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 Este documento pretende estudar o impacto da sociedade informacional no espaço 

público e como revitalizar a sua relação. Para tal estudaram-se teorias sobre a revolução 

tecnológica e, o impacto desta na forma como a sociedade vive e experiência a cidade. Ain-

da, estudaram-se respostas urbanas e arquitetónicas aos problemas levantados, para depois 

serem testadas no ensaio projetual de um Hub CTC na cidade de Santa Maria da Feira.

 Para tal recolheu-se e tratou-se qualitativamente a informação recolhida sobre au-

tores como Manuel Castells, Dijck, Lerner, Rem Koolhaas, e ainda de informação produzida 

pela turma, e de autoria própria.

 Conclui-se que apesar de claros os danos que o novo paradigma instalou no sistema 

de espaço público, a recuperação do seu propósito urbano é possível através de  intervenções 

pontuais, com a ajuda da ferramenta desenvolvida por Jaime Lerner, a acupuntura urbana, só 

que desta vez acupuntura digital.

RESUMO





11ABSTRACT

 This  document  pertends  to  in   vestigate the  im pact of informational society in 

public space, and how to revitallize their relationship.

In doing so, we study the theories about the technological revolution and the impact that it 

has in the from of how society lives and experiences the city. 

Furthermore, we investigate the urban and architectonic solutions for the problems that arise,  

to later be tested in the project of a Centre for Knowledge, Transporta and Communication 

(KTC) Hub in the city of Santa Maria da Feira. 

 There was a collection and treatment of qualitative information from authors such as 

Manuel Castells, Dijck, Lerner, Rem Koolhaas, and information produced from the class and 

from the self author. 

 It is  concluded that besides clear damage taht the new paradigm has installed in the 

system of public space, the recuperation of its urban being is possible through select inter-

ventions, with the help of the tool developed by Jaime Lerner (Urban Accupuncture) just that 

this time it is digital acupuncture.
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 Temos verificado nas últimas décadas uma série de desenvolvimentos tecnológicos 

que vêm a alterar profundamente a forma como vivemos. O uso quase automatizado de 

aparelhos de comunicação diariamente faz parte do nosso quotidiano, vivemos submergidos 

num mundo virtual, servidos de facilidades que na altura em que as nossas cidades foram 

desenhadas, ninguém esperava acontecer. Estamos portanto, inseridos num novo paradigma 

social, fruto de uma revolução tecnológica, das tecnologias da informação e comunicação.

 O facto de vivermos emergidos em duas realidades diferentes, real e virtual, desfa-

vorece aquela onde o tempo e as distâncias não podem ser encurtados a qualquer altura. De 

facto, o espaço real tem vindo a perder audiências, o sistema de espaço público, já não é 

vivido e experienciado como até então, uma vez que a Internet permite anular viagens mas 

permanecer social. Procuramos então encontrar uma resposta para as questões levantadas 

por este novo paradigma no espaço público, de forma a encontrar um ponto de equilíbrio 

entre o uso deste e o novo paradigma social e económico.

 Com este trabalho procuramos entender o que está na génese deste paradigma, para 

podermos apurar os conceitos e intenções que lhe estão associados, procuramos também 

entender de que forma a sociedade se comporta perante este novo paradigma, e por fim, 

entender que tipo de intervenção espera o espaço público na resposta a novas exigências, ou 

qual o seu papel nesta sociedade que vive em dois lugares simultaneamente.

 Para tal, estudamos autores como Castells e Dijck que estudam a sociedade informa-

cional e reconhecem formas de operar nesta, mas que, antes de mais, mantêm uma perspetiva 

positiva sobre as consequências do novo paradigma sobre o espaço primordial de cidadania, 

o espaço público. Também, paralelamente, estudamos autores como Florida e Glaeser, que 

teorizam sobre as novas formas de proliferar a economia, de forma a aprofundar um conhec-

imento mais abrangente sobre este novo paradigma, na procura do tipo certo de intervenção.

 A informação recolhida é proveniente do arquivo da turma, livros, sítios da internet, 

visitas ao local, arquivo municipal, sendo que a mesma informação foi alvo de tratamento 

qualitativo.

 O documento está organizado em dois capítulos, sendo que o primeiro, intitulado 

“O Espaço Público e a Tecnologia como construtores de uma nova mobilidade“ se trata de 

INTRODUÇÃO
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um processo de estudo das teorias adjacentes ao paradigma e ao método de operação no 

território; o segundo capítulo, por sua vez intitulado “Ensaio Projetual de um HUB CTC 

(de conhecimento, transportes e cultura) para a revitalização do Espaço Público” trata-se do 

desenvolvimento do ensaio projetual que conclui o processo de investigação.

INTRODUÇÃO





21

CAPÍTULO I 

O ESPAÇO PÚBLICO E A TECNOLOGIA COMO CONSTRUTORES DE UMA NOVA MOBILIDADE 



Fig. 1 A importância das tecnologias da informação e comunicação mesmo enquanto se assiste a espétaculos é um 

fenómeno global na sociedade contemporanea.



23

 1.A Inovação tecnológica e o processo de globalização

  1.1. O salto tecnológico

 “Para o fim do segundo milénio da era Cristã vários eventos de importância histórica 

transformaram a paisagem social da vida humana. Uma Revolução Tecnológica, centra-

da à volta das tecnologias da informação, começou a formatar, a passo acelerado, a base 

material da sociedade.”1 (Castells, 2000 :1)

O final do séc. XX é caracterizado pelo advento de um novo paradigma tecnológico. Este 

novo paradigma instala-se de uma forma evolutiva uma vez que reproduziu diferenças sig-

nificativas na sociedade, num extenso espaço de tempo. Contudo, segundo Kranzberg (1985) 

é de uma forma revolucionaria que se caracteriza pela intensidade como os seus efeitos se 

vêm a sentir (fig.1): a revolução das tecnologias da informação.

 Segundo Castells (2000: 39), o processo gradual de instalação do novo paradigma 

social e tecnológico começa a verificar-se com dispersos avanços tecnológicos que se esten-

dem pelas décadas que precedem os anos 70. É, no entanto, como consequência da segunda 

guerra mundial que se dão descobertas tecnológicas eletrónicas que mais tarde estarão no 

cerne da revolução do século XXI. Trata-se, portanto, da criação do primeiro computador e 

transístor, ponto de partida para a criação de micro tecnologias. 

 Castells (2000) defende que o novo paradigma dá-se por instalado na década de 70, 

quando os três principais campos tecnológicos, microeletrónica, computação e telecomuni-

cação, convergem na criação de um microprocessador “um computador num chip”. Assim, 

a criação de Ted Hoff, em Silicon Valley garante a possibilidade de se instalar uma fonte 

1 “Toward the end of the second millennium of the Christian era several events of historical 

significance transformed the social landscape of human life. A technological revolution, cen-

tered around information technologies, began to reshape, at accelerated pace, the material 

basis of society.”



Fig. 2 Ted Hoffman e a sua criação, o microprocessador.
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de processamento da informação em qualquer lugar, paralelamente iniciando a corrida para 

a maior integração de capacidade de circuitos num só chip. Poucos anos mais tarde, de-

senvolvem-se os primeiros microcomputadores a atingir sucesso comercial, pela autoria de 

Steve Wozniak e Steve Jobs, que criavam a empresa Apple Computer, Inc. IBM, uma outra 

empresa americana de produtos tecnológicos, em 1981 cria o PC (Personal Computer) de 

cuja tecnologia não é proprietária, abrindo assim a porta á criação de clones das suas máqui-

nas, que seria praticada em grande escala nas décadas seguintes. 

 Com todo o momento para a difusão dos microcomputadores, esta não estaria com-

pletamente alcançada sem o desenvolvimento de software que faria da computação um pro-

cesso simplificado na relação usuário-interface. Assim, a meados dos anos 70 Bill Gates 

e Paul Allen desenvolveram software, para o PC, que dominaria no âmbito dos sistemas 

operativos, e com isto potenciaram o desenvolvimento do mercado do microcomputador, e 

criaram a empresa Microsoft.

 “Cada salto num campo tecnológico específico amplifica os seus efeitos em tecno-

logias da informação relacionadas”2 (Castells, 2000: 45), o microcomputador seria então a 

premissa para toda uma transformação do sistema tecnológico, contudo, a transformação a 

que assistimos ultrapassa a dimensão tecnológica, trata-se de uma mudança igualmente radi-

cal no sistema social e organizacional, possível através da relação sinérgica característica da 

revolução das tecnologias de informação. Quando os três principais campos tecnológicos se 

desenvolvem simultaneamente e em cooperação, através do cruzamento de conhecimentos, 

é possível desenvolver o tipo de ferramenta que iria mudar a forma como o Homem comum 

vive o seu dia-a-dia, tal como um dia a descoberta da agricultura o fez.

 O campo das telecomunicações, portanto, encontrar-se-ia em simultâneo desenvolvi-

mento (em relação ao microcomputador). “As telecomunicações têm sido revolucionadas 

2 “Each leap and bound in a specific technological field amplifies the effects of related in-

formation technologies.”



Fig. 3 A rede ARPANET em Setembro de 1971
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também, pela combinação das tecnologias nodais (interruptores electronicos e routers) e 

novas ligações (tecnologias de transmissão).”3 Seria a convergência de todos estes avanços 

no campo das tecnologias electrónicas para o campo das comunicações interactivas o catal-

izador para a criação da Internet “(...) talvez o meio tecnológico mais revolucionário da Era 

da Informação”4 (Castells, 2000 :45).

 A origem da Internet tem por base uma rede denominada de ARPANET. Esta, surge 

em 1969 produto da agência de projetos de pesquisa avançada do departamento de defesa 

dos Estados Unidos da América (ARPA),uma ideia de Paul Baran de criar um sistema de 

comunicações invulnerável a ataques nucleares. Inicialmente, a ARPANET permitia o com-

partilhamento de recursos de hardware e software para armazenamento de dados, o seu uso 

estava limitado a assuntos relacionados com a defesa militar e a unidades de pesquisa militar, 

para que se abriu a rede a centros de Investigação Universitários. Segundo Laquey (1994) na 

década de 80 já se dividia em duas redes a ARPANET, para propósitos científicos e a Milnet 

dedicada a assuntos militares. Ainda nos anos 80, criam-se mais duas ramificações da rede 

pela Fundação Nacional de Ciência Norte Americana, a CSNET outra rede científica, e a 

BITNET igualmente académica direcionada a assuntos não científicos. Contudo, todas estas 

redes continuavam a usar a ARPANET como suporte, mais tarde este lugar será ocupado 

pela NSFNET fundada pela Fundação Nacional de Ciência Norte Americana.

 A criação da NSFNET foi acompanhada por um simultâneo crescimento exponen-

cial do número de redes. Internacionalmente, redes semelhantes espalharam-se pelo planeta, 

ligando-se às pré existentes redes Norte Americanas. Esta situação resultou em pressões 

comerciais sobre as redes, e o crescimento de redes privadas e de redes sem fins lucrativos, 

o que levou ao encerramento de redes operadas pelo governo e à liberalização da Internet, 

anos mais tarde. 

3 “Telecommunications have been revolutionized also by the combination of “node” tech-

nologies (electronic switches and routers) and new linkages (transmission technologies).”

4 “(...) perhaps the most revolutionary technological medium of the Information Age.”



 Importa ainda compreender que para se estabelecer uma rede de comunicação global, 

era fundamental encontrar um protocolo de comunicação capaz de ser apreendido por todas 

as redes. Nas palavras de Castells (2000: 47) “Os computadores tinham de ser capazes de 

falar uns com os outros.”5

 Esta ideia começa a ser trabalhada ainda na década de 70 quando várias equipas de 

investigadores se juntam na Universidade de Stanford. Desta reunião resulta um protocolo 

de controlo de transmissões que seria capaz de acomodar os requisitos de vários tipos de 

redes existentes. Contudo, anos mais tarde, três investigadores decidem dividir o protocolo 

em duas partes: host-to-host (TCP) e internetworks protocol (IP). Este novo protocolo seria 

capaz de adaptar-se a vários tipos de sistemas de comunicação e a uma grande variedade de 

códigos pelo que, se tornaria no protocolo padrão para comunicações por computador.

 A adaptabilidade deste protocolo estende-se em 1983 quando se adapta ao sistema 

UNIX, um sistema operativo que permitia o acesso de computador para computador. Este 

sistema operativo que tinha sido criado através de fundos públicos, estava disponível apenas 

pelo custo da distribuição, de forma a que o acesso às redes era possível a escalas locais, 

regionais ligadas entre si, que se começaram a propagar para qualquer parte onde houvessem 

linhas telefónicas e computadores ligados por modems.

 Castells (2000 :48) defende que a variedade de aplicações que a Internet agora é ca-

paz, chega ao nosso tempo como consequência dos seus primeiros utilizadores que conduz-

iram o seu percurso nesta direção. “Muitas das aplicações da Internet vieram das invenções 

imprevistas dos seus utilizadores iniciais, induzindo uma prática e uma direcção tecnológica 

que se tornariam características essenciais da Internet.”6

5 “Computers had to be able to talk to each other.”

6 “Many of the applications of the Internet came from the unexpected inventions of its 

early users, inducing a practice and a technological trajectory that would become essential 

features of the Internet.”
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 De facto, uma das peças de equipamento necessárias para a propagação do acesso às 

redes, o modem, foi criado para o PC por dois estudantes em Chicago, enquanto tentavam 

encontrar uma alternativa à viagem que faziam para trocarem ficheiros de microcomputador. 

Movidos pela contracultura que emergiu nos anos sessenta nos Estados Unidos da América, 

enquanto a Internet ainda era gerida por agências governamentais. Anos mais tarde, o proto-

cólo XModem, que permitia a troca de ficheiros sem o uso de um sistema hospedeiro é di-

fundido sem custos, dado que a vontade dos seus criadores era a de propagar a comunicação 

o máximo possível.

 Apartir deste momento, e enquanto a rede em vigor, a ARPANET, estava limitada ao 

uso académico e militar, os computadores que não estavam incluídos nesta rede encontra-

vam uma forma de comunicar. Mais tarde, a criação de uma versão modificada do sistema 

operativo UNIX permitia a ligação de computadores à rede de linhas telefónicas, esta ligação 

era usada para a participação num fórum de discussão sobre computação, em rede, o fórum 

Usenet, tornando-se num dos maiores sistemas de comunicação em rede de grande escala 

à epóca. Para o pc, seria criado também o seu próprio software, sendo que, o PC equipado 

com o seu próprio modem teria acesso à rede Fidonet, uma rede base, barata e aberta prop-

agava-se pelo mundo inteiro. Esta rede, desenhada por Tom Jennings, funcionava à base de 

quadros de avisos. Mais tarde, com a disponibilidade de meios tecnológicos a quem pos-

suísse o conhecimento técnico ou um PC (cada vez mais barato, e cada vez mais potente) 

dá-se a chegada da computação pessoal e da capacidade de se comunicar estimulada pelo 

desenvolvimento de sistemas de quadros de aviso, BBS.

 A última reviravolta, para a formulação básica da Internet, acontece quando a quan-

tidade de computadores a usar redes comerciais ou cooperativas e o uso aleatório de proto-

colos de Internet, tornava demasiado complexo o uso das próprias redes.

 Assim, um novo salto tecnológico acontece aquando da criação de uma nova apli-



Fig. 4 Conceito de Hypertexto
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cação para os sítios electrónicos. Na Organização Europeia para Pesquisa Nuclear (CERN) 

dá-se o desenvolvimento da World Wide Web que organizaria os sítios da internet pela sua 

informação e não só pela sua morada como o protocólo TCP/IP faria até então. Então, a 

mesma equipa desenvolve o formato HTML, hypertext markup language, os elementos da 

linguagem HTML tratam-se de etiquetas que em conjunto formam o código base das páginas 

da Internet, permitindo dar continuidade ao conceito de flexibilidade que forma a Internet. 

Ao protócolo TCP/IP, e à linguagem HTML, os investigadores da CERN juntam ainda um 

protócolo de transferência de hypertext (fig. 4) que serve de guia para as comunicações entre 

os servidores e os programas de navegação da internet, e um localizador de fontes uniforme, 

URL uniforme resource locator, “que combina informação no protocólo de aplicação e no 

adresso do computador que segura a informação requisitada”7 (Castells, 2000) mais uma 

vez, de forma a garantir a continuidade do conceito de sistema fléxivel e adptável, e garantin-

do a acessibilidade facilitada por parte do utilizador.

 Na década de 90 desenvolve-se o software de navegação, o programa Mosaic, segui-

do do Netscape, “Novos navegadores, ou motores de pesquisa, desenvolveram-se rapid-

amente, e o mundo todo adoptou a Internet, criando literalmente uma world wide web.”8 

(Castells, 2000)

 A interação entre todo este processo de desenvolvimento tecnológico e a economia 

e a sociedade, culmina na instalação de um novo paradigma. O desenvolvimento não se dá 

por encerrado, antes, os seus produtos enraizam-se de tal forma na sociedade que não lhe 

podemos permanecer indiferentes.

 Assim, Castells (2000) define o paradigma através da descrição de cinco dos seus 

atributos mais significativos, que em conjunto formam a fundação material da sociedade em 

7 “(...) which combines information on the application protocol and on the computer ad-

dress holding the requested information.”

8 “New browsers, or search engines, developed quickly, and the whole world embraced the 

Internet, literally creating a world wide web.”



Fig. 5 Mapeamento de mensagens enviadas para a rede social Twitter
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rede.

 A primeira característica seria a transformação da informação em matéria (exemplo 

fig.5), uma vez que “as tecnologias servem para agir sob a informação”9 e não o contrário, 

como se havia verificado até então.

 A segunda, é referente à pertença inata e natural do Homem à informação, e da in-

formação ao Homem. Parte integral da existência individual e coletiva é agora, ao mesmo 

tempo, produto dos novos meios tecnológicos.

 O autor refere-se à terceira característica como uma lógica de networking entre 

qualquer tipo de sistema que utilize as tecnologias da informação. Considerando a forma 

como estas prevalecem, a partir do poder criativo de interações complexas e padrões evolu-

tivos imprevisíveis que acontecem dentro da própria rede, uma consequência da sua adapt-

abilidade exaustiva. Castells defende, ainda, que as consequências de não se estar envolvido 

neste sistema aumentam com o crescimento das networks uma vez que a oportunidade de 

interações e oportunidades em geral é muito maior para os envolvidos.

 A quarta característica é portanto a flexibilidade, é importante notar que todo o para-

digma se baseia nesta qualidade. A configuração do paradigma é singular no sentido em que 

é capaz de reconfigurar: instituições e organizações são alteradas, processos são reversíveis 

e a sociedade informal é caracterizada por sucessivas mudanças e fluidez organizacional.

 A convergência de tecnologias específicas num único sistema integrado, encerra a 

listagem de Castells para a definição do paradigma tecnológico e informacional, sendo esta 

última característica determinante para o salto tecnológico. As ciências computacionais, das 

telecomunicações, entre outras, não se encerram ou concentram sobre si mesmas, mas tra-

balham entrelaçadas de forma a que, em soma:

9 “these are technologies to act on information”



“ o paradigma das tecnologias informacionais não evolve no sentido de se encerrar en-

quanto sistema, mas no sentido da sua abertura como um rede ramificada. É podero-

so e imponente na sua materialidade, mas adaptável e aberto no seu desenvolvimento 

histórico. Abrangência, complexidade e o trabalho em rede são as suas qualidades deci-

sivas.”10 (Castells, 2000 :75?

  

  1.2. A sociedade Informacional e a Sociedade em Rede

 Compreendido o novo paradigma na sua génese e princípios de criação e desenvolvi-

mento, interessa-nos estudar a forma como a sua sociedade opera, de que forma se reor-

ganizaram processos sociais de forma a assimilar no dia a dia o paradigma das tecnologias 

de informação e comunicação.

 Existem vários conceitos para caracterizar a sociedade que vive a par do desenvolvi-

mento das tecnologias de informação e comunicação, o sociólogo Jan Van Dijk (2012) de-

fende o uso combinado das expressões “sociedade informacional” e “sociedade em rede” 

quando se pretende tratar da sociedade contemporânea, moderna e desenvolvida, caracter-

izada por um nível alto de permuta e informação e uso das tecnologias de informação e co-

municação. Esta combinação surge de forma a salientar a tendência para uma alteração em 

questões de substância nas atividades e processos na sociedade informacional, e ainda, por 

outro lado, de forma a salientar a tendência para uma mudança na forma como é organizada 

e infraestruturada a sociedade em rede. Ou seja,“enquanto que a sociedade informacional 

aponta para o conteúdo, o conceito de sociedade em rede enfatiza a forma e organização da 

sociedade moderna” 11 (Dijk, 2012: 23).

10 “the information technology paradigm does not evolve toward its closure as a system, 

but toward its opennes as a multi-edged network. It is powerful and imposing in its materi-

ality, but adaptive and open ended in its historical development. Comprehensiveness, com-

plexity, and networking are its decisive qualities.”

11 “While the information society points to the content, the network society concept empha-
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 De facto, o conceito de sociedade em rede confirma a contínua sociabilidade do 

Homem contemporâneo, no sentido em que o seu caracter social continua no centro da sua 

atividade. Contudo, este novo paradigma alterou a forma como a socialização acontece a um 

nível pessoal, segundo Dijk:

“A literatura contemporánea está repleta de expressões como “nós vivemos num

mundo conectado”, numa “idade conectada “, numa “rede humana” e numa sociedade 

em rede”.  À primeira vista, isto parece bastante peculiar, pois ao mesmo tempo há mui-

ta conversa sobre individualização, fragmentação social, independência e liberdade.” 12 

(Dijk, 2006: 1) 

 

 Castells (2000: 211) simplifica o novo modo de desenvolvimento associado ao par-

adigma tecnológico informacional, que redesenha a forma dominante de produção ao qual 

chama de Informacionalismo, para depois percebermos como é que estas novas formas de 

produção se reproduzem no dia-a-dia, de forma a resultar na individualização e fragmen-

tação social que Dijk expõe.

 Em primeiro lugar por todo o planeta, mesmo em lugares com formas de expressão 

cultural diferentes, e assumindo formas distintas desenvolvem-se Business Networks: redes 

organizacionais de unidades empresariais descentralizadas, assumem esta forma de manei-

ra a adaptarem-se às necessidades contemporâneas, de forma a inserirem-se num contexto 

mais amplo associam-se a outras empresas, procuram estabelecer ligações estratégicas entre 

empresas, ignoram fronteiras territoriais de forma a estabelecerem-se confortavelmente em 

redes de suporte globais.

sizes the form and organization of modern society.”

12 “Contemporary literature abounds with expressions such as ‘we live in a connected 

world’, ‘a connected age’, a ‘human web’ and a ‘web society’. At first sight this seems rather 

peculiar because simultaneously there is much talk about individualization, social fragmen-

tation, independence and freedom.”



Este reposicionamento territorial estrategicamente global resulta no próximo elemento 

que Castells (2000: 212) define como “competição Global” que resulta numa constante re-

definição de produtos, processos, mercados e inputs económicos, incluindo o capital e a 

informação.

 Completamente envolvido na base destes dois elementos existem ainda as ferra-

mentas tecnológicas constituídas por redes de telecomunicações, computadores portáteis 

cada vez mais desenvolvidos e software novo, capaz de se adaptar com facilidade às novas 

necessidades diárias, e a comunicação móvel que estende pontes, a qualquer altura, entre 

funcionários e clientes, de forma a que o planeta parece ser capaz de comunicar através da 

mesma língua, a “língua digital”.

 Estes três elementos definem o cerne das relações económicas na sociedade em rede, 

contudo, só estes não expressam o verdadeiro caracter das relações socioeconómicas, falta 

compreender o interesse em usar as ferramentas criadas pelo novo paradigma social e tec-

nológico, uma vez que este não alterou de forma radical o capitalismo que o precede, apenas 

o reajustou às necessidades contemporâneas.

 Esta linguagem comum que usamos para descrever o caracter das relações em rede, 

trata-se de um código cultural comum, composto por diversos projetos, valores e culturas 

que atravessam o planeta de forma a chegarem a todos os utilizadores simultaneamente, re-

definem-se e desenvolvem-se ao mesmo tempo que os utilizadores das redes, e reproduzem 

os valores organizacionais e transformações culturais das unidades do novo paradigma tec-

nológico e social. Trata-se de uma cultura efémera, multifacetada e virtual que se materializa 

sobre a forma de informação, esta, por sua vez, é consultada diariamente aquando da tomada 

de decisões na rede tecnológica e informacional.

 A infraestruturação de toda este rede global acontece quase de forma silenciosa, não 

se vêm autoestradas a serem construídas pelo mundo inteiro, de forma a acelerar a troca de 

informação, Dijk (2006: 1) chega mesmo a afirmar que “aparentemente eles (os canais de 

troca de informação) fazem parte de uma realidade abstracta, pouco visível”13. Contudo, para 

este autor, é impossível negar a forma dominante como se entrega no nosso dia-a-dia, desde 

13 “Apparently they are part of an abstract, barely visible reality.”
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o emprego ao lazer, qualquer tipo de actividade pode estar relacionado com actividades em 

redes de computador como a Internet, “no nível pessoal o nível de uso das redes chegou para 

dominar as nossas vidas”14. Estas, chegam-nos a casa pela simples instalação de um cabo, 

com o propósito de tornar o ser humano mais independente e livre, apesar de ainda ser mui-

to cedo para calcular os seus efeitos reais, é possível equacionar os efeitos possíveis. Dijk 

defende que é possível que a tecnologia da comunicação e informação nos permita melhorar 

a quantidade e qualidade no relacionamento social, uma vez que permitem contactar com 

qualquer pessoa a qualquer momento e em qualquer lugar. Contudo, é também possível, e 

tem-se notado uma tendência para a individualização e fragmentação social uma vez que o 

computador pessoal permite a escolha de ambientes virtuais escolhidos a dedo pelo públi-

co-alvo de forma a tornarem-se locais onde  certos grupos se sentem seguros e confortáveis 

entre eles. De forma a que “os novos meios de comunicação podem se tornar num substituto 

completo da comunicação cara-a-cara, provocando um declínio na qualidade da comuni-

cação em certos aspectos”15 (Dijk, 2006: 3)

  1.3 Espaço Público Híbrido e a teoria do Espaço de Fluxos

 Compreendido o papel fundamental das tecnologias e da dimensão virtual associada 

ao uso dos computadores, telemóveis e da internet, levantam-se agora questões quanto à 

forma como a dimensão real, o espaço físico e palpável é praticado por uma sociedade em 

rede informacional.

 A cidade contemporânea está repleta de população e informação, contudo, alguns 

críticos lamentam a perda do espaço público como um palco de atividades sociais com que 

até então nos tínhamos vindo a familiarizar.

 Críticos como David Uzzel e Norman Klein (2008) defendem que o uso da tecnolo-

14 “At the individual level the use of networks has come to dominate our lives.”

15 “In this way new media communication may become a complete substitute for face-

to-face communication, causing the quality of communication to be diminished in certain 

respects.”



Fig. 6 Mapeamento de relações de amizade na rede social Facebook
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gia no espaço público anula o efeito da presença da pessoa no espaço uma vez que estas per-

correm, contudo, a sua presença apenas se faz notar nas redes virtuais. O psicólogo Kenneth 

Gergen (2002: 227) diz “estamos fisicamente absorvidos por um mundo de outros lugares 

mediado pela tecnologia”16 , o que segundo o mesmo, quanto mais o espaço público é inva-

dido por momentos privadose pessoais maior é a tendencia para o isolamento social.

 Contudo, autores menos pessimistas defendem que apesar do uso permanente das 

tecnologias da informação e comunicação, o espaço público ainda é usado, apenas a sua 

apropriação é distinta:

“Quando espaços são simultaneamente físicos e digitais, e quando as interações entre 

pessoas são mediadas, isto não implica o fim de bons espaços urbanos, mas implica 

mudança”17 (Gordon e Silva, 2011: 85) 

 De forma a que, de facto, este fenómeno é visto como um desafio às atitudes comuns 

sobre o sistema de espaço público, uma vez que a unidade de medida para a qualificação de 

um bom espaço público é a força da comunidade e a sensação de segurança das suas ruas e 

praças, como resultado da proximidade geográfica de indivíduos que participam em inter-

ações sociais variadas.

 De forma a compreendermos como se fundem estas duas realidades no espaço pú-

blico é necessário entender agora como funciona a geografia do espaço público virtual. Uma 

vez que, de facto, a troca de bens, informação, a atividade social humana não desapareceu 

apenas de modificou.

 Segundo Castells (2000), a vida urbana contemporânea desdobra-se em dois senti-

dos: por um lado a inclusão de redes que transcendem o territorial e o palpável e por outro 

lado a exclusão pela separação espacial e física entre lugares. O avanço das telecomuni-

cações e das tecnologias permitem uma concentração e dispersão espacial quase simultâneas 

16 “One is physically absorbed by a technologically mediated world of elsewhere.”

17 “When spaces are both physical and digital, and when interactions between people are 

mediated, this does not spell the end of good urban spaces; but it does spell a change.”



ver - ouvir - tocar
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espaço VIR TUAL

Recolha de informação

COMUNICAÇÃO de informação

Fig. 7 Presença Dual e a sociedade informacional. 
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onde uma geografia de lugares é substituída por uma geografia de fluxos.

 O sociólogo defende que a sociedade contemporânea constrói-se à volta de fluxos, 

fluxos de capital, de informação, de interações, de imagens, sons e símbolos, para que es-

tes fluxos são a expressão dos processos que dominam a vida social política, económica e 

simbólica. Assim, propõe-se a existência do espaço de fluxos como uma nova forma espacial 

característica das práticas sociais que dominam e transformam a sociedade contemporânea.

 O espaço de fluxos liga, numa rede interactiva e virtual de pessoas e actividades, 

diversos contextos geográficos, o espaço, o lugar, é apenas palco de interações e actividades 

sociais suportadas por um lugar real. A cidade é contruída e desconstruída pela competitivi-

dade entre estas duas formas de a habitar, contudo, “os lugares não desaparecem, mas a sua 

lógica e significado são obsorvidos pelas redes”18 (Castells 2000: 43)

 Gordon e Silva (2011) defendem a possibilidade da presença dual, mediada por tecn-

ologias que reconhecem a presença física num determinado ponto geográfico, pode estender 

o meio físico a um meio ambiente virtual, uma vez que é cada vez mais natural navegar estes 

dois mundos simultaneamente, é também natural, ou, comum, olhar para os nossos própri-

os meios de comunicação, o telemóvel, o computador pessoal como uma extensão de nós 

próprios. De forma a que as redes, a internet e as tecnologias são trazidas para os espaços que 

ocupamos, e estes são trazidos por nós para a rede.

 Isto traduz-se em espaços híbridos, de forma a caracterizar situações sociais em que 

a margem entre a presença local e a presença virtual é impercetível. Ainda, de forma a clar-

ificar:

“A mera existência de aparelhos reconhecedores de localização nas cidades não cria lo-

calidades na rede; as localidades na rede são lugares praticados - estes desenvolvem-se 

ao longo do tempo, através de práticas sociais que envolvem a tecnologia.”19 (Gordon e 

18 “Places do not disappear, but their logic and meaning become absorbed in the network.”

19 “The mere existence of location aware devices in cities does not create net localities; 

net localities are practiced spaces - they develop over time, through social practices with 

technology.”



Fig. 8 Os 5 elementos que definem a imagem da cidade segundo Kevin Lynch
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Santos 2011: 86)

 Os lugares que co-existem nestas duas dimensões, as localidades na rede, tratam-se 

de um acréscimo ao espaço público tradicional, com estes, acrescentam-se novas possibili-

dades de interação e uso do espaço que é tão tradicional como a cidade.

  1.4. A nova mobilidade urbana e a reconstrução da cidade

 A integração desta sociedade é então, uma preocupação central para as novas teorias 

do urbanismo. Tal como vinha a acontecer até agora, com outras revoluções como a indus-

trial, procuramos responder às necessidades de uma cultura que é dominante.

 Contudo, a sociedade em rede é caracterizada exatamente pela falta de uma única 

cultura dominante de forma a que as tecnologias de informação e comunicação tendem a 

construir um catálogo imenso de espaços virtuais que responderão às exigências de uma 

igualmente imensa panóplia de indivíduos, de forma a provocar um infinito número de sub-

conjuntos culturais. A questão essencial, então, não é a da partilha de uma cultura em comum 

mas, a comunicação entre todas elas.

 Assim, procura-se integrar a diversidade de expressões locais e a sua relação com as 

novas tecnologias, por outras palavras,

“A forma como as mensagens são transmitidas de um grupo social para outro, 

de um significado para outro na região metropolitana exige uma redefinição do 

espaço público, longe de Habermas e em direção a Kevin Lynch”20 (Castells, 

2004 :446)

 De forma a que os espaços públicos, incluindo nós de comunicação e as redes de 

transportes, sejam o meio de comunicação da sociedade em rede pela sua capacidade de 

20 “how messages are transmitted from one social group to another, from one meaning to 

another in the metropolitan region requires a redefinition of the public space, away from 

Habernas and towards Kevin Lynch”



albergar interações sociais espontaneas, ou seja, o urbanismo pretende estudar a forma como 

as pessoas são capazes de comunicar fora da habitação, através de dispositivos móveis o 

que Castells (2004: 447) denomina por “a sociabilidade de espaços públicos na metropolis 

individualizada”21

 Esta exploração dos espaços duais e aparentemente ambíguos resultará numa espécie 

de cidade híbrida, onde o espaço de fluxos e o espaço de lugares se fundem e confundem. 

Por exemplo, estamos completamente familiarizados com a ideia de que é possível trabalhar 

a partir de casa, contudo, esta noção de flexibilidade no trabalho está incompleta. A realidade 

é que tanto é possível trabalhar a partir de casa como é possível trabalhar em cafés, praças, 

desde que exista infraestrutura de ligação às redes. Existe então, uma mobilidade acrescida, 

na qual o espaço público alberga atividades externas às do lazer, esta será a nova verdadeira 

dimensão do trabalho, a mobilidade espacial em rede, na qual “mover fisicamente, manten-

do a conexão em rede em tudo o que fazemos é um novo domínio da aventura humana”22  

(Castells, 2004: 447), é possível então, movermo-nos fisicamente sem perder a presença 

nas redes, de forma a que trazemos connosco e somos responsáveis simultaneamente pela 

definição dos fluxos e dos espaços.

 Esta nova mobilidade urbana, e todos os novos conceitos de habitar a cidade que 

temos estudado noutros pontos resultam pela procura pelo significado desta transformação 

multidimensional para a arquitetura e urbanismo. Porque, já como temos visto, a dualidade 

dimensional tem consequências próprias e específicas ao paradigma, tal como hão-de ser as 

respostas a estas.

 A reorganização da cidade já está a começar, e a forma como esta é feita em cidades 

por todo o planeta tem em foque a eficácia da comunicação, tal como seria de esperar:

“Restaurar a comunicação funcional pelo planeamento metropolitano; fornecendo sig-

nificado espacial por uma nova nodalidade simbólica criada por projectos arquitectóni-

21 “the sociability of public spaces in the individualized metropolis”

22 “moving physically while keeping the networking connection to everything we do is a 

new realm of the human adventure”
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cos inovadores; e restabelecendo a cidade na sua forma urbana pela prática do desenho 

urbano centrada na preservação, restauração e construção do espaço público como o 

epítome da vida urbana “23 (Castells, 2004: 450)

 Quanto ao planeamento, Castells (2004) alerta para a importância da conectividade, 

as regiões metropolitanas devem de dirigir esforços no sentido de garantir a ligação entre 

outras regiões igualmente metropolitanas e simultaneamente uma comunicação eficaz nos 

espaços contidos pela região. Isto acontece como resposta à necessidade de se manter em 

rede de forma a garantir competitividade e cooperação nas redes globais, procurando a li-

gação virtual entre o local e o global.

 A diversidade funcional e social de uma região metropolitana requere uma abord-

agem multimodal ao transporte, a mistura de meios de transporte privados com meios de 

transporte públicos metropolitanos estende a região a cidades vizinhas, enquanto uma boa 

rede local (com suporte a percursos de bicicleta, pedonais e linhas de autocarro) fortalece 

a sua rede local. O que isto significa é que o planeamento urbano deverá garantir meios 

eficientes de transporte locais e globais e a capacidade de integrar nós multimodais a uma 

escala local e global.

 Quando nos aproximamos da escala da cidade, na qual a ferramenta que possuímos 

se trata do desenho urbano, Castells (2004) define como maior desagio o restaura da cultura 

de cidades. Trata-se de um esforço por um desenho que tem como objectivos a capacidade 

de conectar a vida local, os indivíduos, as comunidades,o uso global dosfluxos apenas como 

ferramenta de socialização, com o objectivo final de partilha do espaço público.

 O espaço público, segundo Borja e Zaida (2001: 35), é o que que faz das cidades cri-

adoras de cultura, organizadoras de sociabilidade e dos sistemas de comunicaçãom através 

23 “restoring functional communication by metropolitan planning; providing spatial mean-

ing by a new symbolic nodality created by innovative architectural projects; and reinstating 

the city in its urban form by the practice of urban design focused on the preservation, resto-

ration and construction of public space as the epitome of urban life”



da prática de cidadania, “a síntese entre lugares e fluxos é realizada no espaço público, o 

lugar de coesão e trocas sociais”24

 Cabe então ao urbanismo prosseguir com o desenho intensivo e expressivo do espaço 

público, na mesma linha de pensamento de Kevin Lynch, desenham-se as boulevards como 

formas capazes de integrar mobilidade e significados na cidade, e as imensas praças que não 

se tratarão apenas de espaços abertos mas de, espaços abertos assinalados. O sistema de es-

paço público admite inúmeras formas, praças, parques, boulevards, por vezes alguns metros 

quadrados que fazem o enquadramento do alçado de um edifício, ou pequenos largos ocupa-

dos pela esplanada de um café, em todas estas circunstâncias “o que importa é a espontanei-

dade de usos, a densidade de interacções, a liberdade de expressão, a multifuncionalidade do 

espaço, e o multiculturalismo da vida nas ruas.”25 (Castells, 2004: 453)

 Quando falamos de espaços públicos assinalados, o nosso pensamento é automati-

camente revertido para a necessidade de inserir um símbolo num elemento conceptual que 

é o nosso conceito de espaço público. Os objectos arquitectónicos ao longo dos tempos têm 

vindo a assumir exactamente esse papel. Portanto, à escala do lugar, é urgente a recriação de 

significados simbólicos, marcadoresde lugares físicos no espaço de fluxos, uma vez que a 

atribuição de significado a um lugar ainda é uma criação cultural. Contudo, o seu resultado 

só será eficaz dependendo da sua interação como restante espaço público da cidade.

 Nas últimas décadas nota-se uma tendência para uma acção arquitectónica local com 

efeitos nos fluxos das redes, como é exemplo, nos pontos seguintes, a cidade de Lille, Cu-

ritiba e Barcelona, através da intervenção em museus, centros de congressos e nós de trans-

porte. Estes, segundo Castells (2004) são os lugares de arquivo cultural e de comunicação 

funcional que são transformados em forma de expressão e significado cultural.

 

 2. A Acupuntura Digital como estratégia de Ação 

24 “the synthesis between places and flows is realized in the public space, the place of social 

cohesion and social exchanges”

25 “what matters is the spontaneity of uses, the density of the interaction, the freedom of 

expression, the multi functionality of space, and the multiculturalism of the street life.”
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  2.1. Acupuntura Digital e o caso de Curitiba 

 Nos últimos 40 anos, em Curitiba, têm-se desenvolvido inúmeras acções urbanísticas 

orientadas por uma procura por uma melhor qualidade de vida para os seus habitantes. Este 

desenvolvimento deve-se ao arquitecto Jaime Lerner que na década de 70 esteve na frente 

do governo local. Caracterizado por uma acção urbana cirurgica que efectivamente procura 

responder às necessidades da população actual e de populações futuras da sua cidade.

 Ao olhar para Curitiba, esta cidade parece-nos o resultado de um imenso projecto ur-

bano, pelo que começamos por estudar a acupuntura urbana, teoria defendida e aplicada pelo 

próprio Jaime Lerner, de forma a compreender mais tarde como o autor a aplica em Curitiba 

e simultaneamente os seus resultados.

Fig. 9 Curitiba após as intervenções de Lerner.



Fig. 10 Jaime Lerner e a paragem de autocarro tubular.
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 “Sempre tive a ilusão e a esperança de que, com uma picada de agulha, seria possível 

curar doenças.» (Lerner, 2011 :7). Lerner introduz-nos ao conceito de acupuntura urbana 

como um instrumento para a recuperação e revitalização da cidade que, tal como na medici-

na, se trata de uma pequena incisão de forma a instigar uma reação num local preciso, uma 

descarga energética, cuja reação despoletaria efeitos, em cadeia, de rejuvenescimento global.

 A complexidade e amplitude do planeamento urbano, para o autor, por vezes não 

permitem o reconhecimento e a atuação imediatas de um ponto fraco na fluidez da vida de 

uma cidade, “Sabemos que o planeamento é um processo. Por melhor que seja, não con-

segue gerar transformações imediatas.” (Lerner, 2011 :8). Pelo que, existem processos que 

não requerem a complexidade imensa de todo um planeamento, tal como o processo de in-

tegração do paradigma das tecnologias da informação na urbe. Considera o autor que “Uma 

boa acupuntura é ajudar a trazer gente para a rua, criar pontos de encontro e principalmente 

fazer com que cada função urbana catalise bem o encontro entre as pessoas.” (Lerner, 2011 

:45) procurando portanto, cruzar os espaços de fluxos e os lugares, utilizando a acupuntura 

urbana como a ferramenta ideal para a revitalizar a coneção entre a cidade e a sociedade.

 Tal como previa Castells no ponto anterior, o exemplo de Curitiba começa por um 

Plano Diretor que procura a conectividade global mas, sobretudo, uma eficaz conectividade 

local. Vegara (2004) afirma mesmo que é aqui que começa a excelência desta cidade que em 

1966, sob o alçado de Lerner, adota um novo modelo urbano, vigente até aos dias de hoje.

 Dá-se a implantação da Rede Integrada de Transporte (RIT), uma solução que procu-

ra a qualidade de serviço de transporte coletivo a um baixo custo operativo. Este sistema é 

composto por linhas de autocarro que circulam pela cidade de forma integrada num sistema 

urbano hierarquizado.

 A malha urbana da cidade abre um eixo de vias de circulação exclusiva para autocar-

ro, que se dominam de eixos estruturantes nas zonas mais densas da cidade, com o objetivo 

de garantir um menor tempo de viagem. Estas linhas cruzam-se pontualmente com outras de 

carácter diferente, linhas locais, linhas interbairros, entre outras, de forma a que linhas que 

percorrem lugares menos densos alimentam as linhas estruturantes.

 O acesso à rede faz-se através do pagamento de uma tarifa única e através de estações 



Fig. 11 Plano de Curitiba com a marcação de eixos estruturantes.
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tubulares que elevam o peão à entrada de autocarros biarticulados (de maior capacidade).

 Por outro lado, o da conectividade global, Curitiba desenvolveu o que Vegara (2004) 

denomina de “uma coerente rede de atividade económica”26 (Vegara, 2004: 239). Isto dá-se 

pelo posicionamento estratégico da Cidade Industrial e parques tecnológicos na área metro-

politana de Curitiba. Esta deslocação do centro da cidade permite uma facilidade de acesso 

ao Aeroporto Internacional de Curitiba e, pelo sistema RIT (fig.11), igualmente facilitado 

acesso ao centro da cidade.

 Contudo, não seria suficiente justificar a atividade económica crescente da cidade 

pela facilidade de acessos uma vez que o que atrai as grandes empresas que têm vindo a 

assentar aqui, e a população, é um esforço contínuo e conjunto por uma oferta de qualidade 

urbana. Por exemplo, a criação da Universidade Livre do Meio Ambiente, veio a educar 

os cidadãos quanto ao desenvolvimento sustentável, alimentando opções individuais sus-

tentáveis assim como opções coletivas no mesmo caminho. Também, um grande sistema de 

parques urbanos que admitem as mais variadas formas, desde parques lineares ao longo de 

rios que definem percursos percorridos a pé ou de bicicleta e que simultaneamente lutam as 

cheias dos rios, a parques urbanos com lagos artificiais que ajudam a drenar a água das chu-

vas ao mesmo tempo que redesenham a imagem de Curitiba. Em seguimento de tudo isto, 

nascem zonas residenciais confortáveis, que servem todas as classes sociais, apoiadas por 

todos os serviços necessários a uma boa qualidade de vida.

 Sobre a sua experiência em Curitiba, Lerner explica como é que lhe foi possível ori-

entar o desenvolvimento da cidade:

“Como a consolidação desses cenários tende a acontecer a médio e longo pra-

zos, deve haver acções imediatas para impulsioná-los, para criar entusiasmo e 

sinergia. Inovar é começar. É aí que a ideia de acupuntura urbana entra: inter-

venções estratégicas pontuais que criam uma nova energia e ajudam o cenário 

desejado para a cidade se consolidar.” (Lerner in http://www.jaimelerner.com/

escrit%C3%B3rio.html, s.d.)

26 “una coherent red de actividad económica”



Fig. 12 Contexto à escala da cidade da intervenção do digital hub em Dublin
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  2.2. A Acupuntura Digital e a Revitalização Urbana - o digital hub de 

Dublin

 O projeto Temple Hub, na zona histórica de Dublin faz desta cidade de um caso de 

estudo singular, fruto de uma série de acertos estratégicos urbanos, que procuram a reno-

vação da cidade existente através da competitividade global.

 O processo de revitalização da cidade dividiu-se em diversas etapas (fig, 12), tal 

como defende Lerner no ponto anterior, a diversas escalas, tal como prevê Castells em pon-

tos anteriores.

 Em 1991 dá-se a recuperação de edifícios de valor patrimonial na zona histórica da 

cidade, o espaço entre estes seria mais tarde preenchido por formas arquitetónicas contem-

porâneas e por consequência, inovadoras. Quanto à função tem-se preferência pela combi-

nação de usos diversos, incluindo habitação, universidades e indústria tecnológica. Anos 

mais tarde amplia-se a zona de intervenção para lá das margens do rio Liffey, ocorre a intro-

dução de linhas de metro urbano, e a criação de espaço público marcado, como é exemplo a 

criação do Smithfield Public Space.

 Segundo Vegara (2004) o que faz deste projeto um caso exemplar será o seu Digital 

Hub que se trata de um projeto que propõe uma zona empresarial internacional associada às 

tecnologias de informação, 

“uma iniciativa pública para criar um centro de excelência para a divulgação da ino-

vação, criatividade, investigação e aprendizagem orientado para o desenvolvimento de 

empresas vinculadas à comunicação digital”27 (Vegara, 2004: 261)

 

 Em conjunto com o MIT (Instituto tecnológico de Massachusetts), cria-se no coração 

da cidade, um núcleo dedicado às tecnologias, que como vimos anteriormente vão despole-

tar na cidade um grande desenvolvimento urbano e económico. Assim, ocupa-se um bairro 

27 “una iniciativa pública para crear un centro de excelencia para el fomento de la inno-

vación, creatividad, investigación y aprendizaje orientado al desarollo de empresas vincula-

das a la comunicación digital”



Fig. 13 Imagem indústrial do digital hub
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no centro de Dublin incubador orientado pela aprendizagem das diferentes tecnologias que 

mais tarde se espalham pela cidade.

 Isto permite que se desenvolvam programas e ocupações diferentes para os edifícios 

e espaços abandonados no centro histórico de Dublin, de forma a que aqui a agulha da acu-

puntura digital, usando a analogia de Lerner, é inserida no coração da cidade, criando uma 

descarga energética que a encheu com uma grande variedade de iniciativas que como vimos, 

mais tarde vem a ocupar e a recuperar a cidade.

 De facto, o documento estratégico para a criação deste hub admite pretender catal-

isar na cidade o sector das tecnologias da informação e comunicação atuando num contexto 

local com perspetivas globais. A visão foca na criatividade e aprendizagem de forma a criar 

uma infraestrutura de informação na Irlanda, na área de Liberties, onde a morfologia ar-

quitetónica industrial (fig.13) tinha criado uma herança e carácter únicos, “assim se promove 

a emergência de uma comunidade local com um forte sentimento de identidade”28 (Vegara, 

2004: 261)

28 “Se fomenta así la emergencia de una comunidad local con un fuerte sentimiento de 
identidad.”
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CAPÍTULO II

ENSAIO PROJECTUAL: HUB CTC PARA A REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO



Fig.14 Localização de Santa Maria da Feira no Território Nacional
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 3. A zona de Vila Boa em Santa Maria da Feira

  3.1. Santa Maria da Feira

 A cidade escolhida para o ensaio projetual, Santa Maria da Feira, localiza-se no Norte 

do País, na Região entre Douro e Vouga. Capital de concelho, pertence ao distrito de Aveiro, 

posicionando-se a norte deste, e à Àrea Metropolitana do Porto, e o seu território limita-se 

entre as freguesias de Espargo, Sanfins e Fornos.

 Tem como cidades vizinhas São João da Madeira, Espinho e Ovar e a cidade do Por-

to a 40 km de distância, ligadas pela autoestrada A1 que atravessa a cidade, e por estradas 

nacionais. Pelo que a cidade é capaz de usufruir de equipamentos culturais e de transporte 

que não pertencem ao seu território como a Estação Ferroviária de Espinho, o Aeroporto da 

Maia e o Porto de Leixões, as universidades do Porto e Aveiro, etc.

 Da história da cidade pouco se conhece de facto, a sua imagem é caracterizada pela 

forte presença do Castelo medieval, contudo, o seu crescimento é ainda recente. Pela análise 

CAP. II - ENSAIO PROJECTUAL: HUB CTC PARA A REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Fig.15 Santa Maria da Feira e as suas cidades vizinhas. Fig.16 Proximidade a equipamentos de transporte Nacionais



Fig.18 Proximidades equipamentos culturais relevantesFig.17 Posição do Território e as principais vias

Fig.19 Evolução da Cidade nas últimas décadas.
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de imagens de satélite podemos verificar que nas últimas décadas Santa Maria da Feira foi 

alvo de um notável desenvolvimento construtivo e uma consequente diminuição de terrenos 

agrícolas que até então vinham a dominar a pegada urbana da cidade. É também claro, nesta 

análise, que este desenvolvimento é consequência da criação de um nó da autoestrada A1 na 

zona Oeste da cidade. Este nó veio a diminuir o tempo de viagem entre Santa Maria da Feira 

e cidades a norte (Porto, Espinho, Maia) e cidades a sul (Aveiro, Lisboa, Coimbra).

 A presença deste nó veio a alterar substancialmente a forma da cidade, uma vez que 

acabou por desenvolver um segundo centro. O centro Oeste da cidade, adjacente ao nó da 

A1, é caracterizado por áreas habitacionais densas e em altura com comércio e serviços no 

rés-do-chão. É percorrido por grandes avenidas, maioritariamente arborizadas, que em con-

junto com serviços e comércio enchem este lado da cidade de vida urbana.

 Por outro lado, o centro Este, trata-se do centro histórico, preenchido por edifica-

do patrimonial como o Mercado Municipal, Igreja da Misericórdia, Convento dos Loios, 

Castelo Medieval e o núcleo habitacional adjacente à rua direita (rua medieval que une a 

população ao Castelo). O edificado desta zona da cidade caracteriza-se pelo grande número 

de serviços e habitação, unidos por ruas largas de calçada recente consequência de vários 

projetos de recuperação da cidade.

 Esta recente recuperação do centro histórico da cidade vem como consequência do 

impacto económico de programas sazonais culturais que decorrem nas ruas da cidade e que 

envolvem a sua população. Uma vez por ano, em alturas distintas ocorrem festivais de rua 

como o Imaginarius e Feira Medieval que visam usar o talento e a criatividade locais, e a 

cultura da própria cidade para montar um espetáculo reconhecido internacionalmente. Como 

resultado destes programas a cidade e a sua população têm se encaminhado no sentido da 

cultura e da criatividade, e da infraestruturação da cidade.

 Com a implantação do nó da A1 e a procura pelo Município pelo desenvolvimento 

de programas criativos e dinâmicos na cidade, a sua população orienta-se no mesmo senti-

do. Uma população jovem e educada tende a preencher a cidade, de forma a que pelos seus 

espaços aparecem serviços, programas e empresas que pela presente fraca infraestruturação 

tendem a desaparecer. Isto, uma vez que, na zona oeste da cidade, onde a infraestruturação 



Fig.20 Niveis de Tráfego no Sistema Viário de Santa Maria da Feira
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é suficiente, o número de serviços é superior aos do centro histórico, que por sua vez, com 

as recentes obras de requalificação do espaço público também tem visto o seu número de 

serviços, empresas e programas aumentar.

 Contudo, há que notar que o lado Oeste da cidade é fronteiriço com a zona industrial 

de espargo, e o centro de congressos Europarque, pelo que é muito mais vulnerável à insta-

lação de serviços e empresas que visam garantir a sustentabilidade económica da cidade.

 Segue-se uma análise dos pontos fracos, fortes, oportunidades e fraquezas da cidade, 

de forma a apurar que tipo de intervenção precisa Santa Maria da Feira.
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Fig.21 Planta Estratégia para o lugar de Vila Boa



Fig.22 Linha Autocarro CTC
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  3.2. A zona de Vila Boa

 A zona de Vila Boa localiza-se na parte Oeste da cidade, onde a construção é recente, 

adjacente à autoestrada A1 e ao seu nó de acesso à cidade. Caracterizada por ser o centro 

comercial e empresarial da cidade, faz fronteira com a zona industrial de Espargo, o centro 

de congressos Europarque, e pelo seu território a construção densa dedica o rés-do-chão ao 

comércio de rua, sendo que é lá também que se encontra o único centro comercial da cidade.

 Esta zona foi escolhida para implantação do projeto do Centro de Conhecimento, 

transporte e cultura pelos ótimos acessos, proximidades a serviços, e pela possibilidade de 

criar uma ligação direta a zonas industriais e comerciais adjacentes, ligação esta cortada pela 

criação da A1.

 De facto, a qualidade dos acessos nesta zona da cidade, garantem-lhe uma proximi-

dade a equipamentos de grande escala externos à cidade, contudo, fundamentais para o seu 

desenvolvimento, tal como se verificou no capítulo anterior no caso de Curitiba. A fragili-

dade aqui ocorre na qualidade do transporte dentro da própria cidade, uma vez que devido ao 

estilo de vida de uma população empregada, em certas horas do dia as ruas encerram-se pela 

quantidade de trânsito que as congestiona. Ainda, a presença da A1 minimiza o contacto da 

cidade com zonas industriais vizinhas, fulcrais para o seu próprio desenvolvimento económ-

ico.

 Quanto ao edificado, esta zona caracteriza-se por ser altamente densa, contudo conta 

com um sistema de praças desenhadas entre edifícios, como é exemplo a praceta da Aveni-

da Sá Carneiro, e a sul uma grande área que espera construção. Contudo o estilo de vida 

proporcionado pela falta de um sistema de transporte coletivo eficaz, retira à população a 

disponibilidade para experienciar a qualidade de vida urbana que uma boa infraestruturação 

poderá proporcionar no sistema de espaço público presente.

  3.2 Objectivos e Acções da Intervenção

 De forma a materializar a visão anteriormente proposta e a aplicar os conhecimentos 

adquiridos definem-se objectivos e acções consequentes que se aplicam na estratégia para a 

cidade:
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 Objectivo 1 - Unir os dois centros da cidade e garantir permeabilidade viária - de 

forma a melhorar a qualidade de espaço público

  Acção 1 - Implantação de uma Rede de Transporte Colectivo

  Acção 2 - Implantação de paragens da Rede de Transporte Colectivo pelas 

vias que unem os dois centros

  Acção 3 - Implementação de um interface de transportes

 Objectivo 2 - Criar uma ligação entre o módo de vida da sociedade contemporânea e 

a rede de espaço público

  Acção 1 - Implantação rede wifi em praças

  Acção 2 - Implantação de mobiliário urbano de permanença em praças

  Acção 3 - Implantação de programa dinamizador em praças sem programa

  Acção 4 - Implantação de programa dinamizador em parques sem programa

  Acção 5 - Implantação de mobiliário urbano inteligente

 Objectivo 3 - Criar uma ligação entre a informação sobre a cidade e os seus utiliza-

dores de forma a melhorar a navegação, e por consequente a economia.

  Acção 1 - Implantação de paineis informativos nos nós viários e principais 

praças

  Acção 2 - Implantação de kiosks informativos em parques de estacionamento

  Acção 3 - Implantação de códigos QR em edifícios patrimoniais

  Acção 4 - Implantação do Centro de Conhecimento e Cultura para tratamento 

da informação a ser exposta na cidade e para o apoio ao desenvolvimento tecnológico da 

mesma.
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 4. O Hub CTC

  4.1. Estratégia de Intervenção

   4.1.1. Visão

 Para Santa Maria da Feira pretende-se uma união entre a cidade e a sociedade con-

temporânea, por outras palavras, procura-se ressuscitar o espaço público, que tem vindo a 

perder público para um outro espaço público, numa outra dimensão, a virtual.

 Para tal, concentram-se ações no sistema de espaço público, que na sociedade con-

temporânea nunca poder ser simplesmente o espaço do peão. O sistema viário percorre a 

cidade e descarrega o peão, como uma espécie de corrente que coagula nas praças, no comér-

cio, nas zonas de permanência. Sobre o edificado construído, que desenha as ruas e as praças 

a corrente de população prossegue simultaneamente, no real e no virtual.

   



Fig.25 Modelos do Edifício Proposto - ZKM
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   4.1.2. Projecto de Referência ZKM

 O projecto do grupo OMA (Office for Metropolitan Architecture) de Rem Koolhaas 

e Elia Zenghelis para o Centro de Arte e Tecnologia de Karlsruhe na Alemanha surge como 

caso de estudo devido às semelhanças programáticas e das condições do lugar de inter-

venção:

 “Como uma instituição cultural, o centro de arte e meios de comunicação (ZKM) 

em Karlsruhe tem uma posição única no mundo. Responde a rápidos desenvolvimen-

tos nas tecnologias da informação e as mudanças da estrutura social presentes. O seu 

trabalho combina produção e pesquisa, exibições e eventos, coordenação e documen-

tação.”1 (Peter Weibel disponível em http://on1.zkm.de/zkm/e/about última consulta a 

16 de Dezembro de 2014)

 As intenções aqui expostas por Weibel traduzem-se num programa que cruza tec-

nologia e transportes, tal como vínhamos a propor para Santa Maria da feira, sendo que a 

proposta de Koolhaas previa um museu de arte contemporânea, museu dos meios de comu-

nicação, instituto para os meios de comunicação visuais, etc., e estação de comboio. 

 Tal como Santa Maria da Feira, a cidade de Karlsruhe trata-se de uma cidade com 

uma quantidade significativa de património (Barroco), pelo  que a introdução de um progra-

ma dedicado à arte e tecnologia seria pouco esperado e segundo Koolhaas (1994), até con-

traditório.

 A forma como o programa se desenvolve ao longo do edifício é essencial para en-

tender como é que programas distintos se podem complementar. Segundo Koolhaas (1994: 

118) os primeiros rascunhos previam dois volumes distintos, unidos por um parque de esta-

cionamento e zonas residuais o que, segundo o mesmo “building only on this strip would 

bind us to a repetition of the existing railway layout”, pelo que o projeto final resulta numa 

1 As a cultural institution, the Center for Art and Media (ZKM) in Karlsruhe holds a unique position 

in the world. It responds to the rapid developments in information technology and today’s changing 

social structures. Its work combines production and research, exhibitions and events, coordination 

and documentation.”



Fig.26 Modelos do Edifício Proposto - ZKM
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completa integração da estação e do ZKM.

 Os OMA, elevam uma planta bidimensional barroca, para a terceira dimensão, procu-

rando usar os eixos XYZ como vetores de progresso para a distribuição programática. O eixo 

dos X fica encarregado da distribuição de entradas, o eixo dos Y trata da simbólica oposição 

das zonas relacionadas com maquinaria e armazenamento de ambos os programas, e o eixo 

dos Z desenvolve a evolução “máquina torna-se em edifício”2 (Koolhaas 1994: 118) pela 

justaposição vertical dos dois.

 Do ponto de vista plástico e da organização do espaço, por todo o edifício, ocorre um 

jogo de contraste e confronto entre programas, aparentemente semelhantes, como é o caso 

das zonas de manutenção, que em planta se desenvolvem paralelamente, separadas apenas 

por um plano translúcido. A composição da fachada admite uma estrutura reticulada metáli-

ca, elegante e clássica, que é usada de forma a simular a supressão do verdadeiro alçado 

industrial que desenha o volume proposto.

 Daqui retira-se o já adquirido conhecimento de tratamento de espaço público pela 

procura de diminuir os espaços residuais, a importância plástica de deixar a inovação tec-

nológica respirar através de linhas clássicas, a procura de uma estruturação programática 

sobre eixos clássicos, que por o serem já estão verificados e, garantem uma maior clareza na 

organização de espaços tão distintos.

   4.1.3. O hub CTC

 Propõe-se então um Centro de Conhecimento, Transportes e Cultura (CTC) como o 

coração que bombeia as transformações que ocorrem nos planos anteriores.

 Do ponto de vista da implantação procura-se a conecção entre a zona de Vila Boa e a 

Zona Industrial de Espargo, de forma a criar um loop que desvia e distribui o trânsito intenso 

local, e simultaneamente estabelece uma ligação direta entre as duas zonas, que se servem 

mutuamente, e cuja relação havia sido cortada pela A1.

 Esta ligação aparece por detrás do edifício do centro comercial, numa zona ainda 

por construir, esperando suscitar urbanização, através da ligação direta ao cerne da zona 

2 “Machine becomes building.”



Fig.27 Planta de Implantação
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industrial adjacente, e freguesias consequentes. Também, usa-se esta implantação para não 

retirar atenção dos espaços comerciais e industriais que usam da publicidade e da sorte da 

localização primordial nas portas da cidade.

 Pretende-se uma implantação, e uma imagem serenas e clássicas, de forma a esta-

belecer princípios de correspondência com as escolhas no ponto anterior de Rem Koolhaas, 

uma vez que a implantação, ao atravessar a A1 irá trazer algum interesse, que seria de espe-

rar de edifícios com este tipo de programa.

 Pela A1 estende-se uma grelha estrutural que suporta a ponte e o CTC, e lhe con-

fere uma aparência clássica e moderna, através de um sistema de treliças, inspirado na obra 

Domus de Craig Ellwood. A implantação pretende seguir a malha da zona industrial onde 

assenta, contudo, prolonga-se longitudinalmente de forma a encerrar a ligação entre as duas 

margens da Autoestrada.

 Ainda, sobre a mesma estrutura metálica estende-se um viaduto, de forma a prolon-

gar e unir o sistema viário de ambas as margens da autoestrada. Acompanhado pelo CTC e 

pelo seu extenso espaço público adjacente.

 Quanto ao programa, pretende-se integrar o novo paradigma tecnológico no espaço 

público da cidade, para tal, é necessário criar condições para que a informação exposta pela 

cidade possa ser tratada, e desenvolvida em gerações futuras, e ainda, a implantação de um 

interface de transportes, de forma a criar na cidade uma corrente populacional eficaz. Assim, 

cria-se o centro de conhecimento, transportes e comunicações, de forma a, como em Dublin, 

a dinamização da cidade começa por um quarteirão focado na educação tecnológica, aqui a 

dinamização da cidade começa pela criação de um equipamento que reúne as tecnologias, as 

desenvolve e as expõe aos seus cidadãos, que muitas vezes chegarão ao edifício apenas para 

apanhar o autocarro.

 O programa desenvolve-se por dois pisos, o primeiro, dedica-se ao estudo e desen-

volvimento das tecnologias de informação e comunicação, com salas de aulas, laboratórios 

de investigação, bibliotecas, e open space de trabalho, prosseguindo com a ideia de que 

as tecnologias permitem uma versatilidade quanto à escolha do ambiente de trabalho. No 

rés-do-chão, adjacente ao supermercado, a este, desenvolve-se o interface de autocarro, e a 



Fig.28 Interior do edifício proposto.



83

oeste, o acesso a uma área expositiva, salas de reuniões, rent-a-table, e um auditório, sendo 

que, estes dois programas cruzam-se numa zona open space servida por bar e restaurante, 

procurando um encontro casual entre os utilizadores do espaço, e entre a informação que lá 

estará exposta.

 O programa é envolvido por um sistema de painéis que permitem a passagem de in-

formação através do próprio edifício, de forma a nele próprio, na sua forma e formalização, 

conter e exprimir as duas premissas deste trabalho, uma coneção digital. Isto visa usar a 

informação não só como processo tecnológico ou social, mas sim como parte da imagem do 

edifício, contudo, opta-se por um sistema secundário em termos de peso visual em relação 

à estrutura metálica, e de fácil instalação de forma a permitir a adaptação deste consoante o 

desenvolvimento das tecnologias em gerações futuras.

 Portanto, quanto à implantação urbana do projeto trata-se de uma consequência de 

uma necessidade da cidade de criar uma nova passagem pela a1. Esta passagem cria um 

loop no percurso viário deste lugar da cidade, permitindo com que se desenvolvam artérias 

fundamentais para o seu crescimento físico e económico.

 Assim, o edifício aparece atravessando a A1, carrega consigo um viaduto, cujas faix-

as se dividem de forma a permanecer tranquila a passagem de peões. No lado Oeste, desagua 

numa praça de autocarros, dos quais é interface, numa praça e num jardim, cujo percurso 

leva até à Avenida Francisco Sá Carneiro, uma das principais artérias da cidade, servindo 

ainda de buffer zone entre a cidade e autoestrada. É lhe ainda vizinho o centro comercial, que 

com a proposta à escala do lugar faz-se com que as lojas abram frente para a rua convergindo 

com a tipologia comercial de rua que caracteriza a cidade.

 Do lado Este, integra-se completamente pela sua escala, tipologia e desenho na zona 

industrial de espargo, criando uma ligação entre esta e a cidade de Santa Maria da Feira, e 

ainda, entre os dois e o Europarque.

 Já do projeto para a escala do lugar, trata-se da pendente da A1 de forma a prosseguir 

com a mesma intensidade de tráfego sem causar perigo para os peões que vivem a cidade, 

das duas margens, e ainda, de forma a criar uma barreira visual e sensorial entre a A1 e as 

mesmas margens.
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O programa estende-se por dois pisos, o rés do chão semipúblico e um 1º piso privado. Pela 

implantação distribuem-se um sistema de treliças que liberta o espaço de forma a não perder 

qualidades plásticas que procuram vencer a sua extensão.

 O programa auxiliar público estende-se pelo centro da planta, inicia-se do lado oeste 

o espaço dedicado a exposições relacionadas com o que é produzido no piso superior, e do 

lado este o interface de autocarros, sendo que ambos os programas se cruzam na área que 

lhes é comum, o bar e o restaurante. O programa nuclear, de carácter privado ocupa o primei-

ro piso, tratando-se de uma planta de área bastante livre de forma a proporcionar ambientes 

de trabalho criados pelo utilizador.

 Ainda no programa complementar desenham.se salas rent-a-table, e salas de con-

ferências de aluguer, de forma a contribuir e auxiliar o empreendedorismo caracterizante de 

utilizadores de áreas industriais e centros de congressos.

Fig.29 Planta rés do chão
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 Esta dissertação de mestrado iniciou-se com o objetivo de compreender o papel do 

espaço público na cidade inteligente, da sociedade informacional.

 Para tal, apoiou-se no tratamento qualitativo da informação recolhida de autores que 

analisam a conjugação destas três variantes, o salto tecnológico que despoletou a sociedade 

informacional, a forma como esta funciona, e quais as suas necessidades, e por último quais 

as ferramentas arquitetónicas que possuímos para equilibrar a relação sociedade-cidade.

 No ensaio projetual esta informação reúne-se para tratar da cidade de Santa Maria da 

Feira através da introdução de um equipamento que alberga transportes e atividades culturais 

ligadas ao paradigma da cidade inteligente.

 Dos autores estudados, retira-se Castells e Lerner como os principais contribuidores 

desta investigação. Castells pelo seu estudo aprofundado das questões de sociologia que 

surgem à volta da sociedade informacional, e Lerner pelo seu exemplar trabalho de inves-

tigação sobre o assunto de acupuntura urbana, que responde às questões levantadas pelos 

problemas sociais levantados por Castells.

 Das leituras realizadas retira-se a teoria do espaço de fluxos como uma questão pro-

fundamente marcante, pela possível relação que pode ter com o futuro da arquitetura, mas 

ainda, a possível aplicação a cidades que pedem uma intervenção mais global do que Santa 

Maria da Feira.

 O ensaio projetual conclui-se com sucesso, a procura pelo uso do espaço público 

resultou numa espécie de intervenção que apesar de o solucionar praticamente não lhe mexe. 

Uma vez que para a cidade, não se procura uma outra revolução, apenas o seu desenvolvi-

mento contínuo, através de uma infraestruturação final global.
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