrada.

3 500 m

Novo começo. Transposta a rotunda, retomamos à Estrada da Circunvalação pelo lado de 
Matosinhos. Existe passeio, o que já não é mau. Do lado de cá, duas moradias geminadas e 
três blocos – afastam-se da rua num contacto indirecto. Entre ocupações, nada. Do lado de 
lá (Porto), um gigantesco pavilhão coroado por um silo automóvel.

Larga via; o trânsito é imenso. Os automóveis amontoam-se em frente aos semáforos, 
impacientes, furiosos. Abrindo o sinal, qualquer atraso é imperdoável; buzinas; dentro das 
cabines protestos surdos. As máquinas têm de avançar, o canal tem de fluir – “parar é 
morrer” para todos os efeitos. O tempo automobilizado é muito mais precioso, consome-se 
rapidamente.

As pessoas avançam apressadas; aqui, a rua é somente um caminho, o canal entre dois 
pontos. Ninguém se detêm, ninguém pára para ver – ver o quê? Apenas na paragem de 
autocarro (ponto de permuta entre velocidades) alguns se atrevem a abrandar.

Em breve não existirá centro – para nós. Mais uma vez os automóveis requerem o centro; 
é estreitado e abre-se uma passagem em ascensão, um viaduto: interdito a pessoas. Eis que 
encontramos um espaço proibido, assumidamente, à fragilidade e à lentidão – construído 
para a ausência do homem30.

O nosso lugar é então em baixo, sob a protecção desta passagem interdita, deste caminho-
cobertura; passamos, abrigamo-nos e oramos. 

30 “A vista deslumbrante lembrava-o sempre dos sentimentos ambivalentes que nutria em relação a essa paisagem 
de betão. Parte do encanto residia claramente no facto de se tratar de um ambiente construído não para o 
Homem mas para a ausência dele.” (Ballard, 2015: 29).



170 Vida e movimento

4.45. Um caminhante avança pelo separador central da Estrada da Circunvalação



1714. Condição

3 800 m

Pouco depois tudo parece estabilizar. A envolvente reaproxima-se da via; moradias de um 
lado (Matosinhos), pavilhões de indústria e comércio do outro (Porto). O passeio regressa; 
as velocidades abrandam; as vias estreitam e o separador central retoma a sua habitual 
configuração.

Não existe trilho, apenas sulcos de atravessamento transversal. De facto, entre estreitamentos 
e interrupções, as margens mostram-se mais sugestivas – programa, passeio, continuidade, 
segurança. Caminham pessoas de ambos os lados, algumas atravessam, algumas param.

Ouve-se o ruído do metro que sob a via passa; estamos suspensos, apercebemo-nos. 
No cruzamento com a Rua Direita do Viso, uma nova “casa de portagem” adaptada a 
comércio. A envolvente retoma um carácter ruralizado: quintas, casas senhoriais e grandes 
propriedades; farta vegetação e ocupações dispersas. Dispersas também se tornam as pessoas 
(dois ciclistas no sentido oposto). Aproximamo-nos do Viso.

4 500 m

Avançamos pelo centro; pelo centro de um corredor, de um espaço “entre”. Ambas as 
margens são muradas. De um lado, o Quartel do Viso (Porto), muro alto, quebrado, estuque 
e remates em granito; arame farpado; de quando a quando uma guarita de vigia. Do outro 
(Matosinhos), a Quinta do Viso; muro também alto em pedra tosca. Ambas as margens sem 
passeio, ambas com enormes valetas.

Não se avistam pessoas. Os automóveis constantes, porém dispersos irrompem a grande 
velocidade (diz-se ser uma zona de muitos acidentes). E não admira: a estrada regular, recta 
e sem programa (deserta) – é necessário acelerar. Um sinal de “50” – não interessa.

No centro, o tapete verde é largo o bastante; o trilho ressurgiu e segue ao lado das altas 
árvores. Conseguimos um afastamento razoável das faixas de rodagem, alguma segurança; 
experimenta-mos por momentos uma certa placidez. É um lugar ficou intocado, com idade 
e memória – seria muito diferente há 50 ou 60 anos?

O trilho é novamente interrompido; em frente, uma passagem pelo separador central, 
pavimentada, ligeiramente elevada, com guardas. Curiosamente não permite acesso a quem 
segue pelo separador central, antes, torce para a via interior (Porto), onde uma passadeira 
conduz à berma. Na berma três elementos: um semáforo – segurança –; um caixote do lixo 
– perverso mobiliário –; e um ponto de paragem de autocarros.
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4.46. “O trilho é novamente interrompido; em frente, uma passagem pelo separador central, pavimentada, 
ligeiramente elevada, com guardas .”



1734. Condição

(No mesmo momento, surge um homem pelo passadiço e atravessa a passadeira – não nos 
dirige atenção –; tira algo do bolso e atira para o caixote do lixo; depois, reclina-se de jornal 
aberto contra o ponto de paragem). 

Então, descemos ao asfalto para aceder ao passadiço e seguir viagem. Nesta flexão apertada da 
via; o passadiço é uma clara tentativa de conferir segurança ao atravessamento longitudinal 
dos pedestres - provavelmente motivada pelos índices de sinistralidade. Uma solução avulsa, 
desajustada e isolada. O término da passagem, tão estranho quanto o princípio, desemboca 
para a vida do lado de Matosinhos.

5 100 m

Chegámos por fim ao extremo do Quartel do Viso; a esteira é longa e monótona; muito 
pouco estimulante ao “caminhante” (passam dois velocípedes e um terceiro). Após os muros 
do quartel, dá-se uma total abertura da envolvente; as ocupações afastam-se e dispersam. A 
quebra dos limites expõe-nos – é desconfortável, em parte. Apenas nós e os automóveis na 
desprendida imensitude.

5 800 m

Seguimos pelo centro. Por vezes surgem traços de atravessamento transversal, mas aqui, as 
margens parecem ser a opção consensual. A envolvente é essencialmente residencial, apenas 
no rés-do-chão de alguns blocos se encontram serviços ou comércio – e é aí onde se reúnem 
as (raras) pessoas.

À medida que avançamos, as ocupações dispersam; as moradias são substituídas por grandes 
blocos. Sentimos, novamente, o estreitar do corredor central, o minguar das árvores, o 
aumento dos leitos de asfalto e o crescente número de automóveis. O horizonte é despido 
e cinzento. Procuramos segurança no minúsculo passeio do lado do Porto, mas também ele 
terminará. Rails; um desencorajar aos lentos31.

6 700 m

O viaduto foi atravessado. Vários o fizeram, agora: um homem e duas mulheres. Precisamente 
em baixo do viaduto, uma paragem de autocarro de cada lado – uma paragem na interrupção 
dos rails, assente numa plataforma em plena berma.

31 “Tudo o que era muito rápido, ou até instantâneo, era mais forte do que o homem; e a força era, por isso, um 
sinónimo, afinal de velocidade.” (Tavares, 2013: 40).
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4.47. Cruzamento da Estrada da Circunvalação com a Rua do Amial
4.48. “Um homem de idade erra no nosso encalço”



1754. Condição

Aqui, o canal viário é imenso; não existe passeio, o trânsito é veloz e abundante. Do lado 
de Matosinhos, um terminal de autocarros; do lado do Porto, moradias. A velocidade de 
habitar e a velocidade das máquinas, demasiado próximas. Depois, uma igreja. 

7 100 m

Cruzamento com a Rua do Amial; mais uma “casa de portagem” (esta bastante diferente 
das demais). Como temos assinalado, a confluência deste tipo de ruas (principais braços 
estratificados) tende a introduzir – por uma determinada área (curta) – certas características 
urbanas na Estrada da Circunvalação.

A interrupção do separador – em tempos, a interrupção da própria vala – é demasiado 
extensa; há demasiado asfalto no interstício e os automóveis são incessantes; porém, a 
descontinuidade do centro é compensada pelos passeios que surgem em ambas as margens. 
Passeios espaçosos e habitados: publicidade; restaurantes, cafés, lojas de estética, mercearias. 
Novamente, a rua-estrada. 

Após a permissão do semáforo, seguimos para o (lado do) Porto. Várias funções no rés-do-
chão dos blocos: “Churrasqueira Portuguesa do Amial”; “A melhor Francesinha do Porto 
“que ostenta uma esplanada – uma fileira arrumada contra a fachada – é o que o passeio 
permite. Pouco mais de 100 metros, e o passeio esgota-se novamente.

7 800 m 

Súbita variação do perfil; por momentos a via exterior alarga – fazendo praticamente 
desaparecer o separador central; findam os passeios; surgem rails; e a esteira separa-
se da envolvente – eleva-se. Do lado interior, grandes blocos de habitação dispostos 
transversalmente ao eixo da via – e bastante afastados –; do lado exterior (Matosinhos), um 
terreno desocupado a perder de vista.

 (Um homem de idade erra no nosso encalço).

8 500 m

Avizinha-se movimento: pelas margens o mobilizar das pessoas. O separador central 
é interrompido pelo um extenso atravessamento; neste momento também não parece 
apropriado seguir pelo centro. O trilho desapareceu, ficou-se antes do cruzamento com 
a Rua da Asprela; somente atravessamentos transversais. O corredor é estreito, demasiado 
exposto.

Em frente, um numeroso grupo atravessa a via – jovens sobretudo – que se precipitam para 
a margem interior, para o Hospital de São João e o Polo Universitário. Seguimo-los.



176 Vida e movimento

4.49., 4.50. “Está introduzida aqui a derradeira particularidade; a rua como lugar de passeio, de fruição, 
caminhar por caminhar (um homem a passear um cão pequeno e irrequieto; uma mãe com duas crianças; um 
casal de namorados)”



1774. Condição

É então que no largo de fronte do hospital experimentamos uma sensação de chegada. É um 
espaço claramente desenhado para as pessoas. Passeio larguíssimo, árvores imensas e altas; a 
pacífica convivência com o metro que se mistura no “nosso espaço”; paragens de autocarros 
– importante ponto intermodal – que em nada comprometem o fruir do espaço. Há uma 
grande concentração de pessoas; pessoas que usam os serviços de transporte; pessoas que se 
encaminham para o hospital ou para o pólo universitário e, pela primeira vez, pessoas que 
passeiam.

Está introduzida aqui a derradeira particularidade; a rua como lugar de passeio, de fruição, 
caminhar por caminhar (um homem a passear um cão pequeno e irrequieto; uma mãe 
com duas crianças; um casal de namorados). Das passadeiras, o movimento constante da 
chegada e partida de pessoas a este espaço. Apesar do grande afastamento entre margens, 
estas funcionam e relacionam-se.

Do lado de lá (Matosinhos), grandes blocos habitacionais (e novos), com comércio e serviços 
ao rés-do-chão. Espaço público de qualidade; passeios largos e lugares para estacionamento. 
Os programas são muito diferentes em ambas as margens, porém complementam-se.

O trilho voltou ao separador central (apesar das óptimas condições de ambas as margens, 
haverá quem o percorra?). Chegada a última passadeira, voltamos ao trilho.

8 800 m

O perfil volta a sofrer uma transformação – quase proporcionalmente inversa (São João). 
Todas as ocupações da margem esfuma-se; terras de ninguém; afloramentos rochosos; 
cercas; automóveis estacionados.

O separador central é encerrado por rails; ainda assim, o trilho prevalece por entre as 
árvores. Os limites da via descontrolam-se; expandem-se (desaparecem) e voltam a contrair-
se – os automobilistas aproveitam cada recanto para deixar a máquina, até mesmo aqui. As 
velocidades aumentam; árvores e mais árvores; vislumbra-se o horizonte distante, em ambos 
os lados.

(Alguns homens caminham entre os automóveis inertes).

Impera não somente o barulho dos motores, mas o som das máquinas a rasgarem o ar, em 
velocidades imensas. Seca o piso do corredor; brotam do chão enormes infra-estruturas; 
guardas encarreiram todos os caminhos, todas as margens – o trilho curiosamente leva-nos 
à passagem central do viaduto. Seguimos então, sozinhos, sobre a A3.
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4.51. “Um homem detém-se, de cócoras; colhe algo do chão e deposita num saco; colhe como se colhem bagas 
num bosque; colhe os frutos da estrada” 
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9 500 m

Tão e somente uma estrada. Pelo centro, entre rails, e em redor, nada mais que automóveis, 
asfalto, separadores. O trilho regressou logo após o viaduto, o que ainda assim é um voto 
de segurança.

(Avistam-se pessoas novamente; não muitas).

Alguns metro depois as margens recompõe-se; industria (muros altos), moradias e mais 
blocos. Automóveis estacionados, sinais de permanência. Do separador central brotam 
enormes árvores, antigas; o trilho está bem marcado. 

(Um homem detém-se, de cócoras; colhe algo do chão e deposita num saco; colhe como se 
colhem bagas num bosque; colhe os frutos da estrada).

10 200 m

No alinhamento do que seria o separador central eleva-se um viaduto – o carismático 
viaduto. Um elevar do centro; no entanto, um elevar restrito, privilegiado; uma vez mais 
interdito ao caminhante. Há uma multiplicação dimensional da via; uma passagem rápida, 
um fluxo que se quer ininterrupto. Que confusão. Os pontos de cruzamento (Rua Costa 
Cabral e Afonso Henriques); a rotunda com a Avenida Fernão Magalhães; os momentos 
de estreitamento da via para acesso ao viaduto (a nascente e a poente); tudo isto somado à 
torrente de autocarros e transbordos.

Há depois, o contexto; um contexto já de si sofrido pela proximidade da via e das velocidades; 
novamente uma situação de rua-estrada – ou rua-auto-estrada32?

No entanto existe aqui uma determinada vivência longitudinal, por oposição às situações 
mais correntes de transversalidades. De um modo semelhante ao que acontece em São João, 
também aqui existe um sentimento de chegada, de permanência e não apenas de passagem.

Apesar do dramatismo provocado pelos automóveis, há uma resiliência imensa por parte das 
pessoas, que continuam a fazer a sua vida, mesmo que há sombra do viaduto.

Sente-se uma tensão constante; uma impossibilidade de abrandar; os automóveis estão 
demasiado presentes; ultrapassaram em muito os limites instituídos; atravessam os passeios; 

32 “A estrada-rua mistura tudo num conflito permanente, camiões e peões, carros e autocarros, motorizadas e 
patins em linha, cruzamentos com outras estradas. Há quem simplesmente passe e há quem queira sair e entrar, 
estacionar ou atravessar a estrada. Rápida de mais para quem lá vive, lenta e congestionada para quem lá passa.” 
(Domingues, 2009: 16).
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4.52. “Os automóveis estão demasiado presentes; ultrapassaram em muito os limites instituídos; atravessam os 
passeios; estacionados por todo o lado; o barulho dos motores; o ar infecto; são obstáculos constantes no espaço  
– impedem a perspectiva e a sabedoria” 



1814. Condição

estacionados por todo o lado; o barulho dos motores; o ar infecto; são obstáculos constantes 
no espaço – impedem a perspectiva e a sabedoria33.

Apesar da “casa de portagem” da Areosa hoje não passar de uma casa de conveniência, 
encerra alguma importância (memória colectiva?).

A rotunda assinala uma mudança dos ideais urbanos; os ideais modernos; em que a 
consciência do automóvel é já uma evidência; portanto, a relação do edificado com a rua-
estrada é completamente diferente – o edificado é diferente, os espaços são diferentes. 
O contraste é imenso; no sentido do nosso percurso, há um certo sentido cronológico 
implícito.

10 700 m

Uma variação acentuada das cotas das vias – a interior mantem-se elevada e a exterior desce. 
A diferença é tão acentuada que o separador central desaparece; surge um muro.

Daqui em diante, o perfil assumirá cada vez mais um carácter monofuncional, propenso, 
quase exclusivamente aos velozes – com excepção ao intervalo entre o nó de acesso à VCI 
(próximo de Contumil), e o cruzamento com a Rua de São Roque da Lameira –, entre 
rails, passeios inexistentes (uma constante), e sobretudo, uma envolvente alheada da via; 
dispersão das ocupações; áreas maioritariamente desocupadas. Ainda assim, encontramos 
uma paragem de autocarros neste contexto; por baixo do viaduto da linha férrea; uma de 
cada lado.

11 800 m

No horizonte a torre do (Centro Comercial) Parque Nascente. A esteira tem-se mostrado 
um difícil desafio para o caminhante; o caminho dos loucos, no fundo. Pequenos e pontuais 
redutos de urbanidade vão ainda surgindo: alguns núcleos habitacionais, um passeio seguro 
(temporário), um acalmar das velocidades – poucos, pouquíssimos.

O Parque Nascente está acomodado junto a uma tensa flexão da esteira – não apenas a 
apertada curva mas a complexidade de vias que se entrecruzam (um nó, no verdadeiro 
sentido). Para o caminhante, é uma zona penosa – para aceder ao centro comercial pela 
Estrada da Circunvalação, o caminho (seguro) é absurdamente extenso. Não foi pensado o 
acesso, senão o da máquina.

33 “Dei um passo atrás / e vi pela primeira vez /o número da minha porta. / No passeio, olhando / o metal / gasto 
do algarismo / que há vinte e seis anos / sei que existe, / pensei em recuar um pouco mais / para ver / todas as 
coisas que habito / e não compreendo. / Mas três passos depois / do passeio / o trânsito / automóvel / impedia 
a perspectiva / e a sabedoria.” (Mexia, 2011: 10).
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4.53., 4.54., 4.55. Visões da Estrada da Circunvalação, Areosa
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4.56., 4.57., 4.58. Visões da Estrada da Circunvalação, Areosa
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4.59. Rua de São Roque da Lameira sob a Estrada da Circunvalação 



1854. Condição

13 300 m

Termina o separador central, definitivamente. Termina no que tem de particular, identitário. 
Não mais em diante se retomará. Termina precisamente no que será o início de um novo 
evento. Pelo centro, em frente, não há caminho. Um rail duplo separa as vias – é precisamente 
um caminho para se não fazer – um não-caminho se quisermos.

Se escolhermos o lado exterior (Gondomar) apercebemo-nos claramente do que se segue; 
a Estrada da Circunvalação continua à cota alta, enquanto uma rua que dela parte desce; 
desce até cruzar a Rua de São Roque da Lameira. Aqui, uma distinção absoluta entre o 
interior da cidade concelho e o exterior.

Aos automobilistas, a “casa de portagem” passa praticamente despercebida; já para nós, 
“caminhantes”, a “casa de portagem” acumula um valor simbólico: ocupação última que 
serve a rua, a partir daqui, não mais. Sem edifícios, sem passeios: a via assume-se via (rápida), 
simplesmente.

“-Vossa Excelência acabou de falar sobre o essencial, não é verdade?
-É isso mesmo.
-Mas eu não ouvi nada. Que pena! Passou um carro ao mesmo tempo e, com o barulho do 
motor, eu não ouvi Vossa Excelência a falar do essencial.
-Eis uma bela imagem.
-Qual?
-Essa: o barulho do motor impede o ser humano em geral e Vossa Excelência em particular…
impede-os de ouvirem o essencial.
-Realmente… devemos então destruir os motores e todos os ruídos do mundo para 
ouvirmos o essencial…é isso, Vossa Excelência?
-Não, nada disso.
-Não?
-É que talvez…quem sabe…talvez o essencial seja precisamente o barulho do motor e não 
o que eu disse.” (Tavares, 2015: 109).
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4.60. “A Estrada da Circunvalação continua à cota alta, enquanto uma rua que dela parte desce; desce até cruzar 
a Rua de São Roque da Lameira”
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1894. Condição

4.3.3. Síntese

Comprova-se a noção empírica de que a Estrada da Circunvalação e os espaços que lhe 
associam são comprometidos por políticas vocacionadas (quase exclusivamente) à eficiência 
das deslocações mecânicas. É constante a ausência de condições mínimas para pedestres ou 
velocípedes ao longo da esteira, resignados, então, a avançar pela berma ou pelo separador 
central. A falta de estacionamento leva também a uma apropriação abusiva pelos veículos 
dos (raros) espaços humanizados qualificados.

Constata-se a ineficiência do transporte colectivo rodoviário. Por um lado, esta ineficiência 
está relacionada com o congestionamento viário global, no entanto, também os autocarros 
são motivo deste congestionamento; por não estarem previstas faixas reservadas nem áreas 
de transbordo especialmente vocacionados, comprometem a fluidez do restante tráfego.

Também as paragens surgem desajustadas. A maior parte das paragens estão posicionadas 
em plena berma, assentes numa plataforma elevada – por vezes demasiado elevada. Muitas 
vezes, as paragens estão também localizadas em pontos de grande complexidade viária – 
por baixo do viaduto da Via Norte, por exemplo. Por outro lado, também as condições da 
própria via são comprometedoras: a dificuldade de atravessar a via, para chegar à paragem 
do sentido oposto, pela inexistência de passadeiras regulares e semaforização; pela altura do 
lancil e configuração do separador central.

O separador central revela-se um interessante “eixo-canal” e com possibilidades de 
optimização e conversão em espaço público. Nos momentos em que o separador atinge 
proporções adequadas, experimenta-se uma positiva distanciação das faixas de rodagem, 
também pelas características “naturais” – árvores e vegetação –; como um parque em 
extensão. 

Os “caminhos de pé posto” no separador central são a comprovação da sistémica utilização 
da Estrada da Circunvalação. A leitura desses caminhos permite reconhecer os trajectos 
das pessoas ao longo da esteira; por vezes longitudinais, associados à carência de condições 
nas margens ou ao conforto que o separador central oferece; por vezes transversais, pelo 
necessário atravessamento entre margens. Resiliência, perseverança, necessidade. 

No entanto, o percurso longitudinal em nada é favorecido pelas recorrentes descontinuidades 
do separador - em casos de cruzamentos viários complexos, o atravessamento não só é 
difícil como se pode tornar perigoso. Acresce o problema pelo dimensionamento do lancil, 
em geral demasiado alto, dificultando a transposição entre separador e via, sobretudo para 
quem tem a sua mobilidade reduzida ou condicionada. 
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Ainda assim o separador central é escolhido em detrimento das margens – o que se percebe 
por muitas delas não oferecerem as condições mínimas para circulações não-motorizadas.

Os momentos em que a Estrada da Circunvalação é imbuída de alguma urbanidade, surgem 
maioritariamente associados às principais vias (históricas) de penetração, circunscrevendo 
estas benéficas características a áreas pontuais e reduzidas.

Ainda assim, reconhecem-se duas áreas onde a Estrada da Circunvalação evidencia riqueza 
urbana longitudinal: a zona de São João e da Areosa. A segunda, apesar de ser um caso 
bastante representativo dos malefícios de uma cultura viária desmedida, é imbuída de 
valores urbanos particulares – de uma certa atmosfera e memória colectiva.

Comprovando o que a anterior leitura já evidenciava, o cruzamento da esteira com a Rua 
de São Roque da Lameira assinala o limite do intervalo – entre o Parque da Cidade e 
São Roque da Lameira – cuja configuração é passível de receber incumbências urbanas, 
assumindo uma intervenção tão “ligeira” quanto possível. 
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5. Hipótese
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(Hipótese) 5.1. Método
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1975. Hipótese

Entre as questões que envolvem o “fazer” urbano do século XXI,  os modos de mobilidade 
individual e o que se lhe associa será das mais relevantes e urgentes a dar resposta. Os 
imperativos funcionais e as ânsias de velocidade das deslocações individuais foram de tal 
modo privilegiados na sociedade moderna que subjugaram valores essenciais de urbanidade 
– efeitos que se reflectem, sobretudo, nas novas (e dispersas) espacialidades.

A hipótese que se procura deverá ser capaz de restabelecer qualidades espaciais fundamentais 
à habitabilidade e à diversidade das práticas urbanas, sem que para isso se comprometa 
o regular funcionamento das estruturas viárias. É necessário ter em conta, como refere 
José Rio Fernandes (2000: 8), que “lutar contra o princípio dos transportes individuais, 
práticos, imediatamente disponíveis, confortáveis e rápidos é um contra-senso, e associa-se a 
batalhas perdidas à partida”. Além do mais, e especialmente em contexto disperso – no qual 
a Estrada da Circunvalação se insere – o automóvel revela-se fundamental para dar resposta 
às necessidades de mobilização de uma sociedade cada vez mais imprevisível e dinâmica34.

“Portanto, a defesa do transporte colectivo não deve prejudicar a equidade, em especial 
os interesses dos que residem em espaços de menor densidade da periferia, menos bem 
servidos de transporte público e com múltiplos motivos de deslocação diária, as quais, sem a 
facilidade do uso do automóvel, ver-se-ão seriamente limitados na sua mobilidade, ou seja, 
no seu direito de acesso à cidade.” (Fernandes, 1998: 8).

Trata-se sobretudo de questionar uma postura exageradamente subserviente à 
mobilidade individual, tendo em conta, no entanto, os seus benefícios e a sua (imediata) 
imprescindibilidade. A valorização de políticas intermodais (Ascher, 2010) – de 
complementaridade entre meios individuais e colectivos – em contraponto às medidas 
de exclusiva viarização, será essencial para tornar a mobilidade urbana mais diversificada, 
eficiente e democrática35. Crê-se assim possível uma progressiva (e sugestiva) redução do uso 
e da necessidade do automóvel, e consequentemente, contrariar a tendência tecnicista do 
planeamento e a imposta monofuncionalidade dos espaços. 

34 “A acentuação da individualização leva a mudanças na maneira como os citadinos organizam os seus territórios 
e os seus horários. Eles procuram dominar individualmente o seu ‘espaço-tempo’ e, para o conseguir, utilizam 
cada vez mais intensamente todos os instrumentos e tecnologias que aumentam a sua autonomia, que lhes 
abrem a possibilidade de se deslocarem e de comunicarem o mais livremente possível. Os meios de transporte 
individuais (automóvel, mota, bicicleta, patins, etc.) exprimem, cada um à sua maneira, esta exigência crescente 
de autonomia e de velocidade.” (Ascher, 2010: 66-67).
35 “A impossibilidade [...] e a falta de equidade, radica-se, absolutamente, na impossibilidade teórica de todos, 
à mesma hora, poderem ter um acesso confortável e relativamente equilibrado às tão gabadas liberdades 
automóveis, mesmo que, para que tal fosse possível, tivesse de ser ainda mais rasgada, torturada e massacrada a 
estrutura a que chamamos cidade.” (Graça Dias, 2008: 335).
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O papel da Estrada da Circunvalação no território não se esgota na mera dimensão 
deslocativa – enquanto eixo de intersecção e articulação das principais redes de mobilidade 
–, nas suas margens tem também associado um conjunto vasto de tecidos e ocupações, 
alguns com relevância à escala metropolitana – como os grandes equipamentos de saúde 
ou de ensino. No entanto, a configuração excessivamente viária e monofuncional da esteira 
tende a sobrepor-se e a comprometer outras possibilidades, outros usos e apropriações.

Kevin Lynch (1999: 108) refere que “as ruas, rede de linhas habituais ou potenciais de 
deslocação através do complexo urbano, constituem os meios mais significativos através 
dos quais o todo pode ser organizado”. A possibilidade de organizar este “todo” implicará, 
então, uma intervenção no eixo-condutor comum – qualificar a estrutura (esteira) para 
qualificar o todo, regenerando-o.

“O trabalho de projecto […] deverá ser sempre crítico e poderá, através das racionalidades 
‘não lineares’ que lhe serão próprias, sobretudo se não enfeudadas à logica unidimensional 
dominante, construir, ainda que modestamente, universos de subversão à ditadura 

automóvel que sirvam de referência […].”(Graça Dias, 2008: 468).

A qualificação passará pela introdução de características mais urbanas na esteira, 
correlativamente com a necessária redução da presença e necessidade do automóvel36. Como 
refere Jane Jacobs (2009), a redução viária deve acontecer, não por medidas repressivas e 
proibicionistas, mas pela criação de alternativas e complementaridades modais, ou seja, pela 
introdução de condições à circulação de pedestres, velocípedes e sobretudo, pela optimização 
do transporte colectivo.

No entanto, é necessário ter em conta que a “perda de capacidade reguladora e falta de 
capacidade financeira [dos municípios e do estado] exigem políticas e planos mais centrados 
em objectivos precisos e menos em intenções holísticas” (Domingues et al., 2012: 26). Os 
custos associados a uma acção de qualificação global da Estrada da Circunvalação, por mais 
ligeira que seja, serão irremediavelmente avultados, pelo que deverão ser previstas parcerias 
contributivas que permitam conjugar os benefícios de actores públicos e privados. 

36 “O urbanismo moderno desenvolveu um funcionalismo bastante elementar, quer pela escolha de funções 
[...] quer pelas formas de lhe dar resposta. O neo-urbanismo desenvolve uma abordagem funcional muito 
mais fina, tendo em conta a complexidade e a variedade das práticas urbanas e respondendo com situações 
tão multifuncionais quanto possível. Confrontado com exigências cada vez maiores e com múltiplas formas 
de concorrência entre espaços, tenta oferecer nos lugares públicos e nos espaços exteriores uma qualidade 
equivalente àquela que é oferecida nos espaços privados e nos espaços interiores. Leva em consideração as 
dimensões multissensoriais do espaço e procura trabalhar não só com o que é visível mas também o sonoro, o 
táctil e o olfativo.” (Ascher, 2010: 92-93).
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Nessa medida, a aposta no transporte colectivo não apenas contribuirá para a optimização 
da mobilidade urbana global – como alternativa e complemento ao transporte individual – 
como representará uma oportunidade para as necessárias operações de qualificação urbana 
(Ascher, 2010).

A ideia de adaptar o traçado radiocêntrico e último da esteira como rede integrada de 
transporte foi já levantada por diversos autores. No artigo “Contributos para a coordenação 
territorial no grande Porto”, José Rio Fernandes (2005: 8) a propósito de quais as próximas 
prioridades da rede de Metro do Porto, levanta a questão: “para quando se fará uma linha não 
‘portocêntrica’, aproveitado a Estrada da Circunvalação ou num anel que lhe seja exterior?”.

Também no Programa Metropolitano para a Qualificação Urbana da Circunvalação 
(PMQUC) é referido que tanto o município da Maia como o de Gondomar solicitaram 
o estudo para a implantação de um canal de Metro que articulasse a Linha Amarela  (D)
à Linha Verde (C) e a Linha Laranja (F) à Linha Amarela (D) respectivamente, segundo o 
traçado da Estrada da Circunvalação (GT_N12, 2015). No entanto, no parágrafo seguinte 
ao pedido do município de Gondomar, o grupo de trabalho ressalva que “não sendo 
expectável, a curto/médio prazo, a construção desta linha de Metro [ou qualquer outra], 
dever-se-á prever um canal dedicado a transportes públicos (compatíveis com a implantação 
do Metro)” (GT_N12, 2015: 28).

Este princípio acabou por se revelar essencial na definição da estratégia. A proposta para 
a introdução de uma linha de Metro sobre o traçado da Estrada da Circunvalação,  ainda 
que ideial numa perspectiva de valorização urbana, adivinha-se, no entanto, pouco credível 
num futuro imediato ou próximo. Sendo a linha um elemento fundamental, a sua não-
concretização poria em causa toda a intervenção regenerativa37.

A hipótese levantada pelo grupo de trabalho do PMQUC permite que toda a intervenção seja 
principiada, os canais reservados ao Metro construídos e que, quer este seja introduzido ou 
não, funcionem autonomamente desde a sua concepção, servidos por autocarros, segundo 
o modelo Bus Rapid Transit (BRT). Deste modo será possível optimizar consideravelmente a 
eficiência das deslocações colectivas ao longo da esteira, articulando a nova rede com a rede 
rodo e ferroviária existente. 

37 “[...] os desafios que se nos põem, e que a regulamentação legal vigente dos instrumentos de planeamento terá 
que acolher de forma mais explícia, tenderá a valorizar, sobretudo [...] instrumentos de natureza estratégica que 
orientem os actores (administrações, cidadãos, promotores) quanto às prioridades e sua viabilidade de curto/
médio prazo, parceiros e recursos, distinguindo as componentes firmes (de longa duração) e as prováveis ou 
alternativas. Estes instrumentos supõem compromissos institucionais que os afastem do marketing político 
de curto prazo. Pela sua natureza, exigem adaptações contínuas em função dos resultados.” (Domingues et al., 
2012: 13).
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5.01., 5.02., 5.03. Sistema integrado de transportes segundo o modelo BRT, Curitiba, 
2013
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A aposta na multi e intermodalidade permitirá a redução da necessidade do transporte 
individual, correlativamente com a sua optimização – pela oferta de alternativas eficientes 
e complementares –, permitindo diversificar escolhas e, contrariamente à impositiva 
monofuncionalidade da solução viária, libertar os espaços para apropriações mais ricas e 
polissémicas.

“A mobilidade urbana evoluiu muito: os citadinos, tanto homens como mulheres, de 
qualquer idade, deslocam-se cada vez mais; fazem-no por motivos diversos; vão a lugares 
variados, tomam modos de transporte diferentes e utilizam itinerários que mudam segundo 
as circunstâncias. A mobilidade urbana é portanto cada vez menos rotineira […]. Os 
citadinos não utilizam necessariamente sempre os mesmos modos de transporte para as 
mesmas deslocações. Desejam, nesta matéria como em qualquer outra, dispor de uma 
escolha […].” (Ascher, 2010: 140).

Nesta medida, surge a referência do projecto de mobilidade urbana de Curitiba, Brasil, para 
o desenvolvimento de uma rede integrada de transportes. À semelhança do modelo BRT 
que opera em Curitiba, propõe-se a implementação de uma linha exclusiva de autocarros 
confinados sobre o traçado da Estrada da Circunvalação, independente da rede viária regular.

“Agora que se finaliza o ciclo de investimento maciço em vias e que as estradas nacionais se 
convertem em ‘ruas’, fica o campo aberto para repensar instrumentos de planeamento que 
tirem lições mais consequentes acerca de como novos e velhos traçados viários se podem 
incorporar no novo esqueleto do território urbanizado.” (Álvaro Domingues et al., 2006, 
p. 335).

Na década de 1970, o crescimento demográfico e económico do município de Curitiba 
– capital do estado brasileiro do Paraná – reflectia-se, consequentemente, no constante 
aumento das taxas de motorização individual – cerca de 10% ao ano (Santos, 2003). Sendo 
a mobilidade urbana quase exclusivamente baseada em transportes rodoviários – individuais 
e colectivos –, as dificuldades de circulação indiciavam a necessária e profunda reformulação 
do sistema viário estrutural. 

Face à necessária reformulação, o município levantava a hipótese de inserção de um 
sistema articulado de transporte colectivo, de modo a criar alternativas modais e a esbater a 
iniquidade da solução viária (Santos, 2003). O novo sistema de transporte colectivo deveria 
partir dos seguintes pressupostos: uma rede eficiente, articulada, economicamente viável e 
a implementar num curto espaço de tempo. Foi assim implementado um sistema integrado 
de transportes segundo o modelo BRT.

Como princípio, o sistema BRT é muito aproximado do modelo de tramway ou de metro 
ligeiro de superfície. Trata-se de um sistema servido por autocarros de grande capacidade, 
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expressos, que operam somente em faixas rodoviárias reservadas e prioritárias – por vezes 
autónomas às faixas viárias regulares – de modo a que o sistema de transporte colectivo não 
seja condicionado – nem condicione – a rede viária global (Santos, 2003).

Cumulativamente são tomadas medidas para optimizar ao máximo os momentos transbordo 
de passageiros, como o recurso a estações com cobrança de tarifa fora do veículo – libertando 
o motorista desse encargo e dos atrasos resultantes –, elevadas à cota do piso útil dos veículos 
– respondendo assim aos critérios da mobilidade especial e poupando igualmente tempo à 
utilização de escadas. 

O sistema BRT destinado a percorrer rapidamente longas distâncias articula-se com o 
sistema de autocarros convencionais, estes destinados às distâncias mais curtas (locais).

Entre outras medidas de desenvolvimento sustentável, o sistema de mobilidade urbana 
implementado em Curitiba – com as emblemáticas “estações-tubo” – levou o município a  
alcançar níveis de qualidade de vida que o tornaram não só uma referência no Brasil mas à 
escala internacional.
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(Hipótese) 5.2. Modelo
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Neste ponto são estabelecidos os princípios orientadores para uma intervenção de grande 
escala na Estrada da Circunvalação. A necessidade de desenvolver uma proposta globalizante 
para a esteira, tendo em conta a sua dimensão e complexidade, exige que sejam determinadas 
à partida as linhas gerais orientadoras das eventuais acções parcelares. 

A natureza genérica destes princípios tem como propósito a flexibilidade e a adaptabilidade 
da sua implementação. Não se procura prescrever um conjunto de medidas a aplicar 
indiscriminadamente, antes, enunciar os componentes fundamentais da proposta -–
exemplificados num conjunto de “perfis-tipo” – prevendo, no entanto, a possibilidade de 
adaptação a contingências e às particularidades de cada lugar.  Face “à dinâmica balística 
e regulamentadora do planeamento nos anos de ouro, discute-se agora a estratégia, a 
flexibilidade, os princípios e procedimentos reflexivos, a participação, as parcerias [...].” 
(Domingues et al., 2012: 25).

Faixas reservadas

- Criação de faixas reservadas para autocarros (BRT). Apesar de independentes dos eixos 
viários regulares, deverão ser somente sinalizadas por uma guia, a qual pode ser facilmente 
transposta por pedestres, velocípedes ou automóveis em casos excepcionais e/ou de urgência.

- As faixas reservadas estarão associadas aos limites do separador central – uma de cada 
lado –, de modo a, por um lado, garantir uma distância de segurança entre o separador e 
a faixa de rodagem, por outro, manter maior número de árvores possível – uma vez que se 
encontram maioritariamente alinhadas no eixo do separador central.

Estações

- Substituição de todas as paragens de autocarro existentes, uma vez que a sua configuração 
não oferece as ideais (ou essenciais) condições de comodidade e segurança aos utentes, nem 
traz qualquer benefício à circulação viária.

- A localização das novas estações será aproximada à das paragens existentes, evitando 
comprometer as relações já estabelecidas com a rede geral de transportes públicos.

- A configuração das novas estações seguirá o modelo desenvolvido para o Metro do Porto – 
pelo arquitecto Eduardo Souto de Moura – compreendendo, no entanto, algumas alterações:

 Comprimento: 12,00 m;

 Largura da cobertura: 2,00 m;
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- As novas estações deverão posicionar-se no separador central, paralelamente ao eixo da via 
e voltadas para a faixa de rodagem correspondente.

Casos de nível

- Nos casos em que o separador central se encontre de nível – que será a situação mais 
comum –, as boxes estarão assentes numa plataforma impermeável (de pedra ou cubo) – de 
17,00 m de comprimento pela largura total do separador central:

 17,00 m = 12,00 m (comprimento da estação) + 2,50 m x 2 (para cada lado);

- A plataforma estará elevada – a 0,35 m da cota da via – de modo a igualar a altura de 
pavimento útil dos autocarros.

- A diferença de cotas entre o pavimento do separador central e a plataforma será resolvida 
por rampas impermeáveis, permitindo fluidez de relação com o percurso longitudinal.

- No mesmo sentido, as novas estações deverão estar afastadas entre si - a um mínimo de 
2,00 m – de modo a libertar um corredor de atravessamento longitudinal, independente 
dos transbordos.

Casos de desnível

- Nos casos em que o separador central revele uma pendente transversal acentuada, a 
plataforma de assentamento desenvolver-se-á a duas cotas – seguindo o dimensionamento 
anteriormente designado.

- De acordo com as particularidades do contexto e da pendente, deverá se optar por 
privilegiar a cota alta ou a cota baixa, garantindo que uma delas dispõe de largura suficiente 
para não condicionar o corredor de atravessamento longitudinal – largura mínima de 1,80 
m.

- Nestes casos, ao invés do recurso a rampas, a diferença de cotas resolver-se-á pela subtil 
manipulação do desnível do solo. Recorrendo-se a um murete, o terreno será bifurcado 
a partir de uma distância que permita uma suave transposição entre cotas (no exemplo 
apresentado, o murete avança 30,00 m para além da plataforma).

Perfil

- De modo a tornar o perfil da via mais estável e regular, as dimensões das faixas de rodagem 
e das faixas reservadas para autocarros serão uniformizadas:
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 7,00 m para as faixas de rodagem = 3,50 m x 2;

 3,50 m para as faixas reservadas;

- Do mesmo modo, determina-se como absolutamente necessário a introdução de passeios 
em ambas as margens – com uma largura mínima de 2,00 m.

- Sempre que o separador central se encontra estreitado – para dar lugar a estacionamentos, 
ou outros –, este deve ser recuperado de acordo com o espaço disponível, depois de garantida 
a regularização das faixas de rodagem e a introdução de passeios em ambas as margens.

- Nos casos em que as características do perfil não permitam seguir os dimensionamentos 
mínimos estabelecidos, as faixas reservadas poderão avançar sobre o separador central – no 
máximo de 1,00 m em cada lado. No caso da faixa exclusiva se aproximar demasiado de 
uma árvore – menos de 0,8 m – esta deverá ser derrubada.

- Sempre que as características do perfil o permitam, deverão ser criados lugares para 
estacionamento paralelos ao eixo da via, entre o passeio e a faixa de rodagem – em uma ou 
em ambas as margens.

- Uma vez necessário o reperfilamento das vias, a cota do pavimento alcatroado – faixas de 
rodagem e faixas reservadas – deverá subir – entre 0,10 e 0,15 m -, de modo a conseguir 
reduzir a altura do lancil do separador central, sem que se comprometa a contenção de 
terras nem a integridade das árvores existentes. No mesmo sentido, a adopção do lancil 
com contra lancil permitirá distribuir ainda essa mesma altura – levando a que ambos os 
elementos não ultrapassem os 0,15 m.

- Nos casos de descontinuidade do separador central, a solução deverá privilegiar o conforto 
e segurança dos atravessamentos longitudinais, não comprometendo, no entanto, o 
funcionamento viário:

- Em cada um dos lados da interrupção serão colocadas rampas - com a largura do separador 
e um comprimento que permita os 6 % de inclinação – de modo a dar continuidade e 
fluidez aos atravessamentos longitudinais;

- Serão também introduzidas passadeiras e semáforos, permitindo atravessamentos 
transversais cómodos e seguros entre margens.
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5.04. Planta e corte relativos à nova estação, caso de nível, escala 1.400
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5.05. Planta e corte relativos à nova estação, caso de desnível, escala 1.400
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5.06. Planta e corte relativos ao perfil P03 (situação existente), caso de desnível, escala 1.400
5.07. Planta e corte relativos ao perfil P06 (situação existente), caso de nível, escala 1.400
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5.08. Planta e corte relativos ao perfil P03 (situação proposta), caso de desnível, escala 1.400
5.09. Planta e corte relativos ao perfil P06 (situação proposta), caso de nível, escala 1.400
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5.10. Planta e corte relativos ao perfil P07 (situação existente), caso de cruzamento, escala 1.400
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5.11. Planta e corte relativos ao perfil P06 (situação proposta), caso de cruzamento, escala 1.400
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(Hipótese) 5.3. Ensaio
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5.12. Enquadramento territorial da UOPG
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A partir da definição de uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) 
procurou-se comprovar a hipótese de regeneração urbana de um caso concreto com base nos 
princípios anteriormente determinados, tendo em conta – e sublinhando – a necessidade de 
particularizar as respostas de acordo com cada situação (Ascher, 2010).

Dentro das possíveis escolhas para a determinação de uma UOPG, a zona da Areosa revelou-
se a mais exemplificativa para a reflexão que se procura com esta investigação. Se por um 
lado é consensualmente reconhecida como uma das zonas da Estrada da Circunvalação 
mais afectadas pelo dramatismo das velocidades mecânicas – uma zona claramente sobre-
viarizada – é, por outro, uma das situações onde mais valores urbanos se reúnem, apesar de, 
segundo se crê, ser também das mais esquecidas:

“Para o interior, no (des) encontro de três municípios (Maia, Gondomar e Porto), Areosa 
é bem o símbolo de um espaço esquecido, com prédios de cércea e alinhamento irregular, 
viadutos e passeios descuidados, insegurança mais ou menos evidente e graves problemas 
sociais de parte significativa da população que habita na proximidade.” (Fernandes, 2005: 
7).

A UOPG está situada entre duas intersecções viárias de grande e muito grande fluxo: a este, 
um dos principais acessos a Rio Tinto; a oeste, o acesso à A3. No centro da unidade operativa 
dão-se mais duas importantes intersecções: a intersecção com a Rua de Costa Cabral (Porto) 
e a Rua Dom Afonso Henriques (Gondomar), e o remate – em rotunda – da Avenida 
Fernão de Magalhães (Porto). Trata-se de uma área de afluência viária constante, com 
tendência para largos períodos de congestionamento, sobretudo, no tramo compreendido 
entre a rotunda da Avenida de Fernão de Magalhães e a Rua de Costa Cabral/ Rua Dom 
Afonso Henriques.

Nesta zona encontra-se a maior e mais dramática infra-estrutura viária concebida na Estrada 
da Circunvalação, vulgarmente conhecida por viaduto da Areosa. Construído na década 
de 1990, surge como resposta ao aumento constante das taxas de motorização e aos já 
evidenciados problemas de congestionamento, pelo cruzamento do tráfego da Estrada da 
Circunvalação com o da Avenida de Fernão de Magalhães38. 

38 “Este cruzamento [Areosa], de grande importância enquanto antigo ponto de actividade económica às portas 
da Cidade, foi muito condicionado pela abertura da Avenida Fernão de Magalhães. Com efeito, esta avenida 
de muito grande capacidade de escoamento de tráfego foi, à época, planeada com uma visão de crescimento 
urbano da Cidade do Porto no interior da fronteira da Circunvalação. Esse cenário foi largamente ultrapassado 
pelo facto de que o fortíssimo crescimento das periferias, disperso e difuso, antecedeu a urbanização compacta 
da ‘Cidade interior’. Nessa medida, a Avenida Fernão de Magalhães tornou-se na esteira drenante com maiores 
fluxos de tráfego, os quais esbarravam no tamponamento do entroncamento com a N12. Essa enorme pressão, 
acrescida do substancial atraso na completação das circulares internas de primeira ordem (VCI/A20), tornou 
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5.13. Intersecção da Rua Heróis da Pátria com a Estrada da Circunvalação
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Hoje, no entanto, o problema do congestionamento mantem-se, tornando injustificável o 
dramatismo que a presença da infra-estrutura representa para as ocupações envolventes. O 
próprio viaduto acaba por constituir embaraços ao funcionamento viário, uma vez que os 
seus acessos implicam o estreitamento das vias interior e exterior, de duas para uma só faixa 
de rodagem. Em determinados períodos, este estreitamento reflecte-se no total bloqueio do 
fluxo viário à cota baixa. É curioso pensar que a resposta ao problema acabou por amplificar 
o problema original (Jacobs, 2009).     

A área compreendida pela UOPG é somente servida por transportes colectivos rodoviários, 
no entanto, à excepção da zona de São João, a Areosa é a zona da Estrada da Circunvalação 
onde há maior concentração e sobreposição de linhas – nomeadamente as linhas 205, 305, 
701, 703, 704, 706, 707, 803, 804, 805, 5M, 8M e 9M. Pela confluência das linhas da 
Avenida Fernão Magalhães, da Rua Costa Cabral e de Dom Afonso Henriques, configura-se 
nesta zona um verdadeiro interface (GT_N12, 2015).

Apesar do potencial que a concentração de oferta e de solicitação de transporte colectivo 
representa, o modo como o sistema se insere – pelo posicionamento e pela configuração 
dos pontos de transbordo – somado aos problemas de congestionamento viário já referidos, 
empobrecem possibilidades, condicionam a eficácia da rede e inviabilizam a potenciação da 
zona pelos benefícios da mobilidade urbana colectiva.

Do ponto de vista do edificado, a UOPG é constituída por um conjunto bastante 
diversificado de modelos: edifícios de grande e pequena escala (provavelmente) do princípio 
do século XX, de tipologia unifamiliar ou colectiva – alguns adaptados a comércio ou 
serviços; moradias unifamiliares com extensas áreas ajardinadas; armazéns industriais; e 
grandes blocos modernos de habitação colectiva.

“A Rua da Estrada é uma coisa mal-amada pela mesma razão que muitas outras coisas cuja 
identidade é flutuante, não encontrando estabilidade por aquilo que é mas sim pelo que 
deixou de ser ou ainda não o é. [...] Com a banalização e a democratização do automóvel, 
ficou garantida a fluidez desta urbanização linear onde tudo se mistura: casas, cafés, 
restaurantes, lojas, serviços, fábricas. [...] A Rua da Estrada é um centro em linha, uma 
corda onde tudo se pendura; uma estrada-mercado.” (Domingues, 2009: 13-14).

Como se tem procurado comprovar, a questão do espaço público é sensível e preocupante, 
tanto na UOPG como ao longo de quase toda a Estrada da Circunvalação. Evidencia-se a 
carência de qualidade, conforto e segurança dos (poucos) espaços reservados a pedestres e a 

inevitável uma intervenção pesada, que permitisse conferir fluidez ao movimento de transferência entre a 
Avenida Fernão de Magalhães e a Rua D. Afonso Henriques, através de pouco mais de 100m de Circunvalação. 
A solução encontrada foi a de uma obra de arte com cerca de 600m.” (GT_N12, 2015: 45).
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5.14. “Quando não existem passeios, face à impossibilidade de seguir sobre o separador central – aqui 
transformado em viaduto – os não-automobilizados estão sujeitos percorrer a berma da via, interpostos pelo 
trânsito automóvel e uma profunda valeta”
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velocípedes39. Quando existem, os passeios são demasiado estreitos para as actividades que 
se desenvolvem nas margens da esteira – habitação, comércio, restauração e serviços – tendo 
em conta a grande solicitação viária e as desprendidas velocidades.

Quando não existem passeios, face à impossibilidade de seguir sobre o separador central – 
aqui transformado em viaduto – os não-automobilizados estão sujeitos percorrer a berma 
da via, interpostos pelo trânsito automóvel e uma profunda valeta.

“O problema da Rua da Estrada é a fímbria de espaço que está entre o asfalto e os edifícios: 
valeta, passeio, ausência de um ou de outro, estacionamento, rampas de acesso a edifícios e 

lotes, interrupções, problemas.” (Domingues, 2009: 15).

Curiosamente, é no tramo de maior solicitação viária – entre a rotunda da Avenida Fernão 
de Magalhães e a Rua de Costa Cabral/ Rua Dom Afonso Henriques – onde se encontra o 
espaço de maior interessa da UOPG e que pode ser considerado, na verdadeira acepção do 
termo, como espaço público: o largo cuja antiga “casa de portagem” faz frente.

Este largo é no entanto penalizado pela apropriação abusiva dos veículos motorizados 
que o atravessam, que nele param ou estacionam, e que comprometem a possibilidade de 
diferentes – e pacificadas – práticas urbanas. No mesmo sentido, a impositiva presença do 
viaduto nada contribui à fruição do espaço e às suas potenciais apropriações, condicionando 
ainda o contacto com a margem oposta da esteira (Gondomar) – uma barreira visual, 
auditiva e espacial.

Existe ainda um pequeno espaço a assinalar na margem da rotunda com a Avenida Fernão de 
Magalhães e que se associa ao largo acima referido. Espaço claramente sobrante, triangular, 
relvado, com algumas árvores de grande porte, que pelas suas características e localização se 
revela muito pouco atractivo.

39 “A pobreza do perfil transversal da via, muitas vezes sem as marcas ‘urbanas’ mínimas e habituais, como o 
passeio, a iluminação, o saneamento, etc., e a sua tutela diversa […]; a dificuldade de alargar e aumentar ou criar 
passeios, em resolver estrangulamentos, em direccionar ou limitar tipos de tráfego, em condicionar ou disciplinar 
o edificado com critérios mais claros e funcionais, etc. fazem deste tema um objecto muito interessante, até pela 
falta de atenção dos teóricos e dos práticos do planeamento urbano que, normalmente, remetem a cidade para 
um ‘perímetro urbano’ e esquecem estes eixos e labirintos onde o urbano se prolonga.” (Domingues, 2009: 27).
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5.15. Viaduto e “Largo da Areosa” (em segundo plano)
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No desenvolvimento da proposta para a UOPG, uma questão revelou-se fundamental: 
sobre a permanência, ou não, do carismático viaduto. Apesar do interesse de uma possível 
rentabilização da infra-estrutura, nunca se mostrou uma solução viável, tanto pela difícil 
adequação aos princípios anteriormente determinados40, como pelo dramatismo que 
invariavelmente representa na relação com as pré-existências e na a qualidade dos espaços 
implicados.

“Hoje, parece consensual que essa passagem superior (que nada oferece em funcionalidade 
para além da circulação automóvel), tendo ajudado à fluidez do tráfego de passagem, tem 
impactos muito substanciais na qualidade urbana à cota do solo. Com efeito, as superfícies 
de espaço público tomadas pela presença do viaduto, muto designadamente as áreas em 
sombra e sem pé-direito suficiente para qualquer préstimo, resultam apenas em espaços 
perdidos, insalubres e degradados.” (GT_N12, 2015:45).

A demolição do viaduto é um dado relativamente consensual nos intentos para uma 
regenerada Estrada da Circunvalação. Contudo, parece ser também consensual a necessidade 
de o substituir por uma infra-estrutura de capacidade equivalente:

“A solução só será aprofundada na fase de elaboração do projecto, logo que for viabilizada 
a candidatura aos fundos comunitários. O administrador da Junta Metropolitana, Emílio 
Gomes, admite que a demolição do viaduto da Areosa, que reúne um ‘grande consenso, dê 
lugar à construção de um túnel de igual dimensão. A praça à superfície ficará reservada para 
o trânsito local […]’.” (Luz, 2008). 

Esta transferência infra-estrutural parece, no entanto, embarcar nas políticas simplistas 
herdadas da urbanística moderna, segundo as quais, as respostas para os problemas viários 
se baseiam no constante incremento de condições à circulação automóvel, ocultada ou não 
– procura-se, como se tem sempre procurado, conseguir responder aos problemas da técnica 
com a evolução da própria técnica (Tavares, 2013).

Procurar-se-á com a proposta para a UOPG demonstrar a possibilidade de contrariar esta 
tendência, de contribuir com hipóteses assentes em medidas verdadeiramente reformista 
e reflexivas, passiveis reverter a “híper valorização de apenas uma necessidade do homem 
(a mobilidade) desenvolvida à exaustão em apenas uma das suas múltiplas vertentes (a 

40 A compatibilização do viaduto com a proposta para a introdução de uma linha de BRT revelou-se, desde o 
princípio, bastante problemática. Simplificando, existiam duas opções: as linhas reservadas seguirem sobre ou sob 
o viaduto. Sobre o viaduto, levantavam-se problemas de adequação à largura do tabuleiro, pela impossibilidade 
de inserir passeios, e à incoerência de obrigar os utentes a subir à cota útil do mesmo para embarcar – e vice-
versa. Sob o viaduto, a introdução da linha não beneficiaria minimamente a condição viária, antes, representaria 
mais complexidade.
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5.16. Representação tridimensional da proposta: nova estação relativa à UOPG
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mobilidade mecânica individual), também, esta, ainda exponenciada praticamente através 
de um únicos dos seus meios (o automóvel)” (Graça Dias, 2008: 627).

“Do ponto de vista rodoviário pode, hoje, ser profundamente revista a sua função se 
atendidas as novas razões do contexto (o viaduto foi construído quando ainda não existia a 
VCI/A20 completa, por exemplo) […].” (GT_N12, 2015:34).

O desmantelamento do viaduto viabiliza a adopção da solução-modelo apresentada 
anteriormente para a implementação de uma linha de BRT sobre o traçado da Estrada 
da Circunvalação. Contudo, a prevalência funcional da rotunda da Avenida de Fernão de 
Magalhães implica a revisão da solução-modelo, sobretudo, pelo posicionamento das faixas 
reservadas.

Tendo em conta que no limite nascente da área compreendida pela UOPG o perfil da via 
não permite a existência do separador central41, propõe-se que a necessária transposição das 
faixas reservadas dos extremos do separador central para o eixo da esteira aconteça antes do 
contacto com a rotunda. Deste modo, as faixas reservadas atravessarão juntas pelo centro da 
rotunda, evitando embaraços viários ou profundas reformulações da rede.

No mesmo sentido, propõe-se a anulação do acesso à Rua Diamantina, cujo traçado e 
a sobreposição com a rotunda não se consideram adequados. Em alternativa, deverá ser 
aberta uma nova rua de acesso  num ponto menos conflituoso, seguindo um traçado mais 
claro e que possibilite duas faixas de rodagem e largos passeios. A nova rua será também 
estruturante das vias de acesso ao novo conjunto edificado que se propõe.

O separador central será dividido em dois passeios, evitando que o tapete de asfalto se torne 
demasiado extenso e consequentemente impróprio – ou inseguro – para atravessamentos 
pedonais transversais.

A nova estação relativa à UOPG localizar-se-á nestes mesmos passeios-separadores, 
contiguamente ao “Largo da Areosa”. O posicionamento respeitará o da actual paragem de 
autocarros – ainda que autónoma das faixas rodoviárias regulares – por se considerar o local 
mais apropriado ao transbordo de passageiros e, simultaneamente, o mais necessitado de 
um renovado dinamismo.

O “Largo da Areosa” deverá ser recuperado, eliminando os estacionamentos e os 
atravessamentos viários existentes. Considera-se este espaço de grande valor urbano e 
identitário no contexto da Estrada da Circunvalação, quer pelo conjunto edificado que 

41 Relativo ao perfil P17 (página 147), no qual, a largura reduzida da esteira e a acentuada diferença de cotas 
entre via interior e exterior impossibilitam a existência do habitual separador central.
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5.17. Representação tridimensional da proposta: novo conjunto urbano
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lhe faz frente, quer pelas resilientes actividades sociais. Assim, o este espaço deverá ser 
qualificado e reservado a apropriações não-mecânicas. Propõe-se um edifício de apoio à 
nova estação na frente sul do “Largo da Areosa”, aproveitando a existente descontinuidade 
do edificado.

Associado a este largo, o pequeno espaço na margem da rotunda da Avenida de Fernão 
de Magalhães será também recuperado e alargado, pela remoção das ruídas do lote que o 
limitam. Este novo espaço relacionar-se-á com o “Largo da Areosa” e a um novo pequeno 
edifício que se propõe, destinado a comércio ou serviços.

Crê-se que a intersecção da Estrada da Circunvalação com a Rua de Costa Cabral é uma 
das principais causas do congestionamento viário desta zona, sobretudo, pela transferência 
de fluxos entre vias acontecer num só ponto. De modo a decompor o problema e criar 
alternativas, são propostas duas novas travessas de sentido único: a primeira, entre a Rua 
Doutor Eduardo Santos Silva e a Rua de Costa Cabral; a segunda, entre a Rua de Costa 
Cabral e a Avenida de Fernão de Magalhães. No mesmo sentido, são redesenhadas duas 
travessas existentes: a Travessa Veloso, entre a Rua de Costa Cabral e a Avenida de Fernão 
de Magalhães; e a Travessa Rio, entre a Rua Doutor Eduardo Santos Silva e a Rua de Costa 
Cabral.

Apesar da abertura da primeira travessa – entre a Rua Doutor Eduardo Santos Silva e a Rua 
de Costa Cabral – não ter implicado a demolição de qualquer edifício, fragmentou espaços 
que se encontravam expectantes. Propõem-se dois edifícios de habitação unifamiliar, um de 
cada lado da nova travessa, de modo a compor a frente urbana – então fragmentada.

É proposto, por fim, um novo conjunto urbano: dois grandes blocos na frente da Estrada da 
Circunvalação e um voltado para a Rua Diamantina. A volumetria dos blocos acompanhará 
as cérceas e alinhamentos das pré-existências. O programa destes blocos pode variar entre 
habitação e/ou escritórios nos pisos superiores – de acordo com a necessidade – prevendo 
no entanto a possibilidade de comércio e/ou serviços no rés-do-chão. O interior do novo 
conjunto foi concebido de modo a conservar a estrutura natural pré-existente. Propõe-se 
que essa extensa área expectante seja qualificada e transformada num parque público. No 
limite nascente do parque proposto, um pequeno equipamento com um espaço de leitura, 
uma sala polivalente e uma cafetaria.
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“A mobilidade através do território que a estrada […] assegura, potenciando simultaneamente, 
o ‘acto de nos deslocarmos’ […] terá sido o permanente motor de inserção e de estruturação 
da arquitectura no território, da capacidade mesma de nos apropriamos desse território, da 
capacidade de o transformarmos, da capacidade de configurarmos a cidade. A mobilidade 
como garante da possibilidade do ‘conteúdo social’ ou, ainda ela própria, como ‘conteúdo 
social’.” (Graça Dias, 2008: 22).

Ao longo desta intervenção procurou-se determinar o modo como o progresso do sistema de 
mobilidades – sobretudo da mobilidade individual – se correlacionou com o desenvolvimento 
da própria morfologia urbana, recorrendo a um caso cuja pertinência de estudo parece ser, 
não apenas consensualmente reconhecido mas essencial: a Estrada da Circunvalação do 
Porto. E essencial, como caso de estudo, quer pela importância que a esteira representa 
para a cidade-concelho e sua área metropolitana – enquanto eixo estruturante de um vasto 
conjunto de ocupações e redes – mas também, pela configuração limitada e excessivamente 
monofuncional dos espaços que a constituem.

Procurou-se comprovar a hipótese de regeneração desses espaços; a hipótese de ser viável 
atribuir-lhes novos valores e possibilidades sem comprometer, no entanto, as necessárias 
valências funcionais. A hipótese regenerativa é a demonstração que o problema inerente à 
solução viária não se encerra no objecto – automóvel – mas sim em políticas e modos de 
conceber o “urbano” que ao longo das últimas décadas se dedicaram quase exclusivamente 
ao benefício das deslocações mecânicas – “das enormes vias rápidas às pontes pedonais, 
dos trevos de mudança de direcção às ruas fechadas ao trânsito, das múltiplas rotundas aos 
alargamentos do tecido histórico, das demolições aos túneis, das caves de estacionamento 
aos becos sem saída dos subúrbios” (Graça Dias, 2008: 7). 

Como refere Leonardo Benevolo (2006: 29), “a cidade em que vivemos não é o reflexo fiel 
da sociedade no seu conjunto, mas um mecanismo mais rígido que serve para retardar e 
amortecer as transformações em todos os outros campos, para fazer durar mais tempo a 
hierarquia dos interesses consolidados”.

Nessa medida, a “reforma” não passará pela supressão do automóvel como meio, até porque 
no momento presente, em virtude da imprevisibilidade das dinâmicas sociais, da dispersão 
das novas aglomerações e do subdesenvolvimento do transporte colectivo, não existem 
alternativas eficientes capazes de dar resposta às mobilidades urbanas. Por outro lado, é 
necessário ter em conta que “qualquer problema urbano que, de perto ou de longe, implique 
o automóvel tem tendência para desencadear debates sobre questões de sociedade muito 
mais gerais, com risco de estes debates activarem grandes oposições políticas e ideológicas e 
tornarem a acção muito mais difícil” (Ascher, 2010: 139)
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A “reforma”, ou o novo urbanismo (Ascher, 2010), deverá então desenvolver-se segundo 
políticas multimodais, ou seja, políticas que trabalhem simultaneamente com o transporte 
individual e colectivo, atendendo aos benefícios de ambos e às possibilidades de articulação. 
Deverá também rever os modos de relação entre velocidades – mecânicas e não-mecânicas – 
, procurando contrariar o herdado simplismo (mono) funcional moderno, face às vantagens 
da polissemia e da complexidade urbana. A multiplicidade de escolhas é na cidade uma – ou 
a – questão fundamental, no entanto “é impossível aproveitar-se dessa multiplicidade sem 
se ter condições de se movimentar com facilidade […] e a multiplicidade de escolhas nem 
existiria se não pudesse ser estimulada por usos combinados” (Jacobs, 2009: 378-379).

Pretendeu-se com a elaboração de uma proposta para a Estrada da Circunvalação comprovar 
estes princípios. A principal medida estratégica – a introdução de uma linha de transporte 
colectivo sobre o traçado da Estrada da Circunvalação segundo o modelo de BRT – tem 
como propósito, por um lado, funcionar como evento catalisador e indutor de urbanidade 
na esteira e nas espacialidades componentes; por outro, responder às evidenciadas carências 
multimodais, em simultâneo com a optimização da rede viária – pela retirada dos autocarros 
do fluxo de trânsito regular e pela criação de alternativas eficientes. Nesse sentido, será a 
mobilidade – ou o “movimento” – o elemento que possibilita a regeneração urbana. Inverte-
se o paradigma: se por um lado foi a ânsia de “movimento” – um movimento monotemático 
e individualizado – que determinou a condição contemporânea destes espaços, será então a 
revisão desse mesmo “movimento” a hipótese regenerativa.

“Desenham-se à nossa frente novos instrumentos saídos pelo avanço do pensamento, 
da ciência e da técnica e que, a qualquer momento podem estar na origem de um salto 
metodológico que confira à Arquitectura uma outra capacidade e dimensão que seja capaz 
de melhorar o mundo. Não o podemos afirmar hoje, não sabemos se temos entre mãos um 
destes momentos mágicos. Nem é importante que o saibamos. Mas é nossa responsabilidade 
cumprir as tarefas da atenção e do interesse por tudo o que é ensaio, reflexão e proposta, 
com o sentido crítico e a lucidez que formos capazes de possuir.” (Tavares, 2001: 6).
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