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Programa de Bolsas de
Investigação na Área da Cidade
e da Arquitectura 2011/2012
A Fundação da Juventude, em parceria com a Ordem dos Arquitectos Secção Regional do Norte, promoveu
mais uma edição do seu Programa de Bolsas de Investigação, entre 2011 e 2012.
Trata-se de um Programa de Bolsas de Investigação na Área da Cidade e da Arquitectura, destinado a jovens
arquitectos até aos 35 anos, apoiando-os na realização de um trabalho inédito de investigação, tendo como
objecto de estudo o património arquitectónico de vários munícipios parceiros (Guimarães, Oliveira de
Azeméis, Oliveira do Bairro, Paredes, Porto, Santa Maria da Feira e Vila Nova de Famalicão).
Pretendeu-se a realização de trabalhos inéditos de investigação que promoveram um conhecimento
aprofundado sobre o modo como o património arquitectónico do século XX marcou ou “fez cidade” em
Portugal. O arco temporal em análise esteve simbolicamente balizado entre as datas da Implantação da
República em 5 de Outubro de 1910 e da Revolução de 25 de Abril de 1974, considerando que os períodos
anteriores estão já consideravelmente caracterizados pela historiografia, e que os posteriores não permitem,
ainda, o distanciamento histórico necessário a uma consensual avaliação patrimonial.
Pretendeu-se, naquele arco temporal, que a investigação incidisse sobre conjuntos de edifícios ou de
espaços edificados que se articularam dentro de uma determinada realidade urbana e/ou paisagística,
por contiguidade física, ou, embora distanciados, por estabelecerem um itinerário ou circuito de visita de
evidente valor cultural para a região.
Foram 10 as bolsas atribuídas, cujos trabalhos são agora apresentados ao público, sob a forma de uma
exposição que vai estar presente no Palácio das Artes - Fábrica de Talentos, de 12 a 27 de Outubro de 2012,
sob o patrocínio exclusivo da AXA Seguros. A exposição é de acesso livre podendo ser visitada de segunda a
sexta-feira, entre as 9h30 e as 19h00. Mais informações sobre este porgrama no nosso sítio oficial em www.
fjuventude.pt.
Aproveite esta mostra e divulgue-a junto dos seus amigos/as. Portugal merece e os seus territórios também.
Venha (re)descobrir o nosso património connosco e com estes jovens bolseiros. A Fundação da Juventude
agradece.
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Fabíola Franco Pires E Fernando Cerqueira Barros, ARQUITECTOS

A “OBRA DA RUA” NO CONCELHO DE PAREDES
O trabalho foca a figura de Padre Américo Monteiro de Aguiar
enquanto promotor de uma extensa Obra - A Obra da Rua - que não
se restringe apenas ao Concelho em estudo (Paredes), mas a todo o
Portugal continental, ilhas e antigas colónias ultramarinas, ao longo
de 24 anos (desde 1932 a 1956), desde a sua primeira contribuição
para a Sopa dos Pobres até ao dia da sua morte. Adoptando uma
linguagem que se vai estender a todos os edifícios sem excepção,
e que segue as tendências mais conservadoras da época, buscando
linguagens tradicionais e históricas, e materiais locais, muitas vezes
retirados do próprio espaço da obra, verifica-se aqui, como em
mais nenhuma iniciativa, a tentativa de uma conciliação entre o
tradicional e o rural, com o pragmático e a resposta às exigências
imediatas, fazendo com que a construção seja, por um lado, gradual
e ao sabor da necessidade, e não completamente planeada com
base em meros pressupostos e, por outro, fruto da parceria entre
arquitecto e cliente. Debruçamo-nos, sobretudo, em dois aspectos
da sua Obra: o Património dos Pobres e a Casa do Gaiato e Calvário
de Beire.
Iniciado em Fevereiro de 1951, em Paço de Sousa (Penafiel), o
“Património dos Pobres” visava construir, com base em doações
de beneméritos, e com a ajuda dos padres e vicentinos de cada
paróquia, casas para pobres de forma gratuita e com as condições
de salubridade e conforto que qualquer ser humano necessita. O
arquitecto António Júlio Teixeira Lopes, sob a orientação de Padre
Américo, traça as plantas-tipo de moradias geminadas e isoladas
que vão servir de exemplo para a construção, não só das casas para
o” Património dos Pobres”, como para aqueles que de sua iniciativa
queiram ajudar. Os terrenos eram doados ou aproveitados de cortes
de estradas que a Junta Autónoma abandonava e entregava à Fazenda
Nacional, que os cedia, a pedido, para este efeito. Construíram-se,
em todo o país, mais de 3500 habitações, com distintas linguagens e
materiais adaptados a cada uma das regiões onde se implantaram.
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No concelho de Paredes edificaram-se cerca de 37 casas,
distribuídas por 8 freguesias, quer de iniciativa privada, quer
por intermédio do Património.
Para a Quinta da Torre de Beire, antiga propriedade senhorial
à altura em ruínas, que chega à posse da Obra da Rua em
1954, Padre Américo sonha um inovador programa: “O
Calvário”, subdividindo-se a intervenção em duas zonas. Na
Quinta da Torre de Baixo, sob os escombros da velha casa
senhorial, constrói-se a Casa do Gaiato de Beire, destinada
a receber gaiatos com limitações, tendo o complexo uma
forte componente agrícola. Além da parte residencial, este é
constituído por uma Capela neo-românica, armazéns, oficinas
e pátio agrícola, e uma Escola. Na Quinta da Torre de Cima
nasce um novo aldeamento, reutilizando o velho espigueiro
como capela, que virá a tornar-se no símbolo do “Calvário”.
Utilizam-se modelos de organização testados cerca de uma
década antes na Casa do Gaiato de Paço de Sousa e a opção
para esta obra, destinada a acolher doentes em fase terminal
e deficientes profundos, é novamente a de não construir um
grande edifício. Opta-se por um conjunto de pequenos edifícios
residenciais, de escala familiar e forte contacto com elementos
naturais, aliados a outros de função complementar (Casa-mãe,
Gabinetes médicos, Hospital para acamados e Cemitério). Tal
como as outras obras associadas a esta instituição, o projecto é
também do arquitecto António Júlio Teixeira Lopes (concluídas
por Adalberto França e Pe Baptista), destacando-se o uso do
granito como material estrutural preferencial, assim como
linguagens conservadoras, fortemente ligadas à ideia de “Casa
Portuguesa” e à arquitectura estatal.

// 1. Casas do Património dos Pobres em Parada de Todeia, Paredes. Arquivo da Casa do Gaiato de Paço de Sousa.

// 2. Capela Espigueiro do Calvário de Beire, Paredes. Arquivo da Casa do Gaiato de Paço de Sousa.
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HELENA CRISTINA NETO HENRIQUES, ARQUITECTA

ANÁLISE MORFOLÓGICA DE ALGUNS ESPAÇOS
PÚBLICOS: CIDADE DO PORTO 1910-1974
As unidades em estudo neste trabalho foram seleccionadas visando
encontrar, dentro do universo de espaços públicos construídos de
novo na cidade do Porto entre 1910 e 1974, espaços reconhecíveis
e de qualidade – com uma forte identidade – que de alguma forma
representassem as diferentes épocas de crescimento e transformação
do tecido urbano da cidade. Os 6 casos escolhidos, espraiados
ao longo do período em estudo e disseminados pela cidade,
espelham os diferentes conceitos de desenvolvimento urbano, seus
contemporâneos. Desde os modelos mais tradicionais de construir
cidade - Av. Marechal Gomes da Costa (1922/ 31), Eixo entre os Liceus
Rodrigues de Freitas e Carolina Michaelis (1933/ 51), Bairro de Casas
Económicas de Costa Cabral (1939/ 42) e a Praça D. João I (1950) segundo um sistema composto por espaços públicos de circulação e
acesso com edificação marginal associada em quarteirão, e espaços
não construídos em logradouro ou jardim; à tardia instituição/
revolução em território português do “contra-modelo modernista”
- Bairro de Ramalde (1952/ 60) - que em ruptura com o modelo
histórico dissocia os arruamentos da edificação e dos espaços livres,
propondo novas formas de habitar em blocos colectivos isolados
que determinam a composição urbana; ao modelo alternativo de
reconciliação entre o moderno e o tradicional - Praça Francisco Sá
Carneiro (1952) e Alameda Eça de Queirós(1972) - onde o sistema
de espaços exteriores perde o carácter residual entre os blocos
para voltar a ser ordenador, os edifícios e o sistema viário local
voltam a estar associados.
Pretende-se descodificar a forma física destes espaços públicos,
identificar quais os elementos que os compõem, quais as coerências
e ordens na relação interna dos seus elementos, o que constrói a
sua Identidade e substancia a sua percepção, qual a sua narrativa
– com a ambição de apreender métodos e normas de intervenção
ainda válidas para a cidade contemporânea. A estratégia para a
construção de uma interpretação pessoal destes espaços públicos

|Página 8|

assentou: na (re)visita e observação da sua configuração
actual; na investigação do processo histórico da sua formação;
e no estudo da sua forma, tendo o desenho como meio de
entendimento e de explanação. A análise gráfica tem como
base uma grelha sistematizada, que pretende facilitar: a
confrontação entre os seus princípios urbanos; a leitura dos
elementos que os distinguem ou aproximam; a comparação
das suas escalas; e a visualização e compreensão das lições
urbanas que encerram. Visando a identificação e representação
dos seus elementos morfológicos, ensaia-se descodificar e
interpretar segundo 3 modos de observação: Tecido Urbano
(vias, parcelas e edificado), Unidade em Estudo (geometria,
vegetação, edifícios, funções e topogra- fia), e Síntese.
O estudo destes casos, agora “antigos na cidade” e
integrados em tecidos consolidados, permitiu observar que a
evolução da sua sedimentação urbana, tal como a afirmação
e expressão da sua identidade derivam e convivem com uma
sintaxe exacta - gestos compositivos que impõe formas
regulares, alinhamentos geométricos e sistemas axiais.
Destaca-se o rigor geométrico dos traçados como base
fundamental para o entendimento e clara legibilidade destes
exemplos. O reconhecimento da sua forma e a percepção
da continuidade dos seus elementos físicos e simbólicos
na estrutura geral da cidade são as características que
determinam a compreensibilidade dos casos analisados e a
sua resiliência face às mutações de costumes e programas,
sem pôr em causa a amplitude da respectiva fruição e
apropriação. O rigor dos traçados não significou uma menor
adaptabilidade a novas práticas espaciais, mas constitui-se
como um importante instrumento de desenho urbano face
à multiplicidade e alterabilidade da cidade contemporânea.
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PEDRO DURÃES LEITE, ARQUITECTO

AQUATECTURA DO PAPEL

As Papeleiras hidráulicas em Terras de Santa Maria
O olhar segue o curso de água. A observação (per)segue a Aquatetura – a arquitectura das fábricas hidráulicas.
Onde? Por Terras de Santa Maria.
O trabalho de campo dispôs para inquérito a indústria papeleira,
actividade local com mais de 200 anos votada, dizem-nos as pedras,
muitas vezes ao abandono e ruína. Na ausência do trilho habitual
de arquivos, licenças, documentos, registos, resta-nos o terreno para
nos ensinar a (re)ver o que mantém o eco de um labor intimamente
ligado ao curso de água, aos caprichos do terreno e a uma arquitectura
popular feita de engenho na procura de soluções. Desde a recolha
do tecido e papel usado, a sua transformação de matéria familiar
em mistura moldável, sempre através do uso da força da água que
sobe e desce desníveis, alimenta moinhos de galgas, cambotas,
pulpers, veios, cilindros, as chamadas pilas holandesas rodas de
machão, hidráulicas, dentadas e de coroa, num labirinto que se
quer reescrito. A pasta toma forma e alimenta o espaço, recobre os
metros quadrados em folhas de papel pardo, matéria agora sólida e
seca elevada nas cruzetas até às tesas suspensas.
O tríptico que o visitante tem diante de si segue a horizontalidade da
ribeira de Rio Maior, também dita de Lamas, que nasce no cimo do
primeiro painel e nos conduz, porque a seguimos com o olhar, com
a ponta do dedo e com a curiosidade, ao primeiro estudo de caso: a
Antiga Fábrica de Custódio Pais, agora Museu do Papel. Testemunho
orgulhoso da iniciativa de preservação e vontade de divulgação, foi
aqui recriada na sua anterior função de produção tal como registada
há 70 anos atrás.
No nível abaixo, apresentamos o segundo estudo de caso, a
Fábrica Aradense, ainda em funcionamento e que vem revelar os
mecanismos de produção usados ali como em outros locais. O único
motor é o murmulhar da água. O único fumo, o vapor que sobe
nas madrugadas quentes das margens. A única força é a soma da
corrente e de mãos humanas.
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Finalmente, o terceiro estudo de caso ocupa a parte inferior
do tríptico: é o Engenho Novo cuja sorte ditou a ruína apesar
do batismo de benéfico augúrio. A luz do sol não pára em
telhado algum e ilumina os tanques vazios, as paredes caídas,
os degraus macerados. Ainda assim, obediente, a água segue
o seu percurso entre os pequenos trilhos desenhados para
a fazerem serpentear pelos mecanismos agora inexistentes.
Fica aqui a reinterpretação a partir do testemunho fotográfico
deixado já na década de quarenta do passado século, aliado
ao trabalho de campo de desenho da ruína.
Do que fiz fica a certeza que muito há por fazer. Mas é tarefa
maior que uma pessoa, maior que três meses ou que um
projecto pontual.

ANA SOFIA SANTOS E MARTA FIGUEROA, ARQUITECTAS

IMPACTO TERRITORIAL E SOCIAL DA FÁBRICA
DE CERÂMICA ROCHA EM OLIVEIRA DO BAIRRO
Com o crescimento urbano, do séc. XIX, surgem novos espaços de
produção de cerâmica que procuram dar resposta à necessidade
crescente de materiais para a construção civil.
Surgem estruturas fabris em grandes edifícios, marcados pela horizontalidade, implantados habitualmente junto à linha férrea próximo
dos grandes centros urbanos ou em locais com boa acessibilidade a
estes.
Fora dos grandes centros de produção da cerâmica (Vila Nova de Gaia
e Aveiro) e neste contexto de industrialização da actividade cerâmica
e da sua modernização surge em Oliveira do Bairro, a Fábrica de
Cerâmica Oliveira Rocha.
A fábrica implantou-se num barreiro, adjacente à estrada municipal,
que liga a estação à sede do concelho e junto à linha do caminhode-ferro, conciliando acessibilidades com a matéria-prima de que
necessitava para laborar.
Produzia manilhas de grés, olarias diversas, platibandas, vasos e tijolos para o jardim, tubos para drenagem e tubarias de grés, botijame,
tijolaria vermelha, maciça e vazada e peças refractárias.
O conjunto edificado desenvolve-se ao longo da via, é formado pela
justaposição de dois edifícios, de base construtiva semelhante, morfologicamente muito simples, mas com preocupações e características visuais bem distintas.
O escritório, pequena construção de dois pisos, com duas portas a
promover a ligação directamente com a via, duas janelas no piso
superior, cornijas e ornamentos em volta dos vãos, rebocado, pretendendo claramente ser o elemento representativo da sociedade.
A fábrica apresenta uma fachada em tijolo à vista, conformando
um corpo rectangular de grandes dimensões, com dois pisos e
aproveitamento do sótão. É totalmente construída em tijolo maciço
de barro vermelho, desde os elementos estruturais como os pilares
até à execução das paredes interiores, exteriores e chaminés.
A distribuição de vãos na fachada principal é mais ou menos regular
e sem grandes preocupações estéticas, apresentando no entanto
um elemento de grande interesse visual: no piso do r/c, para responder às necessidades de ventilação natural do espaço, os vãos são
preenchidos por uma malha de tijolo intercalada, que cria variados
efeitos de luz no interior.
Numa sociedade maioritariamente rural, a fábrica de Cerâmica
Rocha teve grande impacto social e económico, na medida em que
conformava um polo de emprego com possibilidade de um trabalho
especializado.
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As manilhas em grés da Cerâmica Rocha tiveram lugar nos
esgotos das habitações, utilizadas pela população local,
individualmente, mas não foram nunca utilizadas de forma
sistemática pela autarquia de Oliveira do Bairro.
A produção da fábrica de Cerâmica Rocha seguia na sua
maioria para as grandes cidades, com maior poder político e
económico. Os magros cofres da Câmara de Oliveira do Bairro,
só permitiam a manutenção e reparação de estradas, fontes e
lavadouros existentes.
Até aos anos 60, o abastecimento de água no concelho era
feito de forma pontual, executado em manilhas de fibrocimento, e só no pós 25 de Abril foi implantado um sistema de
infraestrutura de água, desta feita, em pvc. O saneamento foi
até à década de 80, resolvido maioritariamente por meio de
fossas individuais, quando se iniciou a implementação de um
sistema integrado.
Oliveira do Bairro apresentava nos anos 40 uma desenvolvimento urbanístico típico dos aglomerados rurais, com uma
baixa densidade e uma grande dispersão linear, ao longo das
vias de comunicação. A ocupação do território continuou a
ser feita, ao longo do tempo, de forma dispersa, densificando
assentamentos já existentes e sempre muito apoiada nas principais vias de acesso e atravessamento da cidade.
Dos anos 40 aos anos 70, verificou-se esse reforço da ocupação existente, densificando-se o tecido construído, principalmente no centro da cidade e ao longo das vias onde já antes
existia algum tipo de construção. A EN 235 funcionou como
grande linha orientadora da edificação, justificando um desenvolvimento tendencialmente linear no sentido Norte – Sul. A
partir dos anos 70, surgiram edifícios de alguma dimensão no
aglomerado. Nem a Cerâmica Rocha, nem a linha do caminhode-ferro, parecem ter tido um impacto decisivo na localização
das novas construções, tanto habitação como indústria.
A partir do 25 de Abril generalizou-se a densificação da ocupação, sempre apoiada nas vias existentes. A escala e morfologia
da cidade sofreram uma alteração significativa.

// Esquema urbano – 1947 e 1976

// Forno retangular

// alguns exemplos dos tipos de tubos fabricados na Cerâmica Rocha

// Axonometria – Fábrica de Cerâmica Rocha

// Axonometria – Fábrica de Cerâmica Rocha
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Gisela Lameira, ARQUITECTA

INSTRUMENTOS PARA A INVESTIGAÇÃO DA ARQUITECTURA
CORRENTE DOS PRIMEIROS TRÊS QUARTÉIS DO SÉC. XX
Quarteirões portuenses enquanto laboratórios tipo-morfológicos
Mais do que identificar, mapificar ou analisar ruas ou edifícios portuenses com hipotético valor patrimonial no período 1910-1974,
propõe-se nesta exposição ensaiar instrumentos de comunicação/
transmissão de conhecimento, de forma sistemática e sintética.
Pretende-se, através de 3 casos de estudo/trechos urbanos, seleccionados sob um tema comum -“Quarteirões portuenses enquanto
laboratórios tipo-morfológicos”-, questionar os meios através dos
quais se tem vindo contemporaneamente a divulgar o estudo da
edificação de carácter corrente. É uma via de investigação aparentemente menor, frequentemente ofuscada por discussões de maior
profundidade teórica como é, por exemplo, todo o questionamento
teórico em torno dos critérios através dos quais procedemos à valoração da arquitectura enquanto património, mas que parece fazer
sentido episodicamente retomar.
Para tal, propõe-se a leitura de espaços urbanos da cidade consolidada, quarteirões situados na Rua de Rodrigues Sampaio, Rua de Sá
da Bandeira/Rua do Bolhão e Rua de Ceuta, não como objecto em
si, mas como mote para testar mecanismos de comunicação, neste
caso concretizados através de 3 painéis expositivos que, de algum
modo, procuram traduzir a relação estreita entre ‘edificação corrente’ e ‘consolidação urbana’, nos primeiros 3 quartéis do novecentos portuense.
Na minha opinião, estes trechos e o seu edificado de habitação plurifamiliar, não resumindo em caso algum a construção empreendida
neste período temporal são, no entanto, representativos de um
fenómeno de transformação/alteração na forma de intervir e pensar a cidade. São pólos referenciais, que possibilitam colocar uma
série de questões sobre o que caracteriza um modo de construir
portuense.
Em cada painel se tentam articular dimensões urbanas, históricas,
edificadas, segundo, ou seguindo, uma perspectiva comum:
1. Os ‘quarteirões - laboratório’, incorporando as plantas de piso
tipo do seu edificado de habitação plurifamiliar (e por conseguinte
uma matriz de concepção espacial), e referenciando o Processo de
Licenciamento (tipo-morfologia);
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2. A ‘identificação’ e ‘referenciação’ de alguns edifícios, escolhidos aleatoriamente: planta de implantação, fotografias de
época (Processo de Licenciamento), fotografia actual (identificação_imagem);
3. A ‘proposta de análise’ de 1 edifício escolhido aleatoriamente, através de uma matriz de critérios aferidos à caracterização da edificação corrente, numa perspectiva de cruzamento entre cidade/arquitectura (análise do edificado_critérios);
4. Alguns ‘documentos históricos’, pontos de referenciação
a um processo histórico de construção da cidade, que inclui
transições de lógicas de intervenção urbana, diferentes actores, processos de negociação, ideias, projectos, estudos nem
sempre concretizados (processo de construção_lógicas);
5. Uma ‘planta referencial’ comum aos três quarteirões em
estudo. Neste ponto, foram seleccionadas imagens referentes
à Planta Aérea da Cidade do Porto, de 1939, recorrendo-se
posteriormente à fotomontagem das zonas que documentam
as áreas em estudo (referenciação histórica e espacial);
6. Um texto, ou ‘textos analíticos’ que, mais do que explicar todo o processo de consolidação e edificação da cidade,
procuram introduzir temas que se deslocam da autoria e da
excepcionalidade do edificado, lançando (outras) problemáticas: “Metamorfoses tipológicas e morfológicas. Métricas da
parcela”; “A experimentação sobre a unidade - quarteirão”;
“A relação lote/edifício”; “Novo paradigma. Os edifícios de
grande frente”, por. ex. (património corrente_temas).
Trata-se de sistematizar e comunicar o conhecimento acerca
de um património edificado que não se define isolado da sua
dimensão urbana. Nesta perspectiva, ‘rua’, ‘edifício’ e ‘intervenção urbana’ são inseparáveis quando se fala de ‘arquitectura corrente’, e os instrumentos através dos quais se analisa e
divulga esse edificado devem evidenciar essa relação.
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CATARINA GONÇALVES E DANIELA RIBEIRO, ARQUITECTAS

MODERNISMO: OS CAFÉS DA CIDADE DO PORTO

O Porto é um dos municípios que melhor reflecte os ideais políticos
e artísticos que conduziram às alterações socioeconómicas que se
verificaram no País deste a Implantação da República, a 5 de Outubro
de 1910, até à Revolução de 25 de Abril de 1974.

Com a malha urbana preenchida, a cidade cresce, já na vertical,
numa arquitectura anónima de acrescentos, privilegiando
o espaço térreo onde a frontaria comercial expressa os seus
signos e a montra constitui espaço de alguma sedução ainda.

Pode-se dizer que o início deste período temporal coincide de certa
forma com o limiar do que fora o Modernismo em Portugal - e
note-se, Modernismo, com o sentido que Portugal lhe atribuíra, o
da inovação, da procura de um futuro “solto” do passado, de um
presente fugaz e cheio de novas solicitações.

São estes os espaços que dão voz ao surto de associativismo,
agora vinculado a interesses educativos, recreativos, culturais,
e até mesmo à publicação de jornais informativos e revistas
literárias que marcam os movimentos artístico-literários do
século XX.

A cidade cresceu. O aumento populacional que se verificou na
viragem do século, proveniente da vaga de pessoas que chegara
do campo, conduziu à sua expansão. Expansão, e dispersão, agora
segundo a lógica viária já instituída.

Com a chegada do comboio à Estação Central, a Praça de D.
Pedro IV torna-se demasiado pequena para um século que se
abre em amálgamas culturais e ideológicas e em 1916, com o
projecto de Barry Parker (arquitecto e urbanista inglês), para o
centro da cidade, o Porto ganha o que o arquitecto designara
de “verdadeiro centro cívico”, assente na ligação Praça
da Liberdade - Avenida dos Aliados – Trindade. Ao espaço
religioso sucede-se o burguês, o profano e o cívico.

Ainda no final do século XIX, com a construção do caminho-de-ferro
até à Estação de Campanhã, e posteriormente do tabuleiro superior
da Ponte D. Luíz I, o centro comercial do Porto expande-se, passando,
por exemplo, a Praça da Batalha a integrar-se na dinâmica dos afluxos
populacionais das ruas comerciais da cidade.
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Ainda no início do século XX, é criada a Universidade do Porto,
agregando os estabelecimentos de ensino já existentes no centro da
cidade, instituindo-se assim o que seria um dos pólos de produção
cultural e ideológica que marcava o Porto nos seguintes anos.
Mais do que considerado um movimento artístico-literário, o
Modernismo em Portugal introduzira fortes alterações na sociedade
portuguesa. O lifestyle de uma sociedade agora com uma visão mais
aberta, passa a ser uma das grandes apostas da arquitectura do
século XX. Cineteatros, cafés, restaurantes, são agora a “cara”
de uma arquitectura vanguardista e inovadora, representativa
do seu tempo.
De facto, o Porto está repleto de histórias de cafés, há muito espelho
da sua vida económica, social, cultural e artística. No século XIX o
café constituía já um local privilegiado para a troca de ideias, de
discussão, de socialização.
Importa então perceber o encaixe da vida de café no contexto do
Modernismo, caracterizando-se este como local de produção e
partilha cultural fundamental, que tanto marcou a vida social
portuense numa época em que “A sofisticação de (...) instalar cafés
era ato de cultura, bom gosto e amor à causa, e não pelintrice a verse-te-avias”1.
Entende-se por isso importante estabelecer um paralelo entre os
cafés, enquanto espaços que reflectem os ideais vanguardistas,
espaços de referência, e a própria produção cultural, fruto de
encontros de café.
Assim, o espaço de café deverá ser entendido enquanto:
- Ícones da vida social, percebendo qual a sua posição, a sua
localização em contexto urbano;
- Espaços fortemente inculcados pelas vanguardas artísticas, não só
pela imagem que pretendiam transmitir, mas também pela produção
artística que tinha lugar à mesa do café;
- Reflexo da sociedade, percebendo a sua relação com os
acontecimentos que marcaram o espaço da cidade. Exemplifica-se
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com o caso de cafés que ganharam vida através da criação da
Universidade, como o café Âncora d’Ouro que chegou até aos
dias de hoje mantendo o seu carácter estudantil, ou o café
Majectic, aparentemente desconectado deste ambiente, mas
que marcou a vida académica dos estudantes de Belas Artes;
- Reflexo dos novos ideais urbanistas da época, pontuando
agora as avenidas que se iam rasgando na cidade, dando
origem a espaços de vivência colectiva, como o revelam os
cafés implantados na Praça da Batalha (Leão d’Ouro, por
exemplo), fruto das novas dinâmicas sociais implementadas
na praça após a abertura do tabuleiro superior da Ponte
D. Luíz I; ou, umas décadas mais tarde, já nos anos 50, com a
abertura da Rua de Ceuta, o café Ceuta;
- Espaços de relevância política, na medida em que se
apresentavam como espaços de acesso à informação, de
conspiração. Contudo, o que era um espaço marcado
pela troca de ideias começava a transformar-se num espaço
claramente identificado com o advento do Estado Novo, cada
vez mais censurado e impositivamente patriótico.
Ao longo dos anos, o espaço do café foi perdendo a dinâmica
social que tivera no início do século. O mesmo se verificou
com a euforia que chegava da Europa, sob formas
decorativistas, e pensamentos ideológicos.
A própria cidade transforma-se, e a partir dos anos 60, os
imponentes cafés que pontuavam os espaços nobres da cidade
começam a ser substituídos por bancos. Desta transformação
perdeu- se parte do valor arquitectónico e patrimonial que
constituíam os cafés.
Desta forma, e procurando promover a sua salvaguarda
enquanto edifícios representativos de uma sociedade
moderna, pretende-se que este trabalho seja não só um estudo
acerca dos cafés do Porto, mas também uma caracterização
do que foi o lifestyle da era moderna.
Pacheco, H. (1997) Porto, Memória e Esquecimento. (68). Porto: Edições
Afrontamento

1

PEDRO GONÇALVES E PATRÍCIA RIBEIRO, ARQUITECTOS

O ARCO DA FEIRA E A LINHA DO VOUGA

A investigação de um projecto de modernização a partir da sua ruína.
Imaginemos o Arco da Feira como uma possibilidade de delimitar,
1
identificar e reinventar a “conurbação urbano-industrial” que
actualmente se extende entre os Concelhos de Santa Maria da
Feira, São João da Madeira e Oliveira de Azeméis.
Pensemos agora na linha de comboio do Vale do Vouga que
inaugurada em 1908, circula hoje só para passageiros entre
Espinho e Aveiro.
Esta investigação fica marcada no seu questionamento, quer
pelo declínio físico e social do seu objecto de estudo, a Linha do
Vale do Vouga, que foi na sua génese um símbolo de progresso e
modernização; quer pela reflexão sobre a área de estudo, o Arco
da Feira, como uma urbanização sem forma, centro ou limites
2
identificáveis .
Estes partilham um território, uma paisagem, uma organização
urbanística e social. Em síntese, a construção de um tecido urbano
heterogéneo e disperso.
A construção de ferrovia foi uma obra tardia em Portugal,
decidida em grande medida pelo poder político central. A ideia
de que se tratou de um projecto científico só é verdade quanto à
capacidade técnica de funcionamento do novo eixo tecnológico:
máquina, carris, plataforma. Construiu-se portanto uma paisagem
a partir de uma ideia de progresso baseada na construção de
2
“bens materiais” crendo na capacidade de modernização de um
país através da materialização de projectos tecnológicos alheios
a qualquer pensamento, organização ou estratégia de construção
territorial, .
A Linha geométrica do Vouga foi traçada assim, sem que
existissem dados cartográficos, topográficos ou estatísticos que
transformassem uma linha de comboio num eixo estruturante
urbano de circulação e comunicação como parte de um sistema
ou rede de transportes, dentro de um Plano que questionasse as
antigas e as novas formas de urbanização.
De um tipo de povoamento caracterizado pela capilaridade de
acessos e um parcelamento de pequena escala com usos mistos,
até às transformações urbanísticas mais profundas dadas pela
construção da N1 e mais tarde pela A1, a Linha do Vouga foi
construída sem um conhecimento específico do espaço existente
e do que se queria que existisse. Mudou noções de distância e
de tempo e logo as relações sociais dos lugares e das populações
3
que modelaram e se modelaram à Linha .
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4

O “anacronismo” da Linha e dos seus espaços contrasta
com a metamorfose permanente das várias complexidades
urbanas que se desenvolveram à sua volta e que questionam
nas suas realidades a própria definição de urbano, a divisão
administrativa concelhia e a inclusão desta urbanização na
metropolização do Porto.
Num sentido prospectivo, que actualidade têm estes
processos de modernização material no entendimento do
território como uma possibilidade de construção consciente
de um projecto político, social e cultural?

1. GEDDES, P., (1994) Cidades em evolução, Campinas, São Paulo: Papirus
(1º ed. 1915) e PORTAS, N. DOMINGUES, A. CABRAL, J., (2011) Políticas
Urbanas II- Transformações, Regulação e Projectos, Lisboa: CEFA/FGC.
2. PEREIRA, H.S. [2], (2008), Caminhos-de-Ferro nos Debates Parlamentares
(1845-1860) Mestrado em História Contemporânea,
(http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/23124/2/
tesemesthugopereira 000093156.pdf) e MACEDO, M., (2009), Projectar
e Construir a Nação - Engenheiros e Território em Portugal (1837-1893),
Tese de Doutoramento em Arquitectura, Universidade de Coimbra.
3. ALLENBY, B., SAREWITZ, D., (2011) The Techno-Human Condition, MIT Press.
4. RODRIGUES, D., (1974), Vouga Arriba ou o Drama de um Povo, Aveiro.
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VANESSA PIRES DE ALMEIDA, ARQUITECTA

O HABITAR EM GUIMARÃES
Moreira da Silva e Arménio Losa

O trabalho desenvolvido consistiu na análise da forma como dois
arquitectos e urbanistas, David Moreira da Silva e Arménio Losa,
actuaram sobre a Cidade de Guimarães, tendo a habitação como o
elemento morfológico privilegiado de organização da cidade.
Com o Anteplano de Urbanização, de 1949, e o Plano Parcial da Zona
Noroeste, de 1969, almejou-se definir a forma de habitar que estes
autores desejaram conferir à Cidade de Guimarães, tendo como
base o contexto político-urbanístico.
Os bairros habitacionais analisados foram o bairro onde se situa
o Liceu Nacional, a nascente da “pata de ganso” e o bairro a
noroeste, contíguo ao Estádio, que integra a Capela da Nossa Sr.ª da
Conceição.
Estes, ao mesmo tempo que determinaram a expansão da cidade,
reflectem dois momentos, duas correntes, presentes na história
do planeamento urbano em Portugal. O primeiro, influenciado por
Agache e Groer (urbanistas), ao qual se associa o “urbanismo formal,
em que o desenho do espaço público acusa a influência dos modelos
alemão e italiano, com uma versão tardia da cidade- jardim”(Lôbo,
1995:145); e o segundo, pelos princípios da Carta de Atenas,
presentes no I Congresso Nacional de Arquitectura, em Portugal, em
1948, embora os seus autores, em particular Arménio Losa, tendam
a manifestar uma particular preocupação pelas preexistências, isto
é, pela forma da cidade sedimentada ao longo dos anos.
A dimensão urbana é, portanto, a dimensão espacial focada - a escala
do bairro, entendida como o conjunto de quarteirões de edifícios,
ruas e praças, com características comuns, revelando, assim, partes
homogéneas identificáveis, necessárias à compreensão do objecto
de estudo – o habitar.
Não se pretendeu, pois, estudar a habitação enquanto tipologia
espacial, mas antes a relação que esta estabelece com os demais
elementos morfológicos do espaço urbano.
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A interpretação destes espaços edificados, através da
identificação dos elementos morfológicos que os caracterizam,
as partes que os compõem, o modo como os seus elementos
se estruturam, organizam e relacionam, permitiu um
entendimento sectorial que, quando articulados, nos conduziu
a uma melhor compreensão da forma da cidade.
Os elementos morfológicos analisados em cada intervenção
foram o solo, os edifícios, o lote, o quarteirão, o plano marginal,
o logradouro, o traçado, a praça, o monumento e a vegetação,
que, através do entendimento das suas relações, definiram
a forma de pensar a cidade de cada um dos autores, David
Moreira da Silva e Arménio Losa.
O contributo dado pela importante experimentação destas
intervenções levou à reflexão dos problemas actuais da forma
urbana, conjecturando-se sobre o que pode vir a definir o
desenho da Cidade, neste dispersar da habitação pelo território,
sem estruturas, serviços e equipamentos adequados.
A Cidade, com a diminuição de crescimento económico e
demográfico, centra agora o urbanismo contemporâneo
no interior da cidade, cerzindo-a, contrariando a expansão
urbana. Essencialmente morfológica, avança no sentido
de um contínuo de espaços construídos, em que os seus
elementos basilares são a rua, a praça, e onde as arquitecturas
significantes se tornam pontos de referência na estrutura
urbana. Ao conferir uma matriz de suporte ao tecido urbano,
a cidade adquire, assim, uma abertura suficiente e necessária
às diferentes interpretações da arquitectura contemporânea.
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IVO POÇAS MARTINS, ARQUITECTO

O PORTO DO PORTO
“O Douro, rio português, possui uma vida própria característica que
justifica a sua paisagem marginal e as atitudes da gente que em sua
volta trabalha.”
Douro: Faina Fluvial (1931)

A actividade portuária é historicamente vital para a cidade: justifica
a sua localização, posicionou-a, deu-lhe relevância na região e no
mundo e alimentou o seu desenvolvimento económico e urbano
de modo contínuo desde a fixação dos primeiros povoados aos nossos dias. Hoje, esvaziado dessa função de “estrada de água”, o rio
Douro é, fundamentalmente, um suporte cenográfico que alimenta
um impulso de urbanização onde a relação com o rio é radicalmente
dife-rente dessa condição portuária: passeios turísticos de barco, esplanadas e percursos ribeirinhos, ou novos empreendimentos residenciais de luxo onde antes era armazém, fábrica ou entreposto.
Permanecem ao longo das margens do Porto e de Vila Nova de Gaia
os registos construídos acumulados e sobrepostos ao longo de séculos de interdependência com o rio, que vão dos vestígios da cintura
medieval, às caves do Vinho do Porto e aos novos condomínios de
habitação com vistas exclusivas, passando por todas as infra-estruturas portuárias tornadas obsoletas: os cais de acostagem, a alfândega,
os núcleos piscatórios, os armazéns, etc. etc.
Com base nestas evidências construidas que ainda persistem,
pretende-se com este trabalho a construção de uma narrativa que
permita compreender e informar as transformações nas formas e
dinâmicas que ocorrem no Douro pós “Faina Fluvial”. Essas transformações ora são narradas em cronologias quase lineares marcadas
por episódios marcantes (a função portuária antes do caminho-deferro; as modificações introduzidas pela industrialização; a localização de infraestruturas de transporte e produção de energia; as pontes e travessias, etc.), ora revisitam velhas tendências como a relação
entre antigas quintas e casas de vilegiatura e os novos residentes que
vieram com a nobilitação das margens do rio.
Deste modo, propõe-se a decomposição desta paisagem, isolando
unidades de informação mínimas (como léxias de um hipertexto),
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que exemplificam outros tantos processos de mutação ou de
obsolescência, consideradas importantes como registo desta
transformação. Numa lógica de relação e leitura hipertextual,
pelas múltiplas possibilidades de articulação entre os elementos isolados, cada léxia será desenvolvida num formato comum: um desdobrável com a dimensão fixa de uma folha A4.
A opção pelo recurso a este meio justifica-se pela facilidade
de comunicação, nomeadamente para visitantes e turistas. Ao
contrário da comum visita turística- “a distração de ver o que
se tornou banal” como refere Debord, sugere-se o percurso
que enriquece a experiência estética com chaves de leitura e
inteligibilidade urbanas.
Uma “deriva” orientada pela informação de base construída
e organizada em fichas independentes. A quantidade e a
sequência dos pontos do percurso, entendido tanto como a
experiência directa da realidade como a leitura e manuseamento da informação, torna-se assim virtualmente ilimitada.
Em cada uma destas unidades de informação cruzam-se
documentos iconográficos da época da sua construção, com
fotografias do seu estado actual e, nas diferenças entre estas
representações, convocam-se questões quanto às suas mutações bem como às dos seus contextos no passado.
No desenvolvimento deste trabalho identificaram-se e enunciam-se até ao momento cerca de meia centena de casos ou
de léxias cujos traços ainda são visíveis nos nossos dias. Essas
escolhas são muito diversas e tanto se podem centrar num
artefacto construido ligado à actividade portuária e que se
encontra em sem uso, como num aglomerado sem evidente
valor patrimonial em estado de transição, como práticas de
relação com o rio que ainda persistem. A perspectiva poderá
ser ententida como nostálgica - como se fora um percurso
por restos em ruinas evocando memórias de um passado
ausente -, mas é sobretudo uma tentativa de compreensão
dos mecanismos de mutação destas realidades feitas à luz do
conhecimento e das dinâmicas actuais.

|Página 23|

MARGARIDA LEITÃO E VÂNIA SARAIVA,
ARQUITECTAS

RIBA D’AVE INDUSTRIAL

Contributo da Fábrica Sampaio, Ferreira
& C.ª LDA. no seu desenvolvimento
sócio-económico e urbano
Se em meados do séc. XIX, o sector industrial começou a ganhar
relevo a par da agricultura, a generalidade dos casos assentava em
pequenas manufacturas de cariz doméstico-familiar, num fenómeno
conhecido por proto-industrialização encarado como fonte de
rendimento complementar.
Com o intento de explorar as características de produção
manufactureira da região do Ave, nasceu um novo ciclo de
desenvolvimento da indústria têxtil algodoeira no Norte de Portugal,
originando um processo de transferência espacial da indústria
urbana para a província.
A teia de recursos hídricos, a existência de mão-de-obra abundante
e barata, e a proximidade do mercado interno constituíram
incontornáveis atractivos para esta fixação industrial.
Porém, a falta de conhecimento sobre o programa industrial conduziu
a arquitectura, que atravessava uma fase de caminhos múltiplos, à
absorção dos modelos ingleses caracterizados por edifícios de vários
pisos desenvolvidos longitudinalmente no decurso do rio, com a
fachada voltada para este, numa linguagem que reinterpretava o
arquétipo de habitação colectiva, culminando, pelas vicissitudes
geográficas, numa morfologia heterogénea de sobreposições
sucessivas dos diferentes blocos.
Junto destes complexos surgiam aglomerados que foram
consolidando a ocupação dispersa do território do Ave, a partir de
configurações que acompanharam as infraestruturas de comunicação
local e regional, desenvolvendo extensos corredores urbanos ou que
se associaram a pequenos núcleos urbanos pré-existentes.
Este é o caso de Riba de Ave que, por acção das fábricas aqui
implantadas, gerou um fluxo migratório de novas famílias operárias,
despoletando uma enorme pressão construtiva em torno do núcleo
industrial, demarcando duas morfologias distintas no seu tecido:
na zona antiga, uma malha densa essencialmente rural, constituída
por habitação e caminhos rurais, intercalados por pequenas
áreas agrícolas; e, na zona nova, junto das fábricas, um traçado
mais cuidado, com escala urbana, onde se fixaram gradualmente
equipamentos como Posto de GNR, Escola, Hospital, Teatro, Igreja,
Mercado, Estalagem, Correios, Café, Quartel dos Bombeiros, Posto
de Combustíveis, Externato e Bairros Operários.
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Face à omissão do levantamento arquitectónico destes
equipamentos de carácter público, e reconhecendo a
importância do papel urbanizador da Família Ferreira,
responsável pela sua criação, este trabalho propõe uma análise
sistemática e tipológica das suas características formais.
Pretende, para além de explorar o seu desenho individual,
analisar o conjunto da sua implantação, ao longo do eixo que,
passando entre as fábricas Sampaio, Ferreira & C.ª e Oliveira,
Ferreira & C.ª Lda., constituiu a nova centralidade.
Hoje, resultado do abandono fabril, este centro industrial
está transformado numa aldeia urbana “museificada”, onde
o seu desenvolvimento irregular, afastado da convencional
concepção citadina, poderá definir-se como território
transgénico onde a diluição de fronteiras em confluência com
outros factores, fez emergir um paradigmático modelo de
“rurbanização industrial”.

// Fábrica Sampaio, Ferreira e Cª. Lda. vista do rio Ave, anos 40 c CPF

// Planta actual de Riba de Ave com os principais equipamentos assinalados
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