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Resumo

Partindo da problemática da cidade contemporânea, como uma 

cidade difusa, fragmentada, desumanizada e sem identidade, como 

consequência de mutações sociais, económicas, espaciais e tecnológicas, 

emerge a necessidade de humanizar o espaço. Através de perspectivas de 

autores como Jordi Borja e Jan Gehl, permite-nos constatar que a cidade 

tem que voltar a se afirmar como um verdadeiro lugar antropológico para a 

afirmação da cidadania através da introdução de elementos que permitam 

uma maior e melhor fixação populacional nas cidades, permitindo assim 

a humanização dos espaços, recorrendo a programas arquitectónicos 

humanizadores, como instrumentos para regenerar estes centros urbanos 

fragmentados e desumanizados. 

Atendendo aos valores assimilados ao longo da reflexão teórica, 

juntamente com a identificação das fragil idades do local, entendemos 

que a regeneração urbana de Santa Maria da Feira, só poderá ser 

verdadeiramente conseguida através de um novo pólo aglutinador, um 

Interface de Comunicações Multifuncional, que permitirá uma constante 

dinamização na relação do util izador com a cidade e o espaço público, 

mas também com os elementos construídos. 

Concluímos então que para humanizar o espaço, através de um 

correcto elenco programático, este terá que ser dinâmico de forma a 

conseguir responder às mutações sociais que poderão ocorrer, permitindo 

sempre uma forte relação entre o individuo e o espaço da cidade. O 

ICM - SMF, surge assim como o elemento que articulará as dinâmicas 

migratórias intra e intermunicipais, reformulando os esquemas de fluxos 

existentes, a um programa complementar multifuncional, com forte cariz 

identitário, permitindo potenciar as infraestruturas existentes, dinamizando 

e preservando sempre a dimensão e o papel do cidadão na cidade.
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Abstract

About the contemporary’s city problematic, as a diffuse, fragmented 

city, dehumanized and with no identity, as a result of social, economic, 

spatial and technological changes, emerges the need to humanize the 

space. Perspectives from authors l ike Jordi Borja and Jan Gehl, allow us to 

see that the cities have to change and emerge as a true anthropological 

place to get the citizenship affirmation by the introduction of elements that 

could allow a biggest and better population fixation in the cities, allowing 

the space’s humanization, using architectural humanizing programs as tools 

to regenerate these fragmented and dehumanized urban centers.

 Considering the assimilated values along the theoretical reflection, 

coupled with the weaknesses identification of the local, we understand that 

Santa Maria da Feira urban’s regeneration, only can be achieved through 

a new unifying pole, an Multifunctional Communications Interface, which 

allow a constant stimulation in the user’s relationship with the city and the 

public space, but also with the built elements.

 We can conclude that to humanize the space, through a proper 

programmatic cast, this have to be dynamic in order to respond to the social 

changes that may occur, always allowing a strong relationship between the 

individual and the space of the cit. The ICM – SMF, emerges as an element that 

allows the articulation of the intra and intermunicipal migratory dynamics, 

reformulating the existing flows schemes, in a multifunctional complementary 

program, with a strong identity nature, allowing the leverage of existing 

infrastructures, stimulating and always preserving the dimension and the 

citizen’s role in the city.
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Introdução

A presente investigação, visa responder a algumas das actuais 

problemáticas que ocorrem na cidade contemporânea, no qual merecerem 

ser amplamente clarificadas e solucionadas, através da elaboração 

de uma estratégia de intervenção por parte do arquitecto, perante as 

temáticas abordadas, sendo o presente estudo apresentado como prova 

de dissertação para a obtenção de grau de Mestre em Arquitectura, pela 

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada Norte – Porto. 

A actual cidade contemporânea apresenta um conjunto de 

características que revelam um determinado número de aglomerados 

urbanos, no qual não se tornam evidentes os seus l imites físicos, originando 

a difusão da cidade e consequentemente a fragmentação da cena 

urbana, assistindo-se a fenómenos de mutações na sua morfologia, nas 

suas propriedades físicas e comportamentais, passando a cidade a ser 

vivida mais pela sua dimensão informacional do que física, sugerindo 

uma perda de qualidade na fruição do espaço por parte dos cidadãos. A 

desumanização do espaço é um fenómeno que está a ocorrer nas cidades 

contemporâneas, na medida em que se estabeleceu um novo paradigma 

de util ização do espaço físico urbano das cidades, assistindo-se a uma 

tendência clara de ruptura por parte dos seus util izadores. A introdução 

do poder capitalista como valor inabalável, que induz a transformação 

de uma cidade física para uma cidade informacional, direccionada 

para o consumo, gera novas dinâmicas urbanas e sociais, incentivando 

a proliferação de não-lugares, com a introdução de diversas redes de 

fluxos, que permitem uma constante util ização destas redes. Desta forma, 

assistiu-se à transição de uma cidade vivida pelo seu estado físico para um 

ciberespaço virtual, onde se incentiva a criação e proliferação de redes de 

mobilidade humana, bens e informação, associado a um novo fenómeno 

de produção de cidades, que tendem a ser homogéneas, genéricas e sem 

um programa identitário, que se adapte às necessidades de cada lugar. 

Deste modo, emerge a necessidade de humanizar o espaço, 

conferindo-lhe um maior cariz identitário aos novos centros urbanos, que 



se constatam como realidades urbanas difusas, descaracterizadas e sem 

alma, onde a emoção física e sensorial se encontram adormecidas pela 

sedução de uma vida e realidade virtual, incentivada pelas questões das 

redes de comunicação e informação. Assim sendo, torna-se urgente intervir 

na cidade na tentativa de atrair novamente as pessoas para a cidade, 

incentivando-as a interagir nos momentos que se encontrem em sítios 

com pessoas em seu redor, optimizando as possibil idades de interacção 

social. Torna-se ainda possível perceber de que forma é que a arquitectura 

empresta à cidade um conjunto de ferramentas, que dispostas de forma 

correcta e devidamente escaladas, possibil itarão uma melhor relação entre 

o individuo e a cidade, ao nível do desenho de projecto, nomeadamente no 

desenho das ruas e do edificado adjacente, mas essencialmente na relação 

conceptual que este consegue emprestar no território ao nível do programa 

arquitectónico humanizador. Esta circunstância permite uma relação mais 

efectiva e activa por parte do cidadão na cena urbana, essencialmente 

nos espaços públicos, dando os inputs necessários ao exercício de uma 

cidadania mais activa na cidade. Nesse sentido, as perspectivas de Jan 

Gehl e Jordi Borja muito contribuíram para a clarificação da necessidade 

de humanizar o espaço. 

Desta forma, o passo seguinte no estudo incide na questão da 

programática arquitectónica como elemento que valida e possibil ita 

a humanização espacial, pois a solução será sempre herdeira de um 

programa, que dinamiza e atrai as pessoas a fruírem um espaço. A 

necessidade de estudar o fenómeno do programa arquitectónico, como 

elemento humanizador do espaço, revela-se de extrema importância para 

perspectivar uma correcta atitude do arquitecto, como elemento emissor 

de uma mensagem, mas também na medida em que prevê aquilo que serão 

as necessidades futuras, fruto das mutações que ocorrerão nas dinâmicas 

sociais e culturais. Desta forma, o programa arquitectónico revela-se como 

um instrumento activo na elaboração conceptual do acto de projectar, 

estando intimamente ligado ao desenho dos espaços, na medida em que se 

assume pela máxima a forma segue a função. Assim sendo, é indissociável a 

questão da programática arquitectónica com a humanização do espaço, 

pois é através da inserção de programas com elevado teor identitário, que 

este permitirá a construção mental do lugar antropológico, onde os valores 
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culturais e a abertura da cidade à apropriação humana são os princípios 

basilares para uma efectiva regeneração urbana. Esta regeneração urbana 

permite uma actualização do software das cidades, num hardware urbano 

consolidado, tentando garantir um equilíbrio entre a gestão programática 

do território e o edificado existente. Para tal, a introdução de programas 

multidisciplinares permitirão uma correcta articulação do software às 

mutações que poderão ocorrer nas cidades, tendo como objectivo principal 

a revitalização de um organismo – a cidade – que se pretende vivo. Esta 

temática da regeneração urbana através da introdução de programas 

arquitectónicos humanizadores torna-se mais evidente aquando da reflexão 

de dois casos exemplo, o de Barcelona e o de Copenhaga. 

Para finalizar, ensaiar-se-á um projecto para a cidade de Santa Maria 

da Feira, visando a sua regeneração urbana, à luz das temáticas abordadas 

ao longo da reflexão teórica, bem como das necessidades observadas, 

onde serão testados muitos dos ensaios referidos. A proposta materializa-

se através da criação de um pólo aglutinador e centralizador, como é o 

caso da edificação de um Interface de Comunicações Multifuncional, na 

medida em que permitirá uma constante dinamização programática na 

relação entre o util izador com a cidade e o seu espaço público.

Para esta reflexão, foram tidos em consideração os estudos elaborados 

por Fernando Távora, Manuel Castells, Marc Augé, Rem Koolhaas, Jan 

Gehl, Jordi Borja e Bernard Tschumi, sendo igualmente importante artigos, 

publicações, estudos de entidades públicas e privadas, encontrados 

ao longo da investigação. Recorreu-se ainda ao arquivo da turma, 

nomeadamente aos resultados de cada sistema estudado para a obtenção 

do diagnóstico de Santa Maria da Feira. De forma a comprovar estas 

perspectivas, recorreu-se a inquéritos e entrevistas à população, técnicas de 

comparação de dados, observação, levantamentos gráficos, fotográficos 

e casos de estudo, que auxil iaram a execução do ensaio projectual. A 

dissertação encontra-se dividida em dois capítulos, onde no primeiro se 

reflecte sobre a programática como elemento humanizador do espaço 

das cidades contemporâneas entendidas como cidades desumanizadas; e 

no segundo onde se ensaiam muitos do princípios abordados ao longo da 

reflexão teórica.
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1.1 A desumanização do espaço: razões e consequências

A cidade não é uma obra de arte – um artefacto -, mas sim 

qualquer coisa que constantemente se está fazendo e desfazendo. 

É, por consequência, um processo vivo. A cidade constrói-se dia 

a dia, mas não esqueçamos que toda a construção se processa a 

par de uma destruição, e que tudo na vida, segundo um destino 

inelutável, tem como pano de fundo uma morte. (GOITIA, 2010:189) 

Um facto incontestável acerca da cidade contemporânea é que 

ela se apresenta como um organismo vivo, no qual reflecte em si, as 

mutações sociais ocorridas ao longo do tempo histórico nas sociedades, 

tendo a sua verdadeira tradução no seu edificado, assumindo-se como 

resultado de um produto histórico. De um modelo de cidade compacto 

característico da cidade antiga, tradicional e consolidada, passámos a 

ter um modelo de cidade contemporânea, fruto de mutações sociais, 

económicas e urbanas, com um elevado teor difuso e fragmentado. 

Partindo de conceitos de cidade tradicional entendida como imagem 

simbólica, fruto da evolução histórica e da memória colectiva, na medida em 

que era o principal ponto de encontro e intercâmbio de bens e informações, 

esta cidade caracterizava-se pela sua tipo-morfologia habitacional e 

comercial, sendo o seu quarteirão apropriado ao máximo, aproveitando 

as suas relações espaciais. As ruas desta cidade eram principalmente 

pedonais, fruto da necessidade de lá serem estabelecidas as trocas 

comerciais, contudo com o avanço tecnológico, bem como com a invasão 

do automóvel e respectiva expansão da rede de mobilidade, geraram 

mutações sociais que fizeram com que se perdesse a noção de cidade 

tradicional, levando ao seu desuso, na medida em que deixou de apresentar 

um programa compatível com as dinâmicas e as necessidades sociais. 

 A cidade tradicional era entendida inicialmente como o cenário 

para o cruzamento de culturas, ideologias e concepções sociais, 

contudo os seus valores intrínsecos de unidade social, moral e identitária 



36

Fig. 1 Modelo cidade difusa



permaneciam assegurados e preservados. Porém, este cariz tem vindo 

a sofrer mutações, tendo como expressão mais notória, uma crescente 

desumanização dos espaços e perda do cariz identitário da cidade. 

A dissolução dos padrões e modelos urbanos característicos da cidade 

tradicional compacta, e a emergência de um novo paradigma urbano, 

possibil itou o aparecimento de uma cidade dividida em centro urbano e 

periferia. Este novo modelo urbano proliferou essencialmente durante a 

segunda metade do século XX, e esteve apoiado na massificação de grandes 

infraestruturas viárias que viriam a sustentar a expansão urbana, bem como 

a introdução do automóvel e o predomínio do transporte privado. Assim, 

com a introdução deste novo paradigma ditou o aparecimento de um novo 

tipo de cidade, a difusa, que se caracteriza pela sua dispersão territorial 

e pelo facto de ser fragmentada, contrariando os princípios que regiam, 

até então, os valores da cidade, revelando-se agora como uma estrutura 

inorgânica, expressa por uma urbanização descontínua e heterogénea. Em 

termos de edificado estas cidades apresentam uma maior variabil idade 

programática e tipo-morfológica, sendo a mistura da verticalidade com 

a horizontalidade uma das mais adoptadas, l ibertando mais o espaço 

público, que muitas vezes não tem suporte físico para albergar e fixar 

possíveis util izadores destes espaços vazios de sustentação do edificado. 

   O que assistimos hoje nas cidades contemporâneas são aglomerados 

urbanos, sem qualquer l imite físico concreto, fruto de políticas de 

especulação imobiliária que levaram à expansão das cidades, tornando-

as em cidades difusas e fragmentadas, apresentando edifícios isolados 

uns dos outros, traduzindo-se numa maior dependência dos veículos para 

locomoção, na medida em que o programa arquitectónico urbano, se tende 

a polarizar, aumentando assim a necessidade de migrações de elemento 

atractivo para outro, tornando as cidades contemporâneas em cidades do 

automóvel e para o automóvel.

 Deste modo, a expansão urbana, ou urban sprawl, caracteriza a 

ocupação territorial que tem vindo a ser efectuada nas antigas periferias das 

cidades, e tem como efeitos urbanos, a redução das áreas verdes, a perda 

de terras, a dependência do transporte privado, e revelam em muitos dos 

casos a ausência de infraestruturação para mobilidade alternativa como 
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ciclovias, passeios e faixas para mobilidade pedonal, significando assim uma 

crescente desumanização do espaço. Este fenómeno caracteriza-se então 

pelo elevado consumo de terras, pelo zonamento funcional, baixa densidade 

populacional em comparação à taxa de urbanização, bem como pela 

dispersão territorial, devido ao facto de que estas urbanidades estão separadas 

por vazios urbanos que ainda revelam em muitos dos casos o seu cariz rural. 

Esta expansão territorial teve dois momentos distintos durante o século 

XX, tendo sido o primeiro na primeira metade do séc. XX, e o segundo momento 

na segunda metade do séc. XX. Esta primeira fuga para as antigas periferias, 

foi visto inicialmente como um sinónimo de prosperidade, riqueza, sucesso, 

bem-estar e qualidade de vida, através de uma “redução” da velocidade 

diária. Contudo este crescimento foi essencialmente motivado por questões 

económicas e políticas, na medida em que este “êxodo” foi iniciado pela 

classe mais abastada, através da compra de uma segunda habitação e 

casas de férias. Na segunda metade do séc. XX, assistiu-se a um conflito de 

classes e interesses, aquando da chegada às periferias de uma classe sem 

recursos, que se instalava nestas novas áreas em habitações clandestinas 

ou então em habitações sem recursos. Para tal suceder, assistiu-se a um 

conjunto de fenómenos que potenciaram estes acontecimentos, tais como 

o acesso ao crédito bancário para obtenção de uma habitação, assente em 

políticas de democratização e padronização de bens e produtos acessíveis 

a todos, originando assim um crescimento desmesurado das cidades 

e uma decadência das zonas rurais face ao crescimento das indústrias. 

Este crescimento da indústria acentuou-se nos finais do séc. XX, 

motivado pela falência das possibil idades locais, bem como pelo facto 

de estarmos a assistir a um mundo em constante movimento e mutação, 

motivado por factores económicos, bem como pelas redes de fluxos e pela 

mobilidade, que incentivam os movimentos migratórios.

Ainda hoje a questão da expansão urbana continua ser muito debatida, 

na medida em que valores como o progresso e a infraestruturação colidem 

com questões ambientais e sociais, sendo que os argumentos contra a 

expansão urbana são em muito maior número do que aqueles apresentados 

a favor do fenómeno. 
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Em termos ambientais, o modelo de cidade dispersa apresenta um 

estilo de vida menos saudável do que o modelo de cidade compacto, 

na medida em que depende muito mais do transporte privado para a sua 

locomoção, ao contrário de práticas mais saudáveis como deslocar-se a 

pé ou de transportes públicos, como acontece no modelo compacto. O 

modelo difuso reduz as reservas naturais, na medida em que promovem a 

destruição de ecossistemas, pois consomem inúmeras áreas verdes, áreas 

agrícolas, zonas aquíferas, fauna e flora. Como Távora refere acerca dos 

contactos entre o Homem e a natureza são mínimos porque a cidade 

contemporânea é, por definição, contra a natureza e quando a aceita é 

apenas para demonstrar que pode dominá-la. (TÁVORA, Fernando,1982:36)

Em termos económicos, o modelo difuso apresenta um maior custo a 

todos os níveis, tanto na infraestruturação necessária para suportar o novo 

espaço urbano ao nível de infraestruturas viárias, abastecimento de água, 

esgotos, electricidade, entre outros, bem como encarece em muitos dos 

casos os sistemas de mobilidade, nomeadamente dos transportes públicos. 

Em termos sociais, a proliferação dos subúrbios, promovem fenómenos 

de homogeneização cultural e social, potenciando a gentrificação e a 

exclusão, na medida em que alberga, através de zonamento, pessoas da 

mesma raça, cultura e condição social. 

 A favor do modelo disperso, apresentam-se como argumentos 

questões relacionadas com a intensidade do trânsito que tende a ser mais 

reduzido e a velocidade superior, resultando numa menor poluição do ar, 

contudo estão a desconsiderar um elemento-chave, que é a dependência 

do transporte privado para as migrações, que aumentam exponencialmente 

o tráfego e consequentemente a poluição atmosférica. Outro factor que 

atesta o modelo disperso diz respeito a uma preocupação crescente nos 

nossos dias, que dizem respeito a ataques terroristas, pois consideram 

estas áreas menos susceptíveis de sofrerem qualquer tipo de atentado. 

Deste modo, e após uma reflexão cuidada, entendemos que pelos 

motivos apresentados em cima, tanto ao nível ambiental, económico 

e social, revelam uma crescente necessidade de compactar e 
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Fig. 2 Urban Sprawl em Los Angeles



consolidar um modelo urbano, preservando a imagem da cidade, 

antes de a expandir. Assim, a justaposição de novos aglomerados 

urbanos edificados na periferia ou nos vazios urbanos das cidades                                                                                                                          

pré-existentes, deixariam de apresentar conflitos de escala, tipologia, 

si lhueta, bem como preservariam alguns elementos da sua identidade, na 

medida em que seriam apresentados e pensados como parcelas integrantes 

de um todo, e não como partes fragmentadas e desconexas.  

Expoentes máximos destes modelos de urban sprawl, são 

os casos de cidades dos Estados Unidos da América, como por 

exemplo Los Angeles, Washington DC e Atlanta, mas também se 

verificam estes fenómenos de proliferação urbana nas metrópoles 

africanas, ou as novas áreas urbanas asiáticas. Acerca das 

cidades norte-americanas Távora refere que impressiona verificar a 

(...)descontinuidade do seu espaço organizado: zonas que crescem de 

um dia para o outro, zonas que de um dia para o outro morrem, vazios 

enormes e amorfos que, como golpes, dilaceram o espaço, gigantes ao 

lado de pigmeus, a indústria prejudicando a residência, sectores “ricos” 

e sectores “pobres”, (…) tímidos espaços verdes ou até tímidas árvores 

que o asfalto e o ar poluído impedem, praticamente de existir. (…) as 

construções nascem aos milhares como cogumelos em terra propicia, 

num «laissez faire» de monótona desarmonia. (TÁVORA, Fernando 1982:35)

Desta forma conseguimos perceber como estas novas áreas 

urbanizáveis se configuram, na medida em que representam no seu 

devido momento e lugar, uma tendência para sucumbirem a factores 

económicos e especulação imobiliária, materializando-se em rápidos 

processos de transformação e ampliação da escala da cidade.

A cidade contemporânea atinge assim uma forma dominadora, uma 

escala visual cujo domínio o homem não pode controlar, e domina e 

absorve no seu crescimento todo o espaço que a envolve, quer o espaço 
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Fig. 3 O Homem como Palácio Industrial



horizontal onde assenta, quer o espaço vertical que as possibil idades da 

técnica lhe permitem ocupar. E no seu crescimento incontrolado arrasa 

tudo, desde a paisagem natural até ao próprio homem que a cria (…) e 

cresce, cresce sempre porque para a cidade parar é morrer. (Idem; Ibidem) 

Nos últimos 50-60 anos, assistiram-se a fenómenos de ordem global 

que contribuíram para a proliferação do fenómeno do urban sprawl, 

nomeadamente a industrialização, com processos de produção artesanal 

em massa, associada às já referidas, urbanização e mobilidade. Com 

estes três novos paradigmas, influenciaram o modus pensandi e o modus 

operandi, na esquematização e planificação de estratégias urbanas.

Assistiu-se à introdução do processo de industrialização e da produção 

em massa, através do mercado norte-americano, para um mercado 

abstracto e globalizado, alcançando assim uma economia em rede e 

globalizada. A partir destes princípios foi necessário criar um conjunto de 

plataformas infraestruturais e de informação e comunicação, que permitiram 

a transição das cidades polarizadoras para “cidades globais”, onde cada 

uma funciona como uma entidade pertencente a uma rede inter-conectada 

entre si, onde a mobilidade, seja ela física, espacial ou tecnológica, 

assume uma importância fulcral no papel das cidades contemporâneas. 

A produção capitalista instruiu à cidade determinadas consequências 

que moldaram de forma permanente a face do ambiente urbano, na 

medida em que globalizou o espaço, a uma escala mundial, através de 

um mercado livre de circulação, que a cada instante é modificado e 

(re) construído, levando à ruptura e consequente queda dos mercados 

locais e regionais, que eram até então, os elementos que melhor 

caracterizavam a cultura e a identidade de uma comunidade. Observou-

se assim a um desmantelamento da “autonomia e qualidade dos lugares” 

(DEBORD, Guy, 2003: 130), sendo o principal promotor da pasteurização 

cultural, tentando instituir a noção de sociedade global, diminuindo 

a distância geográfica e aumentando a distância local e regional.
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Deste modo, a economia capitalista assenta essencialmente em valores 

que apontam para uma “pseudocolectividade1” e para a instituição do 

consumo a larga escala. A economia capitalista tem ainda a capacidade 

de se servir da arquitectura e do urbanismo, de forma a criar um ambiente 

cénico favorável à manutenção e fortalecimento desta rede. Através do 

urbanismo, a economia capitalista, inviabil iza o encontro e a reunião, 

através da supressão da rua com o peso histórico que sempre teve ao 

longo da história. Assim sendo, o urbanismo juntamente “com os meios de 

comunicação de massa a grande distância, o isolamento da população 

torna-se um meio de controlo bastante eficaz”, potenciando a criação 

de temáticas de um “mundo doravente único”. (MUMFORD, Lewis: 1961) 

Concluindo, o urbanismo pode ser então encarado como um elemento 

destruidor e desumanizador das cidades, pois não cria condições para as 

relações sociais nem naturais serem estabelecidas, como acontecia na 

cidade histórica.

Quando se pensa que economia capitalista é a causadora destes 

problemas na cidade, ela própria fornece a solução, através da criação 

de centros polarizadores, que por norma são centros de consumo com 

programas híbridos ou multifuncionais, como por exemplo as cadeias 

de supermercados. Com a instalação destas “fábricas de consumo”,           

tenta-se anular o movimento centrífugo, através da criação destes núcleos 

secundários, que são autênticas fortif icações do movimento económico. 

De forma a sustentar este processo capitalista, assistiram-se a 

desenvolvimentos tecnológicos, que se reflectiu num aumento das circulações 

e comunicações, materializando-se num aumento de infraestruturas de 

suporte para que este novo paradigma opere, e para tal, a disseminação 

destas infraestruturas (auto-estradas, grandes supermercados, centros 

comerciais, aeroportos) levaram ao aumento daquilo a que Marc Augé

1 Quando falamos em pseudocolectividade, referimo-nos à capacidade de sermos induzidos a 

acreditar que por estarmos sempre rodeados por uma (s) imagem (s) e símbolo (s), nos sintamos 

como elementos pertencentes a um todo, contudo isso apenas acentua o nosso isolamento 

aumentando o valor dessas imagens. 
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designou de “não-lugares”, e consequentemente a um predomínio do 

automóvel em pról do peão. Para Augé, estes novos espaços físicos no 

interior das cidades, eram capazes de modelar novas formas de interacção 

pessoal, assentes numa “contratualidade solitária”. Passámos a viver em 

cidades, onde a apropriação do lugar e o conceito de lugar antropológico, 

deixaram de estar visíveis, e vivemos agora em tempos onde verificámos a 

proliferação de não-lugares e ao aumento das áreas ocupadas pelas redes 

de fluxos, necessárias para a comunicação de bens, pessoas e informações, 

resultando então num aumento dos “espaços-lixos” nos centros urbanos.

 Se o lixo espacial são os resíduos humanos que conspurcam 

o universo, o espaço-lixo é o resíduo que a Humanidade deixa sobre o 

planeta, constatando-se como o produto construído da modernização 

espacial, sendo aquilo que resta do processo de modernização. Deste 

modo, o espaço-lixo revela-se através de mecanismos que garantem a 

sua continuidade e expansão espacial, com recurso a uma infra-estrutura 

ininterrupta. Este império foi desenvolvido através de uma sobreposição 

de matéria sobre matéria e unidas de forma a criar uma “sólida totalidade 

nova”.

O espaço-lixo não pretende criar perfeição, apenas interesses. Onde 

antes, nos murais das cidades, costumavam mostrar ídolos, agora os módulos 

do espaço-lixo estão dimensionados para mostrar marcas, as marcas 

preservam a aura à mercê dos grupos de interesse, denotando assim a ideia 

de que cada vez mais a imagem é valorizada, revelando actualmente a 

ideia de vivermos na era do espectáculo. Nestes novos espaços, fingem-se 

histórias em todo o lugar, revelando a enorme lacuna histórica. O conteúdo 

destes espaços-lixo é dinâmico mas estagnado, reciclado ou multiplicado 

como numa clonagem, sendo que ele esvazia e é esvaziado. O espaço-

lixo pode ser absolutamente caótico ou espantosamente asséptico, 

sobredeterminado e indeterminado ao mesmo tempo, descrevendo-se com 

frequência como um espaço de fluxos, contudo não ascende ao verdadeiro 

carácter do termo, pois os fluxos dependem de corpos que são coesos.

Em vez de desenvolvimento, os espaços-lixo oferecem entropia, 

pois conseguem reverter toda ordem do espaço urbano desenvolvido ao 

longo dos milénios, como a proporção e as axialidades, para um contexto 
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Fig. 4 Mega-estruturas e o poder das marcas



em que o único programa aceite remete-nos para a grandiosidade da 

escala. Reflexo disso é a constatação de Rem Koolhaas, acerca desta 

problemática, em que refere que quando os arquitectos pensaram 

pela primeira vez no espaço-lixo, chamaram-lhe de “mega-estrutura”.

Rem Koolhaas revela ainda que existe um outro elemento gerador 

de espaços-lixo, e dizem respeito à temática da cidade genérica, pois 

apresenta-se sem um programa específico para o meio onde irá ser 

inserido, não contendo em si, conteúdo programático de cariz identitário. 

A elaboração de uma cidade genérica pressupõe a libertação de uma 

cidade da clausura do antigo centro, apresentando-se como uma cidade 

difusa e fragmentada. Desta forma, esta urbanidade caracteriza-se pelo 

fim da dependência do centro, pela ideia de uma cidade sem história, 

e que consegue albergar todos os cidadãos, na medida em que é 

suficiente grande para todos. A vida urbana da cidade genérica situa-

se no ciberespaço, caracterizando-se por ser um lugar de sensações 

ténues e distendidas, de emoções escassas e distantes… (KOOLHAAS, Rem; 

2014:37). Tratando-se assim numa cidade vivida através da sua dimensão 

informacional, pertencente a uma rede de fluxos e comunicações.

O factor mobilidade revela-se para as cidades contemporâneas, através 

da noção de espaço de fluxos. Esta temática foi elaborada por Manuel 

Castells, no seu livro A Sociedade em Rede (2000). Na sua concepção do 

termo, ele evidencia uma nova problemática da cidade contemporânea, 

assente numa nova lógica espacial, resultado da interacção entre três 

elementos: a tecnologia, a sociedade e o espaço. Da conjugação destes 

três elementos surgiu então o termo “espaço de fluxos” que surge em 

oposição daquilo que se denomina de “espaço dos lugares”. Enquanto 

o termo “espaço de fluxos” induz a temática do “não-lugar”, o “espaço 

dos lugares” remete-nos para uma organização espacial enraizada. 

A conjugação destes dois factores num cenário de cidade 

contemporânea levanta-nos a questão relativa à organização espacial, na 

medida em que esta tem a capacidade de determinar ou não o processo 

de interacções sociais. A resposta lógica e correcta é sim, e consegue-se 
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atingir esse propósito através de uma organização espacial centralizada 

em torno de centros de controlo e comando, denominados de “cidade 

global”. Esta terminologia caracteriza as cidades como uma rede global 

inter-conectadas entre si. São igualmente um conjunto de potências globais 

que dominam as finanças internacionais e grande parte dos serviços de 

consultadoria e empresariais. As duas últimas valências caracterizam aquilo 

a que se denomina de “economia em rede”, e tem como característica 

a capacidade de modificar a paisagem urbana, na medida em que 

permitem e incentivam a construção de grandes edifícios em espaços que 

permitam satisfazer da melhor maneira as necessidades de comunicação 

de todos os elementos integrados na rede (Mongin). A cidade global 

permite igualmente o acesso a um espaço local, tendo como função 

permitir o acesso aos fluxos, para criar um espaço em rede que estrutura 

a forma da cidade. Foram exemplo disso as l inhas de caminho-de-ferro 

que definiram inicialmente as regiões económicas da economia industrial.

Assim sendo, a cidade contemporânea apresenta-se como uma 

cidade global, caracterizando-se por ser uma supra cidade história, 

onde a capacidade de gerar lugares é afectada pela incapacidade 

de consolidação temporal da história. Os não-lugares e os lugares 

comuns, grassam ausência da sedimentação da cultura social 

e pelo desajuste das premissas de vivências com as revoluções 

dos transportes e das comunicações. (CHAVES, Mário, 2010:39)

Com a proliferação dos não-lugares na cidade contemporânea, 

assistimos à invasão destes espaços, que estão a tomar conta da superfície 

terrestre, tal qual extra-terrestres que invadem a Terra para a conquistar. 

Aparentemente este fenómeno passa incólume aos olhos das populações, 

na medida em que todos nós, acabamos por tirar partido destes novos 

espaços, que nos permitem fazer mais em menos tempo. Todos estes 

espaços permitem-nos uma maior facil idade de circulação, consumo e 

comunicações, passando a atribuir a estes lugares uma dimensão genérica 

e sem identidade, a isto Marc Augé denominou de “não-lugares”. Deste 
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modo, a designação de não-lugar permite uma maior racionalidade na 

organização espacial de uma cidade, através de um encurtamento dos 

tempos, contudo estas abordagens conduzem-nos para uma sociedade de 

“individualidade solitária”. 

Assim, a noção de “não-lugar” apresenta-se através de uma 

mudança de paradigma, na medida em que vivíamos num mundo de 

“lugares antropológicos”, onde eram privilegiadas as diferentes dimensões 

humanas, no que concerne à questão de identidade e identificação com 

o lugar, bem como nas dimensões históricas e relacionais (AUGÉ, Marc: 

2006). Deste modo, o não-lugar caracteriza-se pela sua sociedade veloz, 

repleta de espaços de passagem e consumo que induzem um determinado 

grau de isolamento provocando a ausência de vivências. Caracteriza-se 

igualmente como sendo um conjunto de vazios urbanos onde prevalecem 

a globalização, a individualização, a virtualização e a desmaterialização. 

Tanto Augé como Castells teorizaram sobre a cidade contemporânea, 

na medida em que aplicaram terminologias distintas ao mesmo objecto de 

estudo. Enquanto Augé util izou o termo “lugares antropológicos”, Castells 

refere-se a “espaços de lugares”, contudo ambos explicam estes espaços 

como espaços onde o local predomina sobre o global. O contrário sucede 

com os termos “não-lugares” de Augé e “espaço de fluxos” de Castells, na 

medida em que o global domina o local. 

Um outro autor que estudou e teorizou sobre esta temática dos 

“espaços de fluxos” foi Françoise Choay, em dois momentos distintos. O 

primeiro no seu livro Espacements (1969), denominando-os de “espaços de 

conexões”, no qual asseguravam a circulação e a informação, tornando 

o espaço cada vez mais abstrato e mediatizado, através de redes que 

podem ser infra-estruturais (auto-estradas, que encurtam a noção de 

espaço/tempo), podem ser redes de mercadorias, ideias e de circulação. 

O segundo momento fez-se no seu livro Cyberspace (1997), no qual teoriza 

sobre as noções de não-lugares e espaços de fluxos, que têm como 

consequência a perda do lugar antropológico e dos espaços dos lugares.

49



Fig. 5 A Cidade Informacional de Castells



Atendendo a estes factos, podemos verificar que deixamos de 

ter uma cidade unicamente vivida pela sua componente física, e 

assistimos agora a uma expansão digital da cidade informacional, onde 

a imagem e a comunicação, potenciam as mutações e condicionam as 

dinâmicas instaladas previamente. Deste modo, estamos presentes a uma 

alteração do paradigma, no que respeita às relações espaço-tempo, 

na medida em que este diverge do paradigma que estava vigente, 

o da era industrial, assentado agora num paradigma pós-industrial. 

Segundo Daniel Bell, este novo paradigma surgiu durante os anos 70 

do século XX, na sequência da mudança do paradigma económico norte-

americano, na transição de uma economia de bens para uma economia 

de serviços, motivada segundo Bell, pela preeminência do conhecimento 

e da tecnologia, numa sociedade que passou a valorizar cada vez mais 

estes valores relacionados com a tecnologia intelectual. Para isso, foi 

essencial a elaboração do chip nos finais dos anos 50, para que o ramo 

das tecnologias electrónicas prosperasse, dando origem a todo o tipo 

de aparelhos tecnológicos que dispomos hoje em dia. Como Manuel 

Castells prenunciou, as novas tecnologias tornaram-se um enorme agente 

de mudança social e territorial, originando mutações numa sociedade 

cada vez mais informacional. Estas mudanças tornaram o mundo cada 

vez mais globalizado tanto na sua vertente económica, mas também nos 

processos de gestão e informação, nomeadamente com a introdução das 

novas tecnologias: as ICT’s (Information & Communication Technologies).

Este novo paradigma aponta claramente para uma sociedade 

flexibil izada, onde se tornam possíveis diversas reconfigurações das 

dinâmicas sociais quotidianas, na medida em que novos valores se 

sobrepõem aos anteriores. A sociedade começa assim a abdicar do 

espaço físico, onde estabelecia até então as suas relações sociais, 

passando a coabitar num espaço cada vez mais imaterial e virtual.

Neste seguimento, Toyo Ito, refere-se à realidade japonesa, como 

uma cidade induzida pela máquina, reproduzindo espaços fictícios e 

imaginários, que se formam a partir da colagem de fragmentos, mas que 
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Fig. 6 Cidade digital



existe no espaço real, contudo não deixa de ser uma “cidade simulada”, 

na qual se vive. Ito refere ainda que numa sociedade onde a informação 

é invasiva, para além do nosso corpo físico, existe de igual forma um corpo 

virtual criado pela nossa acção sobre a informação.

Dentro desta “cidade simulada”, o individuo sente-se mais confortável, 

na medida em que, 

O espaço virtual começa a assumir-se com um espaço de abrigo à 

própria vida. Os perigos físicos, ou possíveis danos físicos parecem estar 

eliminados. Uma vida em suspenso. Uma vida em prótese. Uma prótese. 

As nossas casas parecem cada vez mais de qualidades intrínsecas 

simultaneamente ao facto de o tempo destinado ao habitar ser cada 

vez menor. Deste modo o habitar tende a não ser qualificar. O habitar 

também se vai esvaziando das cidades. O uso da cidade é cada vez 

mais polarizado, modular, focalizado não tanto em espaços urbanos 

exteriores, mas em espaços interiores de suposta “qualidade urbana”, 

contribuindo para uma “inércia polar” negando o urbano que é, ou 

deveria ser, essencialmente dinâmico. Estabelecemos relações com o 

que já não é uma velocidade real, mas sim uma velocidade virtual, porque 

mesmo que a operemos, o nosso contacto físico e sensorial parece cada 

vez mais afastar-se. (SOARES, Maria João in CHAVES, Mário, 2010:118-119)

Assim sendo, a cidade informacional resulta de uma tríade de elementos, 

sendo eles a informação, a cidade e a comunicação em rede, e caracteriza-se 

pelo facto de ser heterogénea, catalisadora de redes e fluxos, transformando as 

cidades contemporâneas em cidades digitais, telecities ou em cidades virtuais. 

Em suma, podemos então concluir que a cidade contemporânea é 

o resultado de uma evolução das cidades, ajustada às necessidades das 

populações em cada tempo histórico. Caracterizamos então a cidade 

contemporânea, através de um conjunto de problemáticas, sendo elas a 

caracterização pela descaracterização, a identificação pela ausência de 

identidade, e a ideia da cidade como um todo, única e sempre igual, assente 

em valores económicos, de homogeneização cultural e padronização 
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Fig. 7 Silhueta



global, levando ao desaparecimento do conceito tradicional da cidade, 

originando uma crescente desumanização do espaço. Como ficou provado, 

esta desumanização espacial, não se deve a uma questão de desenho 

nem dos espaços per si, mas sim à falta de programa arquitectónico 

que vá cosendo o território, pelo que urge a necessidade de dotar os 

espaços com uma função humanizadora, repondo a ideia que a forma 

segue a função, e não o inverso, como agora sugere esta tendência de 

cultura imagética actual, onde impera a ideia que os elementos formais 

devem prevalecer em detrimento da ordem natural da Arquitectura. 

Deste modo, urge a necessidade de uma regeneração urbana, 

tanto pela sua vertente pública, bem como pela sua vertente privada, na 

medida em que o acto de repensar a escala humana na cidade, através 

da correcta introdução de programas que promovam a diversidade e a 

mistura humana, humanizando assim o espaço. 
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1.2 A necessidade de humanização

Qué necesitamos los seres humanos para nuestra realización más 

plena? Necesitamos, por ejemplo, caminhar, ver gente, estar con 

gente. Y la ciudad es sólo un medio para una manera de vivir; (…) una 

manera más feliz de vivir. (PEÑALOSA, Enrique in GEHL, Jan, 2006:9)

Nesta linha de raciocínio, podemos olhar a cidade contemporânea, 

como uma realidade que revela uma ruptura da util ização do espaço pelos 

seus util izadores, emergindo uma extrema necessidade de repor diversos 

valores, tendo como principal objectivo a humanização do espaço2. A 

necessidade de humanizar o espaço revela-se através da emergência 

em dotar, com cariz identitário, os novos centros polarizadores, que se 

constatam como realidades urbanas difusas, descaracterizadas e sem alma, 

na medida em que se revelam como patologias que impedem a boa fruição 

do espaço pelo que é necessário reverter o processo. Para tal, com recurso 

a estratégias de regeneração urbana e reforço do poder do cidadão, como 

elemento activo no exercício da sua cidadania, procurar-se-á evidenciar 

a necessidade de humanizar, sob diversos campos de intervenção, com 

principal foco sobre as questões urbano-arquitectónicas e sociológicas. 

Deste modo, as perspectivas de Jan Gehl e Jordi Borja contribuem em 

grande escala para a clarificação desta temática. 

2 Por humanização entendemos como um processo que visa tornar algo mais humano, 

benévolo e afável, podendo este processo ocorrer em variadas áreas de estudo, tendo como 

objectivo criar melhores condições humanas, para um individuo num determinado ambiente. 

Este processo pressupõe uma evolução do individuo e das suas aptidões naturais, através 

da interacção com o meio ambiente. Para isso, os indivíduos util izam determinados recursos / 

instrumentos para atingir esse fim. Assim, por humanização do espaço podemos apreender 

que é o acto de tornar um determinado espaço urbano mais “humano” e cómodo para o 

util izador de um sistema urbano, visando uma melhor integração do mesmo nesse ambiente. 
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Num período onde a emoção física e sensorial está adormecida pela 

sedução de uma vida e de uma realidade virtual, incentivada pelas questões 

das redes de comunicação e informação, aumenta o grau de isolamento 

do indivíduo no seio de uma cidade, devido ao facto dos pólos de possível 

interesse estarem distanciados uns dos outros. Deste modo, é necessário 

atrair as pessoas novamente, nos momentos em que elas são obrigadas 

a interagir, ou apenas subsistir num mesmo espaço, com outras pessoas, 

ou seja nos momentos em que têm que realizar actividades no exterior.

Segundo Jan Gehl (2006), existem três tipos de actividades exteriores: as 

necessárias, as opcionais e as sociais. Por actividades necessárias entendem-

se como aquelas que são mais ou menos obrigatórias, como trabalhar, 

estudar, fazer compras, esperar pelo autocarro, entre outras; As actividades 

opcionais são aquelas que partem do desejo de fazer algo ou estar num 

lugar, como por exemplo dar um passeio ou sentar-se a ver as paisagens; E 

as actividades sociais são aquelas que dependem da presença de outras 

pessoas nos espaços públicos para serem concretizadas. Deste modo, 

muito da humanização espacial nas cidades dependerá da sua dimensão 

pública, assim como pela (re) qualificação desses espaços, através da sua 

regeneração com introdução de elementos que possibil itarão a interacção 

entre as pessoas, naquilo a que se pode caracterizar como a vida entre 

os edifícios, e não no interior dos edifícios como é a tendência actual. 

Si la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia, más que cualquer 

otra cosa, la ciudad es su espacio público peatonal. (…) La cantidad y la 

calidad del espacio público peatonal determinan la calidad urbanística 

de una ciudad. (Idem; Ibidem)

Deste modo, é correcto afirmar que a vida entre os edifícios não 

se limita à questão pedonal, nem tão pouco à sua dimensão lúdica ou 

social, mas sim à interacção existente em todo o tipo de actividades 

que se realizam nos espaços comunitários das cidades e das zonas 

residenciais, na medida em que o acto de caminhar, sentar e falar com 
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outra pessoa, possa ser sempre um momento significativo e atractivo. A 

diferença entre ver o mundo pelo ecrã de uma televisão ou experienciá-lo 

fisicamente está na capacidade de receber estímulos, mas essencialmente 

no facto de tomar partido do seu cariz cívico, como elemento 

participativo de uma comunidade. A interação entre pessoas e a troca 

de informação através do acto de comunicar possibil ita a criação de 

um laço de confiança com o ambiente envolvente, diminuindo assim a 

possibil idade de ocorrerem episódios de discriminação e exclusão social. 

A necessidade de estímulo e de interacção social, tornou-se evidente 

a partir do momento em que se efectou a transição do modelo de cidade 

compacta para cidade dispersa, pois com a introdução dos processos de 

industrialização, políticas de zonamento e de transporte privado, tornaram 

as cidades aborrecidas e monótonas. A interacção social aumenta 

exponencialmente a possibil idade de receber estímulos, e isso fica claro no 

tipo de respostas sensoriais que um indivíduo consegue obter aquando da 

passagem por uma cidade de edifícios e por uma cidade de pessoas, pois um 

ambiente estático é muito diferente de um ambiente pulsante e cheio de vida. 

No hay un solo momento igual cuando se circula entre la gente. El número 

de situaciones y estímulos nuevos es i l imitado. Aún más, afecta al tema 

más importante de la vida: la gente. Así pues, las ciudades vivas – donde la 

gente puede interactuar – resultan siempre estimulantes porque son ricas 

en experiencias; a diferencia de las ciudades sin vida, que apenas pueden 

evitar ser pobres en experiencias y, por tanto, aburridas, por mucho colorido 

y variedade formal que se introduzca en los edifícios. (GEHL, Jan, 2006:29)

Com a inclusão do automóvel como o motor da socialização 

contemporâneo, em detrimento dos anteriores valores, como a rua e 

o espaço público, reforçaram o peso que este imprimiu ao desenho das 

cidades. Gehl sustenta a ideia que apesar do desenho urbano poder ser 

bom para as actividades privadas ao ar l ivre, nomeadamente nas áreas 

residenciais dos subúrbios, ele reduz ao mínimo a interacção social, 

devido ao desenho das suas ruas. Deste modo, torna-se evidente pensar 
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Fig. 8 Copenhaga. Ambiente urbano da Rua Strøget. Fonte Storke.

Fig. 9 Copenhaga. Ambiente urbano da Rua Strøget.



em estratégias que promovam a inclusão social, compactando a cidade 

tendo por base a proximidade, onde a mobilidade pedonal e uma correcta 

intervenção programática, de usos e funções, assumam um papel activo na 

regeneração destes espaços, tendo como instrumento de intervenção, a rua. 

Para tal, Richard Florida no seu livro The rise of the Creative Class, 

salienta o papel activo que a rua pode ter como regenerador urbano, na 

medida em que afirma que ela é o local de encontros informais, imprevistos, 

conflitos, cenário de espectáculos sociais e suporte de memórias.

Desta forma, um ambiente urbano onde a rua animada é 

motivadora de estímulos, sugerem um aumento dos seus util izadores, 

estabelecendo uma corrente de movimentos humanos, onde cada 

movimento pedonal nessas ruas geram mais movimentos e mais interesse 

para outras pessoas, numa certeza que la gente va a donde hay gente. 

A temática da rua foi tomada em consideração por Jan Gehl, a partir 

de um estudo elaborado por um grupo de alunos da Escola de Arquitectura 

da Real Academia Dinamarquesa de Belas Artes, no qual pretendiam 

investigar os principais sítios de paragem na principal rua pedonal do 

centro de Copenhaga, em Strøget. Este estudo permitiu concluir que os 

lugares de maior afluência e de paragem se situavam nos sítios onde 

existiam actividades humanas no seio da própria rua, nomeadamente 

actividades lúdicas e culturais relacionadas com artes performativas. 

De seguida vinham espaços comerciais com contacto directo 

com pessoas, como quiosques de jornais, exposições de fotografia, 

cinema, espaços comerciais de roupa e brinquedos. Por último, com 

menor afluência estavam todos os espaços relacionados com serviços, 

como por exemplo agências bancárias, escritórios, entre outros. 

Desta forma, foi possível confirmar que são nos espaços de possível 

interacção humana que suscitam mais interesse. O facto de apenas 

poder ver e ouvir outras pessoas torna um espaço mais atractivo, e por 

consequência mais humanizado. 
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Fig. 10 Porto. Ambiente urbano Rua Santa Catarina

Fig. 13 Porto. Ambiente urbano Praça das Cardosas

Fig. 11 Porto. Ambiente urbano Rua das Flores Fig. 12 Identidade humanizadora



Na cidade do Porto, o mesmo fenómeno ocorre em dois lugares 

distintos, também em ruas de cariz pedonal, como são o caso da Rua de 

Santa Catarina e a Rua das Flores. O facto de estas ruas estarem interditas 

ao tráfego automóvel, excepto para cargas e descargas associado à 

forte presença de lojas de rua, bem como uma forte componente cultural, 

permitiu a forte adesão das pessoas a estes espaços, onde muitas vezes 

encontram-se grandes aglomerados populares, junto a artistas de rua, que 

vão embelezando e dando um enquadramento mais cultural e humano a 

estes ambientes urbanos, estabelecendo assim uma forte imagem de cariz 

identitário. Contudo, junto à Rua das Flores, existe um fenómeno curioso de uma 

intervenção de requalificação urbana da Praça das Cardosas e do edificado 

que a circunscreve. Esta zona está bem situada junto a equipamentos de 

mobilidade, nomeadamente a paragem de Metro e Estação de comboios de 

São Bento, e a nível de espaço público no interior do quarteirão apresenta 

um desenho que permite uma correcta permeabilidade e articulação com 

as ruas adjacentes, contudo a falta de programa arquitectónico de suporte 

a estas áreas carece de elementos humanizadores, pelo que se encontra 

como um espaço que apresenta patologias ao nível da boa fruição espacial. 

A humanização do espaço pode acontecer igualmente ao nível da 

relação do indivíduo com a cidade e o conjunto edificado. Nas cidades e 

nos conjuntos edificados de dimensões mais modestas, com ruas estreitas e 

espaços mais reduzidos, permitem uma maior aproximação das pessoas à 

cidade, na medida em que a intensidade da experiência sensorial é maior, 

fazendo com que fiquem mais atentas aos edifícios que as rodeiam, bem 

como os seus detalhes construtivos, mas também às outras pessoas que 

por lá vagueiam. Estes espaços no interior das cidades tornam-se assim 

mais íntimos, acolhedores e pessoais, logo mais humanos. O contrário se 

verifica em realidades em que a discrepância de escalas é maior, e os 

conjuntos edificados apresentam espaços exteriores de maior dimensão, 

ruas largas e edifícios com grande altimetria, apresentam-se aos util izadores 

destes espaços, como meios mais frios, descaracterizados e impessoais. 

Desta forma torna-se importante produzir uma cidade onde as palavras 

reduzir e aproximar, sejam elementos fundamentais para a humanização 

dos espaços. Assim, as pessoas sentir-se-ão mais confortáveis para explorar 
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a cidade a pé, pois só dessa forma elas poderão experienciar e vivenciar a 

cidade, com o intuito de participar nela. Borja conclui ainda a necessidade 

de humanizar o espaço através do espaço público na medida em que 

aponta a recuperação da sua 

(...) dimensión simbólica para identificar los espacios urbanos como 

referencias ciudadanas, hacer de los lugares de conexión o nodales 

un lugar con sentido, un hito cívico, atribuir a las áreas de nueva 

centralidad características del lugar central, o sea: monumentalidad, 

multifuncionalidad, intercambio, lugares de encuentro y de expresión.

(BORJA, Jordi, 2000:9) 

La vida entre los edificios es, potencialmente, un proceso que se refuerza a 

sí mismo. Cuando alguien comienza a hacer algo, hay una clara tendência 

a que otros se unan, bien para participar ellos mismo o sólo para presenciar 

lo que hacen los demás. De este modo, los individuos y los acontecimientos 

pueden influirse y estimularse mutuamente. Una vez iniciado este proceso, 

la actividad total es casi sempre mayor y más compleja que la suma 

de las actividades parciales existentes al princípio. (GEHL, Jan, 2006:83)

Existem ainda um conjunto de mecanismos de desenho de projecto 

que possibil itam uma maior humanização do espaço quer ao nível da 

cidade quer ao nível dos conjuntos edificados. 

Assim, agrupar ao longo de um plano, l inha ou rua, permite uma maior 

clareza espacial, mas também uma melhor clareza funcional, possibil itando 

uma sucessão de acontecimentos e momentos, que ao estarem devidamente 

dimensionados permitem uma melhor relação para a mobilidade pedonal. 

Estabelecer campos de visão e linhas orientadoras são essenciais 

para a util ização de um espaço, pois se ele aparentar estar oculto 

a sua tendência será a sua não fruição. Este campo tem especial 

interesse para os espaços públicos na medida em que se estes espaços 

vazios estiverem a uma cota inferior ao plano de visão, aumentam 

exponencialmente a possibil idade de se virem a tornar espaços mortos. 
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Torna-se igualmente importante a mistura funcional no seio de uma 

urbanidade, evitando o zonamento funcionalista que levou à fragmentação 

das cidades. Se existir multifuncionalidade programática numa determinada 

zona, em vez de pólos atractivos, as pessoas tenderão a util izar os 

mesmos espaços públicos para realizarem as suas tarefas do quotidiano. 

Tendo em vista a atracção de pessoas para determinados espaços, 

torna-se importante a criação de limites flexíveis entre o domínio 

público e o privado, de forma que a transição espacial seja o mais fácil 

e suave possível, quer a nível físico mas também psicologicamente. 

Para isso, o domínio visual de um espaço torna-se essencial para 

que uma pessoa se sinta tentada a penetrar e a fruir de um espaço. 

Numa perspectiva de abrir o domínio do espaço público às pessoas, 

revela-se de extrema importância a criação de espaços com teor público 

nas zonas residenciais. Para tal, é necessário a criação de ruas associadas 

à habitação com menor preponderância do transporte privado, pois essas 

ruas passarão a ter mais gente e serão mais atractivas para se estar e olhar, 

potenciando a possibil idade de ocorrer encontros e interação entre as 

pessoas. Um bom exemplo deste tipo de políticas urbanas torna-se evidente no 

Bairro da Bouça, desenhado por Siza Vieira, na medida em que a implantação 

dos módulos habitacionais perpendicularmente ao plano da infraestrutura 

viária, permitiu a criação de ruas pedonais, facilmente apropriáveis pelos 

seus util izadores, estando em contacto directo, num plano visual, com as 

habitações. Desta forma, a interacção social é possível, na medida em 

que estes espaços podem ser facilmente apropriáveis para diferentes 

actividades, potenciando um conjunto alargado de actividades sociais. 

Por fim, a humanização do espaço consegue-se igualmente através 

da criação de lugares afectos ao acto de caminhar, e da criação de um 

lugar para se estar. Caminhar é uma forma de locomoção mas também se 

pode dizer que é uma forma informal de estar presente no espaço público. 

O acto de caminhar exige um determinado número de condições físicas e 

psicológicas que são comuns ao acto de circular a pé, nomeadamente ao 

nível das exigências espaciais, ao nível de tolerância ao contacto, pelo que 

um correcto dimensionamento das faixas pedonais possibil itará que todos os 

seus util izadores as consigam percorrer l ivremente. Percorrer uma rua atrás de 
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outras pessoas, sem espaço para se conseguir mover não consta como uma 

forma de caminhar l ivremente. Torna-se igualmente importante a criação de 

infraestruturas que possibilitem a locomoção de util izadores com necessidades 

especiais, nomeadamente aqueles que apresentam locomoções com 

rodas, sendo que muitas vezes uma correcta escolha do pavimento se torna 

essencial para o acto de caminhar. A qualidade da rua e da sua envolvente 

são essenciais para que haja motivação para a continuar a percorrer. 

Nos espaços públicos é importante ter locais onde se possa estar em 

pé, mas o mais importante é permanecer neles. Para tal, é importante 

ter elementos físicos que permitam a aproximação e fixação das pessoas 

nos espaços físicos, como por exemplo fachadas e limites de edifícios, 

possivelmente por estes lugares permitirem ter uma melhor vista para 

contemplá-los.

É igualmente importante criar zonas para as pessoas se sentarem de 

forma a potenciar inúmeras actividades sociais. Para tal, seleccionar os 

correctos sítios para se sentar exigem um maior cuidado na sua escolha 

do que no caso dos lugares para estar de pé. Nos espaços exteriores, 

aparentam ser mais atractivos os lugares junto aos l imites de um espaço 

do que ao centro do mesmo, revelando uma tendência das pessoas em 

procurarem apoio nos detalhes da envolvente. Em espaços interiores, as 

pessoas preferem sítios junto a janelas com vista para o exterior e interior, 

procurando os lugares com maior domínio visual do espaço, e rejeitam 

lugares a meio da sala se existe algum junto a uma parede. É igualmente 

importante assegurar uma variedade de mobiliário urbano para se sentar, na 

medida em que assim abrange diferentes tipos de pessoas e grupos etários. 

Um correcto desenho arquitectónico dos espaços públicos, podem ter 

um enorme impacto na cidade. Para Borja (2000:8), o espaço público é a 

cidade, na medida em que as relações entre

(...) los habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, 

se expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, 

los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos. La ciudad 

entendida como sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto 

si son calles y plazas como si son infraestructuras de comunicación 
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(estaciones de trenes y autobuses), áreas comerciales, equipamientos 

culturales es decir espacios de uso colectivos debido a la apropiación 

progresiva de la gente – que permiten el paseo y el encuentro, que 

ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito 

físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. Es 

decir que el espacio público es a un tiempo el espacio principal del 

urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, 

simbólico y político.

Numa altura particular da sociedade actual, em que ela se demite 

de exercer o seu direito à cidadania, por falta de vontade em exercê-

la, leva à necessidade de humanizar o espaço, introduzindo factores 

que permitam a participação e a inclusão na vida cívica dos cidadãos. 

Para tal, torna-se necessário desencadear mecanismos e movimentos 

cívicos que continuem a dinamizar políticas de revalorização do lugar, 

de reivindicação de políticas democráticas, de concertação e de 

participação, tentando atingir uma reinvenção do conceito de “cidadão”. 

Através do espaço público, é possível activar a dimensão sociocultural 

que está incluída em si, na medida em que é um lugar de relação e 

identificação, sendo o produto físico de uma comunidade. Deste modo, o 

papel do arquitecto revela-se de extrema importância na medida em que 

através da falta de desenho de espaço urbano, poderá levar à inibição 

de fruição, através da introdução barreiras físicas que resultam como 

elementos discriminadores. Um caso evidente deste tipo de situações diz 

respeito à discrepância que se assiste nas favelas do Brasil, onde estão 

restritas a um determinado espaço e que a introdução de barreiras físicas e 

psicológicas, no desenho da cidade, impedem a fruição do espaço urbano 

por todos os cidadãos de igual forma. 

Assim sendo, o espaço público apresenta-se como um desafio à escala 

mundial relativamente à política urbana, quer no ponto de vista urbanística, 

quer política, mas também cultural. Ao nível urbanístico, o espaço público 

não pode ser considerado como um espaço residual entre o edificado e o 

sistema viário, mas sim como elemento regulador e ordenador do urbanismo, 
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podendo ser o agente articulador da cidade. Ao nível político, o espaço 

público deve assumir-se como o espaço de expressão colectiva, da vida 

comunitária, de encontros e interacção social. Em termos culturais, o espaço 

público deve ter em si a capacidade de albergar diversas funções, com o 

objectivo principal de ser o elemento que possibil itará a manutenção do 

símbolo de identidade colectiva de uma cidade.

Segundo Borja (2000:43), existem 3 tipos de estratégias que possibil itarão 

o desenvolvimento de espaços público: regeneração, reconversão e 

reproduzir de novo. Através destes mecanismos, tentar-se-á criar um 

ambiente favorável à segurança dos seus util izadores no interior do mesmo. 

La mejor manera de garantizar la seguridad del espacio público es la 

continuidad de su uso social, es decir, la presencia de la gente, lo que 

quiere decir que correspondan a trayectos, que sean agradables, que se 

permita su util ización a todo tipo de personas y grupos, asumiendo que 

hay veces que es necesario reconciliar o regular intereses o actividades 

contradictorias. (BORJA, Jordi, 2000:67)

Em suma, de todas as possibil idades atrás referenciadas, a vertente que 

mais nos diz respeito é aquela com cariz urbanístico – arquitectónica, pelo 

que a solução obtêm-se através do recurso à programática arquitectónica 

como instrumento para a humanização do espaço, na medida em que é a 

mais eficaz e a mais sólida. 

A solução não reside tanto na questão mais formal, ou mais estética ou 

arquitectónica do lugar, mas sim daquilo que são os programas que resultam a 

solução, pois ela é herdeira de um programa, e é ele que acaba por dinamizar, 

por atrair, por gerar essa adesão ao espaço. Quanto mais atrativo for o 

lugar, do ponto de vista estético, mais reforça o papel que a programática 

introduziu. Contudo esta dimensão é complementar, pois a nuclear é 

efectivamente a elaboração de um programa que atraia as pessoas para um 

determinado lugar e que permita que as pessoas o possam apropriar e fruir. 
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1.3 A programática como solução humanizadora

A cidade programada ou a cidade desenfreadamente “programada”, 

pode tornar-se obsoleta e de difícil articulação com as enormes 

contracções estabelecidas entre peso e leveza, é necessário pensar a 

cidade nos seus possíveis contornos futuros, não é uma questão de um 

ficcionismo vazio, mas dado um futuro incerto, o próprio RISCO pode ser 

ultrapassado. Como o risco é a vida, este pode ultrapassar aquilo que é o seu 

princípio, a humanidade. (SOARES, Maria João in CHAVES, Mário, 2010:118)

 O recurso à programática arquitectónica como instrumento 

urbanístico-arquitectónico para humanizar o espaço, permitirá atribuir ou 

preservar um cariz identitário a uma urbanidade, que por norma, cada 

vez mais se assume pela sua realidade urbana difusa, descaracterizada 

e sem alma, assumindo uma clara necessidade de regeneração. 

 Antes de avançarmos com a questão da programática como solução 

para a humanização, torna-se claro clarificar a questão do programa com 

a introdução de conceitos que poderão ajudar a desenvolver o tema. 

No ensaio arquitectónico, o programa assume especial relevo na 

medida em que durante a elaboração do objecto projectual, pode assumir 

uma componente mais conceptual, mas também formal, na medida 

em que pode influenciar a tridimensionalidade do objecto. Por norma, 

a elaboração de um programa só é bem conseguida após uma análise 

cuidada e meticulosa, ao ambiente e ao tempo em que é inserido, sendo 

um produto cultural e temporal, adquirindo as valências que o local exige, 

tanto no campo sócio-cultural como também fruto da época histórica em 

que se insere, caracterizando-se por ser um programa único, na medida 

em que não existe uma poção mágica que permita que um programa seja 

repetido em diferentes partes do globo terrestre. 

Deste modo, é necessário começar este ensaio, pela explicação daquilo 
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que se entende por programa. Segundo Tschumi, existe duas dimensões 

daquilo que representa o programa, sob uma perspectiva geral, bem como 

pela percepção daquilo que se denomina de programa arquitectónico.

Então, por programa, entende-se como a descriptive notice, issued 

beforhand, of any formal series of proceedings, as a festive celebration, 

a course of study, etc…, a list of the items or ‘numbers’ of a concert, etc., 

in the order of performance; hence the items themselves collectively, the 

performance as a whole… An architectural program is a l ist of required 

util it ies; it indicates their relations, but suggests neither combination nor 

their proportion. (TSCHUMI; 1996:112-113) 

O programa arquitectónico pode-se dividir em três categorias: aqueles 

que são independentes de uma sequência espacial, aqueles que se reforçam 

mutuamente, e aqueles que entram em conflito contra os seus princípios. 

Indifference: sequences of events and sequences of spaces can be 

largely independente of on another – say, assortments of exotic stalls 

among the regular columniation of the 1851 Crystal Palace. One then 

observes a strategy of indifference in which formal considerations do 

not depend on util itarian ones. (The battalion marches on the fields.)

Reciprocity: Sequences of spaces and sequences of events can, of 

course, become totally interdependent and fully condition each 

other’s existence – say “machines à habiter,” ideal Werkbund kitchens, 

space-age vessels where each action, each movement is designed, 

programmed. One then observes a strategy of reciprocity in which each 

sequence actually reinforces the other – the sort of architectural tautology 

favored by functionalist doctrines. (The skater skates on the skating rink.)

Conflict: sequences of events and spaces occasionally clash and 

contradict each other. One then observes a strategy of conflitct in 

which each sequence constantly transgresses the other’s internal 

logic. (The battalion skates on the tightrope.) (TSCHUMI; 1996:159-160)
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Concluindo, o programa não é vinculativo de nenhuma opção linguística 

nem formal, introduzindo apenas variáveis no processo conceptual, que 

induzirão o objecto arquitectónico. 

Durante a evolução dos tempos, principalmente com a revolução 

industrial, a arquitectura foi sendo observada como mais um processo 

industrial, ou seja, produzia projectos em série, repetindo vezes sem conta 

o mesmo projecto, modificando-o somente na integração do objecto 

arquitectónico no ambiente. Esta ideia permite-nos ainda reflectir acerca da 

importância do acto de pensar o programa arquitectónico, na medida em 

que quando deixamos de o fazer, estamos a negligenciar valores e culturas, 

reflectindo assim um completo desinteresse em intervir sobre o mundo. 

Vivemos actualmente num mundo onde as mutações sociais, 

económicas e tecnológicas são constantes, condicionando de forma 

directa as necessidades que cada sociedade imprime na programática 

arquitectónica. Na medida em que os programas actuais não são 

compatíveis com as novas necessidades, motivadas pelas novas 

dinâmicas que estão a ocorrer nas sociedades actuais. Esta situação fica 

perceptível num momento marcante na sociedade e na arquitectura, 

que dizem respeito às transformações que ocorreram nos séculos XIX e XX, 

transformando por completo a organização do tecido social, na medida 

em que foi necessário criar condições para albergar o crescente número 

de pessoas que migraram das zonas rurais para as cidades, verificando-se 

a necessidade de criação de espaços onde fossem possíveis estabelecer 

relações entre indivíduos no tecido edificado, originando momentos de 

permanência e lazer. Este constitui uma grande ruptura com aquilo que era 

a condição social do Homem com o domínio espacial edificado, na medida 

em que deixa de produzir a monumentalidade, passando a criar uma 

maior interacção entre os util izadores na cidade. Desta forma, a alteração 

programática induz modificações na cidade, potenciando a interacção 

dos util izadores no espaço, adquirindo uma conotação de mudança, sendo 

a arquitectura um instrumento que valida essa intenção de mudança.
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Com isto, não queremos afirmar que a elaboração de um programa deve 

ser uma regra do acto de projectar, na medida em que o programa poderá 

funcionar apenas como um elemento capaz de emprestar uma conotação 

perspéctica do fenómeno e simultaneamente agir tendo por base o desenho.

Deste modo, assistimos hoje a um confronto de ideologias, uns que 

defendem a forma e outros que defendem o programa arquitectónico, 

contudo é correcto afirmar que uma arquitectura assente unicamente na 

relação formal, levará a uma ruptura na relação do indivíduo com o objecto 

arquitectónico, originando o desuso do mesmo. Já com recurso à programática 

na arquitectura, poderá ser possível observar uma constante inovação e 

manipulação dos estímulos do meio que rodeia o objecto. Tanto na vida 

como na arquitectura, uma relação assente unicamente na forma, esgota-se 

pela falta de conteúdo. Na arquitectura acontece o mesmo, na medida em 

que o programa, de cariz funcional, poderá ter na sua génese a afirmação 

de uma identidade dos indivíduos com os lugares e dos lugares entre si.

Quem tem contribuindo na elaboração e no pensamento 

programático é Rem Koolhaas, arquitecto holandês, juntamente 

com o seu atelier de arquitectura OMA. Koolhaas percebeu que o 

projecto de arquitectura contemporâneo assenta na instabilidade de 

experiências realizadas. Este estudo tem por base um afastamento 

daquilo que eram, até então, as experiências programáticas realizadas, 

propondo um novo modelo, contrariando o modelo pré-establecido. 

Este novo modelo visa aproximar o programa a uma realidade mais 

próxima daquilo que é a produção arquitectónica, com recurso a uma 

estratégia, negando uma perspectiva mais teórica daquilo que deve ser o 

programa arquitectónico, aproximando-o da realidade produtiva. Exemplo 

disto, torna-se evidente aquando do lançamento do seu manifesto “Delirious 

New York”, onde Koolhaas analisa o fenómeno de Manhattan, em que 

a malha que origina a cidade é igualmente simples (base quadrangular 

regular) e complexa (já que as paralelas que definem o espaço público 

se sucedem), servindo assim de suporte físico para o assentamento 

dos arranha-céus como uma realidade contaminante e hibridizante. 
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Através deste manifesto, Koolhaas dá a conhecer a realidade de 

Manhattan, demonstrando como é que estas premissas influíram uma nova 

condicionante urbana, pois com o crescimento em altura dos edifícios, estes 

l ibertam o piso térreo para assumir um papel de espaço público, deixando 

para a verticalidade o papel de elemento aglutinador funcional, através de 

uma multidisciplinariedade funcional e programática. Desta feita, permite-

nos perceber algumas pistas, que apontam a programática híbrida, como um 

elemento que se expressa tanto pela sua função, bem como pela sua forma. 

Elaborar correctamente um programa arquitectónico resulta da 

observação das necessidades específicas de cada sociedade, de cada 

cultura e de cada ambiente, e para tal sugere um confronto de ciências, 

analisando o fenómeno sob o mais variado espectro, podendo desta forma 

fazer uma correcta avaliação das necessidades. O recurso à Sociologia 

é apenas uma das ciências a confrontar, na medida em que ela estuda 

o Homem e a relação que este cria com a sociedade, com o ambiente 

urbano e a envolvente física, criando padrões comportamentais, que serão 

úteis na avaliação das necessidades programáticas, observam-se cada 

vez mais, a existência de equipas multidisciplinares sob a coordenação 

do arquitecto, optimizando assim os recursos e as diferentes análises 

que cada área científica proporciona, induzindo assim a elaboração 

de novos programas arquitectónicos cada vez mais adaptados e de 

acordo com as diferentes sociedades onde eles serão introduzidos. 

Exemplo disso são as crescentes unidades de co-working, que são 

actualmente os responsáveis máximos pelas actuais mutações sociais. 

Aliás, este fenómeno verificou-se sempre por via das correntes artísticas, 

na medida em que foram sempre os precursores de mudanças sociais, 

se analisarmos o fenómeno ao longo da história do Homem, constituindo 

o factor “mudança”, como o principal baluarte destes intelectuais. 

A expressão programática, motivada pelas mutações sociais e 

espaciais, precisa de uma expressão formal, onde sustenta o programa, 

pois o programa induz a forma arquitectónica, seguindo a máxima, 
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a forma segue a função, sendo que muitas vezes a sociedade da 

cultura imagética se deixe influenciar por estes valores, na medida 

em que The oppositions between form and function, between ideal 

types and programmatic organization, is similarly recurrent, even if both 

terms are viewed, increasingly, as independent. (TSCHUMI, 1996: 107)

Assim, recorre-se ao desenho como instrumento que permite a 

percepção formal e espacial do conteúdo programático, expressando-

se, através de diagramas ou por imagens. Sem o suporte gráfico do 

desenho, o programa per si, perde a capacidade de se afirmar como 

solução credível, na medida em que aponta variáveis, mas não um 

conjunto de acções, perspectivadas pelos conteúdos programáticos. 

(...) architecture does not exist without drawing… (TSCHUMI, 1996:102)

Nesta linha de pensamento, o desenho assume-se tanto pela sua 

vertente metodológica mas também como elemento capaz de formalizar 

o espaço. Consciente ou insconscientemente, este acto está implícito no 

exercício da arquitectura, concretamente no ensaio projectual, na medida 

em que com a elaboração de esquissos, transparecemos de forma clara e 

objectiva, as nossas intenções formais para o objecto arquitectónico, ao 

nível da formalização espacial, material e social. Assim, o desenho é uma 

ferramenta de extrema importância para o arquitecto, na medida em que 

é solução enquanto o programa é abstração.

Deste modo, o desenho reflecte as nossas posições conceptuais do 

projecto, impondo limites e zonas de intervenção, tendo o arquitecto a 

capacidade de dominar o instrumento tanto na macro como na micro-

escala. Com recurso ao desenho, podemos intervir na morfologia da cidade, 

estabelecendo limites espaciais na transição entre o público e privado, 

caracterizando-se por ser a linha mestra de todo o pensamento arquitectónico. 
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Fig. 16 Relação entre programa e programador
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 Se é então o desenho, o elemento formalizador do programa, e o 

arquitecto o interveniente responsável por essa tradução, induz então 

uma relação entre o programa e o programador, na medida em que a 

questão programática aparece-nos como uma variável sistémica no 

processo criativo e conceptual do arquitecto, sendo este o principal 

agente transformador e manipulador dos conteúdos programáticos. 

Relacionando agora o objecto de estudo, a programática com 

o objectivo geral do trabalho, a humanização do espaço, podemos 

concluir que estes dois elementos não podem estar dissociados, na 

medida em que atribuir um programa com uma forte conotação 

identitária, permitirá perceber o fenómeno, através de uma correcta 

manipulação de todas as componentes, conciliando o util izador-alvo 

com a tipologia funcional que o espaço deve albergar, salvaguardando 

a perfeita comunicação entre o programa e a estrutura social que o irá 

sustentar. Sem esta relação, a arquitectura e o objecto construído, não 

deixarão de ser um elemento meramente escultórico e egocêntrico. 

Deste modo, a programática assente em valores metodológicos, que 

se caracterizam pelas suas características operativas e comunicacionais, 

revelam-se como um produto social, na medida em que se relaciona com 

a sociedade, mas também com o indivíduo, integrando o factor cultural 

como o elemento capaz de criar um conjunto de valores que permitam 

a criação de uma identidade, reflectindo-se na construção de um lugar 

antropológico, tanto na sua dimensão simbólica como sociológica. 

Assim sendo, a programática constitui-se como o primeiro momento da 

construção mental dos lugares antropológicos, onde valores como a 

cultura e a abertura à apropriação por parte dos indivíduos têm que estar 

intrínsecos, constituindo-se como pilares essenciais para a humanização do 

espaço. Através da humanização pretende-se a regeneração de vivências, 

perdidas ou por construir, pois ela não se alcança só através da dimensão 

física, mas sim através do recurso à programática arquitectónica pois será 

ela o motivo pelo qual as pessoas fruirão um espaço. 

Aliar o conceito da regeneração à humanização, parece-nos 

interessante na medida em que se pretende atrair uma nova vida a 

um determinado território que apresenta patologias, tendo por base 

79



Fig. 17 Plug-in City



uma aproximação das pessoas aos tecidos urbanos, numa tentativa de 

manutenção ou criação de valores de identidade, através de um reajuste 

ou reconfiguração das tipo-morfologias de uma cidade, que se pretende 

que funcione como um sistema, pertencente a uma rede de maior dimensão.

Nesse sentido, parece importante criar uma analogia entre o 

sistema da cidade e um sistema de computadores, na medida em que 

podemos associar o computador e os seus periféricos ao edificado, 

correspondendo ao hardware, e a programática arquitectónica ao software. 

 

Os precursores desta temática foram os arquitectos ingleses Archigram, 

que em paralelo com a utopia da cidade mutante, associando-a com a 

revolução ao nível das dinâmicas dos fluxos de mobilidade e tecnologia, 

introduziram esses termos de hardware e software na arquitectura, 

relacionando-os. Esta terminologia vem de encontro às crescentes mutações 

que foram ocorrendo na cidade nomeadamente na problemática das 

vivências associadas aos novos sistemas de consumo e infraestruturas de 

apoio a toda uma crescente tendência, relacionada com a questão da 

mobilidade. Esta cidade utópica (Plug-in City - Fig. 17) tinha como princípios 

estruturantes a criação de unidades arquitectónicas inteligentes, em que 

o hardware expressava-se pela estrutura fixa da cidade, onde unidades 

programáticas de software, eram acopladas através de unidades de suporte.  

Esta analogia para além da perspectiva territorial e funcional expressa 

em cima, funciona igualmente para as questões relacionadas com as 

patologias das cidades e das dinâmicas sociais, onde os défices de unidades 

programáticas, podem levar a processos de regeneração, tanto no plano 

da correcção destas patologias de software, mas também no reajuste do 

edificado. Tal como num computador, que precisa de expandir a sua memória 

RAM para ajustar um novo programa, num edifício o mesmo acontece, na 

medida em que para albergar um novo programa arquitectónico, pode ser 

necessário fazer-se uma expansão espacial para ajustar o novo componente 

programático. O mesmo acontece num edifício, na medida em que se este não 

tem espaço suficiente para albergar a nova programática arquitectónica, 

ter-se-á que fazer um upgrade, ou seja ampliação, para que este se ajuste. 
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Esta temática teve também repercussões em Portugal, aquando uma 

entrevista do geógrafo Álvaro Domingues, na edição de 04/10/2009 no 

jornal O Público, no qual ele refere igualmente esta analogia entre a cidade 

(edificado) como hardware e a informática (questões programáticas) como 

software, uti l izando-os como instrumento para regenerações urbanas. 

Álvaro Domingues diz que as autarquias precisam de entrar num novo ciclo. 

A ideia mobilizadora é entrar no ciclo do software, que o hardware já está. 

Durante a restante entrevista, Álvaro Domingues defendeu a ideia 

de requalificar o hardware existente, antes de expandir no território, 

evitando assim uma maior fragmentação do tecido urbano, privilegiando 

a implementação do novo software no hardware já existente. Desta forma, 

consegue-se garantir um equilíbrio entre a gestão programática do território 

e o edificado existente, sendo que através de regenerações de parcelas 

territoriais, permitem evitar roturas do tecido funcional de uma urbanidade. 

O neo-urbanismo deve esforçar-se por ordenar estas possibil idades, 

por conceber espaços sociais e funcionais múltiplos a n dimensões, 

hiperespaços combinando o real e o virtual, propícios tanto à intimidade 

como a sociabilidade variáveis. As novas tecnologias da informação e 

da comunicação imprimem nas cidades a marca das suas estruturas e em 

particular a distinção entre Hardware e Software. (ASCHER, François, 2010:87)

A nova programática arquitectónica a inserir no seio dos espaços 

urbanos, deve então assumir-se pela sua vertente dinâmica, tendo como 

principal contributo um software multidisciplinar, de forma a se ajustar às 

diferentes necessidades da sociedade, tanto ao nível dos espaços públicos 

da cidade como os equipamentos urbanos, ou seja ao hardware da 

urbanidade, tendo como principio, a preservação de uma ideia de identidade.

Para tal, a elaboração de um programa tendo por base a flexibil ização 

programática, poderá ser um elemento que ajude revitalizar todo um organismo 

urbano que ser quer vivo. Já Nuno Portas (2008) dizia que a Mutabilidade das 

funções se deveria relacionar com a necessidade de caracterização dos 

espaços gerando assim aquilo que ele denominou de vitalidade orgânica. 
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Sabendo de antemão que a elaboração e a formalização de um 

programa resultam de um processo que se quer dinâmico, envolvendo 

condicionantes que são exteriores ao fenómeno da Arquitectura, sugere a 

produção de uma estratégia e de um conjunto de acções que induzirão um 

programa (software), possibil itando a introdução de intenções projectuais 

de um espaço (hardware). 

O sucesso do programa irá como sempre depender das vontades sociais 

e do grau de identidade que ele consiga atingir, pelo que a introdução de um 

programa com ideais de hibridez, seja uma alternativa muito válida para tempos 

tão acelerados como os nossos. Rem Koolhaas defende que a arquitectura 

contemporânea trata cada vez mais de produzir uma acomodação 

permanente para actividades provisórias, traduzindo-se num espaço que seja 

capaz de se reformular instantaneamente assim que novos estímulos induzam 

novas tipologias de ocupação do espaço, procurando assim programar o 

envelhecimento temporal, com recurso ao rejuvenescimento ocupacional. 

Assim sendo é primordial a elaboração de um programa capaz de 

interiorizar mudanças da sua função, contudo sem alterar a fluidez urbana, 

a isto se chama de flexibil ização programática. Deste modo, a flexibil idade 

programática traz uma maior capacidade operativa ao projecto, na medida 

que compreende, interpreta e actua sobre os fenómenos e dinâmicas que nos 

rodeiam, contribuindo assim para uma constante inovação. Exemplo disto 

são as actuais bibliotecas, inicialmente dotadas de um programa que se pode 

dizer fixo, fruto das dinâmicas estabelecidas, e com a introdução de uma 

nova variável, as redes tecnológicas, originou uma mutação programática, 

criando a necessidade de estas se adaptarem às novas necessidades. 

Deste modo, torna-se possível através da flexibil ização programática 

(software) proceder à revitalização e requalificação de um tecido urbano 

(hardware). Assim sendo, serão estudados dois casos de estudo relativos 

à regeneração de duas cidades, Barcelona e Copenhaga, que através 

do recurso à programática arquitectónica conseguiram revitalizar uma 

realidade desumanizada, humanizando o tecido urbano. 
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Fig. 19 Barcelona. Áreas de regeneração urbana

Fig. 18 Barcelona. Vista aérea



O caso de Barcelona caracteriza-se como uma regeneração urbana 

das mais abrangentes que ocorreu nas últimas décadas, ao nível da 

implementação de novas praças e parques, assente numa política de claro 

reforço do espaço público. Estes novos espaços foram sendo emprestados à 

cidade através da requalificação de tecidos urbanos, com a demolição de 

edifícios, armazéns e fábricas em ruína, mas também pela renovação das 

praças existentes e políticas de reestruturação do tráfego para privilegiar 

a circulação pedonal.  

Barcelona é uma cidade na costa do Mediterrâneo que contempla 

em si 4,2 milhões de habitantes. O seu centro caracteriza-se por ser 

denso e compacto, contudo com a expansão urbana, materializada pelo 

Plano de Cerdá, originou uma expansão territorial para além dos muros 

da antiga cidade. Este plano caracteriza-se pela malha quadriculada, 

propondo uma cidade nova e mais verde, no qual pretendia uma cidade 

com pouca densidade e infraestruturas viárias de maior dimensão 

para absorver os fluxos, comparando-a com a parte mais antiga da 

cidade. Contudo, fruto de políticas contrárias ao plano inicial, constata-

se que a cidade de Barcelona é uma das mais densas da Europa. 

O processo de regeneração urbana iniciou-se em 1979, e teve no arquitecto 

Oriol Bohigas, um dos grandes impulsionadores no fomento de novas políticas 

para o espaço público, preferindo o projecto arquitectónico aos grandes 

planos. A associação de fundos privados com a iniciativa pública tornou 

possível a regeneração de inúmeros espaços públicos, parques e praças. 

O conceito seria atribuir a cada quarteirão um espaço de reunião, 

e cada distrito o seu parque, de forma a atribuir um lugar para que as 

pessoas pudessem conversar, encontrar, reunir, bem como a criação 

de espaços amplos para os pedestres poderem caminhar l ivremente. 

Muitas praças no seio da cidade foram renovadas, em associação a 

estacionamento automóvel subterrâneo. Na cidade antiga, os lugares 

de reunião surgiram da demolição de edifícios existentes, enquanto 

que, na periferia estes lugares foram criados com o intuito de darem 

um cariz identitário a áreas urbanas que carecem dessa vertente.
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Fig. 23 Plaça del Sol

Fig. 20 Parc l’Estació del Nord

Fig. 22 Plaça de la Mercé

Fig. 21 Plaça de la Parmera

Fig. 24 Plaça dels Països Catalans



 Muita da regeneração de Barcelona também se deveu à presença de 

eventos Pulsar, que são eventos singulares, como Olimpíadas e Expos, que 

permitem atingir grandes transformações nos espaços urbanos das cidades, 

através de conjunturas favoráveis que permitem criar oportunidades únicas de 

desenvolvimento urbano, através de esforços de articulação entre os agentes 

económicos e políticos, originando a renovação de estruturas e construção 

de equipamentos urbanos. No caso de Barcelona, as Olimpíadas de 1992, 

possibil itou a requalificação urbana de muitas parcelas territoriais, bem 

como a substituição de muitos edificados em mau estado de conservação. 

 Ao nível dos parques e das praças, a sua regeneração iniciou-

se com a formação de uma aliança entre a arquitectura e a escultura, 

na medida em que cada espaço passou a albergar uma obra de arte 

de um artista de prestígio internacional. Deste modo, cada praça, cada 

parque de um bairro passavam a adquirir uma identidade própria, um cariz 

único que passaria a sustentar este novo espaço. São exemplos disto o 

Parc de l’Estació del Nord (Fig. 20) com a escultura cerâmica de Beverly 

Pepper, mas também a Plaça de la Parmera (Fig. 21) com as duas paredes 

curvas de Richard Serra. O carácter identitário permanece e reforça-

se igualmente através do programa de mobiliário urbano (software), na 

medida em que uma variada oferta de design de iluminação, mobiliário 

e pavimentos, onde não existe qualquer tipo de restrições, permitem 

atribuir a cada espaço edificado (hardware), a sua própria identidade. 

 Relativamente à tipologia de intervenção dos espaços públicos, 

eles variam em “praças duras”, “praças de cascalho” e “oásis urbanos”. 

Quanto às “praças duras”, elas foram pensadas como salas de 

estar urbanas e lugares de reunião, na medida em que apresentam 

superfícies e mobiliário urbano de pedra, onde pontualmente surgem 

árvores. Destas praças, algumas surgiram da demolição de edifícios em 

mau estado de conservação, como por exemplo a Plaça de la Mercè 

(Fig. 22); outras surgiram de requalificações de praças já existentes, como 

por exemplo a Plaça del Sol (Fig. 23); e ainda praças para pedestres que 

surgiram de antigas áreas de tráfego, como por exemplo a grande praça 

em frente à estação ferroviária, a Plaça dels Països Catalans (Fig. 24). 
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Fig. 21 Plaça de la Parmera

Fig. 24 Plaça dels Països Catalans



Fig. 27 Parc de la Pegaso

Fig. 25 Plaça del General Moragues Fig. 26 Plaça de la HIspanitat

Fig. 29 La Rambla

Fig. 28 Parc de l’Espanya Industrial

Fig. 30 Passeio Marítimo de Barcelona



Relativamente às “praças de cascalho”, estes espaços caracterizam 

áreas para descansar e jogar, onde por norma têm uma área de cascalho 

como elemento central. São destes espaços exemplo, a Plaça del General 

Moragues (Fig. 25) e a Plaça de la Hispanitat (Fig. 26). 

Os “óasis urbanos” ou parques urbanos caracterizam-se por serem 

espaços recreativos dispersos pelo território, onde se possibil ita a mistura e a 

variedade de elementos. Por norma estes espaços contêm um programa que 

contêm áreas verdes, de cascalho e pedra; onde elementos naturais como 

água, se encontram materializados por pequenas lagoas, fontes ou cascatas. 

Destes exemplos de programa arquitectónico, podemos destacar o Parc de 

la Pegaso (Fig. 27), a Parc de l’Espanya Industrial (Fig. 28), entre outras. 

Para além destas tipologias programáticas existem ainda os passeios 

urbanos, que são espaços onde os pedestres podem caminhar, sentar, 

jogar e descansar, apresentando-se como reinterpretações programáticas 

de conceitos já testados como é o caso da La Rambla (Fig. 29), onde o 

tráfego leve e pesado coabitam no mesmo espaço, apoiada por diversas 

ruas pedonais. Por último a relação desta cidade com o mar Mediterrâneo 

é assegurado pelo passeio marítimo de Barcelona, permitindo diversas 

soluções, sendo visíveis no Passeig Nacional – Moll de la Barceloneta (Fig. 30). 
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Fig. 28 Parc de l’Espanya Industrial

Fig. 30 Passeio Marítimo de Barcelona



Fig. 32 Copenhaga. Áreas de regeneração urbana

Fig. 31 Copenhaga. Vista aérea



O caso de Copenhaga apresenta-se na temática da humanização com 

uma intervenção programática que se deveu à pedonalização da principal 

rua antiga da cidade de Copenhaga em 1962. Nas décadas vindouras, 

esta tendência de regeneração disseminou-se com a introdução de mais 

programa arquitectónico humanizador, com o aumento da oferta de ruas 

pedonais e novas praças. Esta política reformuladora levou ao abandono 

gradual do tráfego automóvel nestas zonas, incentivando a outro tipo de 

tráfego, desta vez relacionado com bicicletas. 

 Copenhaga é uma cidade de praticamente 2 milhões de habitantes, 

na sua área metropolitana, e caracteriza-se pela sua forte relação com o 

mar, na medida em que ela foi fundada a partir da criação do seu porto. Sua 

evolução urbana foi sendo sucessivamente reconstruida na medida em que 

ela sempre cresceu no interior das fortif icações do porto, pelo que existindo 

a necessidade de expansão, elas foram sendo substituídas e reerguidas 

num ponto mais longe. O centro da cidade continua ainda a ser o coração 

comercial da cidade, contudo caracteriza-se também pela presença de 

instituições culturais, universidades e outras instituições de ensino superior. 

 Antes da regeneração urbana de 1962, todas as ruas e praças no 

coração de Copenhaga estavam tomados de assalto pelo tráfego automóvel 

e zonas de estacionamento, pelo que após essa data e a mudança de 

políticas, permitiu uma redução destes fenómenos, e em alguns dos casos a 

sua erradicação. A intervenção da principal rua da cidade, Strøget, de forma 

experimental levou a uma enorme discussão pública acerca do seu sucesso, 

na medida em que existia uma descrença total, motivada pelos valores 

urbanos pré-estabelecidos, nomeadamente na ideia que o automóvel era 

o motor da sociedade, mas também pelo facto de a sociedade nunca 

ter tido a oportunidade de desenvolver uma ideia de vida colectiva em 

espaços públicos. Após a concretização da experiência, Strøget tornou-se 

um sucesso, tanto em termos populares como comerciais, na medida em 

que os ambientes criados eram favoráveis à proliferação do comércio e de 

uma vida em comunidade, assistindo-se nos anos seguintes a um reforço 

deste tipo de experiências, na medida em que foram sendo acrescentadas 

um crescente número de ruas pedestres a estes sistemas. Este sistema 

permitiu a proliferação de novas ideias de mobilidade, nomeadamente a 
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Fig. 34 Rua Strøget. Pavimentos praças

Fig. 33 Rua Strøget. Mobilidade pedonal e ciclável

Fig. 35 Rua Strøget. Pavimentos ruas pedonais



introdução de políticas de mobilidade humanizadora, como a introdução 

de bicicletas e incentivo no uso de transportes públicos, sendo que hoje em 

dia as pessoas prefiram deslocar-se para o trabalho através de bicicleta em 

vez do automóvel. Com isto, assistiu-se a uma mudança do paradigma da 

cidade, na medida em que o transporte privado foi abandono, fruto também 

do crescente número de limitações que foram sendo implementadas na 

cidade, como por exemplo a redução do número de lugares para estacionar.

 Quanto à questão dos espaços públicos, nomeadamente, praças, elas 

foram adquirindo um desenho próprio e encontram-se conectadas às ruas 

principais da cidade, através da pavimentação, onde se recorre ao uso de 

materiais locais, nomeadamente o recurso de calçada tradicional de placas de 

betão, assentes em faixas separadas e limitadas por calçada de pedra (Fig. 34). 

Nas ruas pedonais, as calçadas de pedra foram substituídas por lâminas 

e paralelepípedos de granito (Fig. 35). Muitos estudos sobre a vida urbana 

foram sendo efectuados desde 1962, sendo publicados no livro “Espaços 

Públicos – Vida Pública, Copenhaga 1996”, no qual referem a importância dos 

espaços que foram conquistados ao automóvel, pois apresentam-se agora 

como espaços de verdadeira representação pública, na medida em que 

passou a existir um reforço das actividades recreativas e de lazer. Este sucesso 

atingiu-se através da introdução da cultura do café ao ar l ivre. Esta cultura 

era desconhecida antes de 1962, e após a introdução de cadeiras e mesas 

no exterior dos cafés, estes espaços experienciaram um crescimento notável. 

Desta forma, fica exposto que o cepticismo inicial da comunidade 

dinamarquesa, se revelaram infundadas, na medida em que o abandono da 

cultura do transporte privado em pról da pedonal possibil itou um aumento 

da qualidade de vida e fruição dos espaços públicos, sendo hoje em dia 

uma das imagens de marca da cidade de Copenhaga.
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2.1 Santa Maria da Feira e as dinâmicas urbanas

No âmbito da Unidade Curricular de Projecto II I, os docentes do ano 

lectivo 2014 / 15, lançaram um desafio, no qual propuseram a cidade 

de Santa Maria da Feira, como o  lugar a ser alvo de uma intervenção 

arquitectónica, expressa por um acto projectual que respondesse às 

premissas abordadas ao longo da reflexão do Capitulo I.

A cidade de Santa Maria da Feira localiza-se na Região Norte 

de Portugal Continental, no distrito de Aveiro. Pertencente ainda à 

Grande Área Metropolitana do Porto, doravante denominada de GAMP, 

a cidade tem uma área total de 216 km2 e localiza-se num contexto 

entre o Centro e Norte Litoral do território nacional, entre o Douro e 

Vouga. Santa Maria da Feira resulta de uma região de transição entre 

relevos acentuados e ancestrais do extremo ocidental e a orla marítima, 

apresentando-se como um anfiteatro natural, ao Oceano Atlântico. 

Actualmente, o Município de Santa Maria da Feira está delimitado 

administrativamente a Norte por Vila Nova de Gaia, a Nordeste por 

Gondomar, a Sul e Oeste por Ovar, a Este por Arouca, a Sudeste por 

São João da Madeira e Oliveira de Azeméis e a Oeste por Espinho. 

Internamente está dividido em 21 freguesias que variam no seu cariz 

urbano, periurbano e rural, albergando na sua área um universo de 140 

052 habitantes, onde cerca de 12 200 deles residem na freguesia da Feira. 

A sua localização funde-se com a origem do lugar, estando edificada 

num eixo de ligação Norte-Sul do território (Fig. 36) mas também Litoral-

Interior, revelando assim a sua componente militar, caracterizando-se por 

ter sido um posto de controlo territorial, materializado pela edificação 

do Castelo da Feira. Em termos topográficos, a região caracteriza-se 

pelo seu vale extenso que se prolonga desde as colinas montanhosas de 

Arouca, Vale de Cambra e Sever do Vouga até ao Oceano Atlântico. 

Apesar de um aparente maior cariz urbano, ainda hoje estão 

visíveis as memórias de uma região que assentam numa dimensão mais 

rural e agrícola, como se podem verificar pela presença dos vazios não 

construídos, através das diversas l inhas aquíferas, como por exemplo a 
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Fig. 38 Santa Maria da Feira. Núcleo histórico

Fig. 39 Santa Maria da Feira. Núcleo urbano



Ribeira de Cáster, mas também pelos inúmeros terrenos agrícolas, áreas 

de maciços arbóreos e terrenos de matos e bouças, pelo que as estruturas 

construídas de menor escala e mais fragmentares, ajudam a perceber a 

evolução urbana da cidade, através da relação que têm com as novas 

edificações dominantes. Santa Maria da Feira apresenta-se no território 

justaposta a diversos núcleos policêntricos, como é o caso da sua relação 

estreita com a cidade do Porto e Aveiro, apresentando diferentes dinâmicas 

que assentam essencialmente nas questões económicas e empresariais, 

apoiadas pela forte presença das indústrias no território. Desta forma, 

pode-se afirmar que Santa Maria da Feira apresenta-se como uma sub-

região da GAMP, sendo um verdadeiro elo de ligação entre a região 

do Douro e Vouga, mas também com o interior do território nacional. 

Muito do desenvolvimento que se assistiu na região de Santa Maria da 

Feira deveu-se essencialmente à introdução de redes de comunicação,  

num primeiro momento à sua projecção, seguindo-se um segundo 

momento de construção, que permitiram a expansão urbana desde o seu 

núcleo antigo, estando associado àquele facto, introdução das redes de 

comunicação, a uma maior atribuição de fundos monetários que permite 

uma maior expansão urbana. Esta atribuição de fundos só foi possível por 

força da descentralização governativa que a queda do regime ditatorial e 

a emergência de um outro assente em outros valores, mais democráticos, 

verificou-se a partir de meados da década de 70 e início da década de 

80, do século passado. Esta expansão iniciou-se com a implantação da 

A1 na zona Poente de Santa Maria da Feira, que veio complementar a 

rede pré-existente de estradas nacionais, nomeadamente a EN223 e a EN1. 

Actualmente a rede de autoestradas foi reforçada com a implantação 

da nova A29, optimizando assim as l igações do município com o território 

nacional. Apesar de desactivadas actualmente, existiram duas grandes 

infraestruturas de comunicação que permitiram o desenvolvimento do 

município, anteriores à implantação das redes de comunicações viárias, sendo 

uma delas de cariz ferroviário, com a linha do Vale do Vouga "Vouguinha", 

e a outra relacionada com a presença do Aeródromo Militar de Ovar. 

O factor económico influi em grande escala nas dinâmicas presentes 

numa sociedade, na medida em que gera fluxos capazes de mover um 

conjunto de recursos, humanos, infraestruturais e comunicacionais capazes 
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de estabelecer uma rede que tem como objectivo uma economia globalizada. 

Para tal, terá que ser implementadas um conjunto de medidas que 

promovam um mercado de livre circulação de bens, pessoas e informações, 

conseguindo-se esse objectivo através de uma boa rede de comunicações 

que consiga conectar-se às diferentes polaridades existentes. Deste modo, 

assistimos actualmente a uma panóplia de infraestruturas, sejam elas viárias,  

ferroviárias, aéreas ou portuárias, onde todas comungam e são partes 

integrantes de um sistema de comunicações funcional e complementar.  

Santa Maria da Feira, pertencente à GAMP, faz igualmente parte 

deste grande sistema metropolitano, quer pela proximidade à rede de 

comunicações quer pelo tipo de funções nela contidas, nomeadamente 

relacionadas com o sector económico, mais concretamente pela sua 

vertente industrial, ao nível das áreas de transformação de cortiça 

e da área do calçado, mas também da metalomecânica, papel, 

lacticínios e pedreiras. Segundo DOMINGUES (2006), estima-se que 

cerca de 10% das exportações nacionais sejam oriundas a partir de 

Santa Maria da Feira, sendo o grande responsável o sector da cortiça. 

Estando justaposta ao “anel do poder” da GAMP, ao eixo desde 

Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos e Maia, Santa Maria da Feira 

encontra-se muito próximo daquilo que são os pólos mais atractivos e 

os pontos de escoamento de mercadorias principais, nomeadamente as 

infraestruturas viárias principiais (A1 e A29), as infraestruturas ferroviárias 

(Vouguinha – entretanto desactivada), as infraestruturas portuárias 

(Porto de Leixões com a adição do Novo Terminal de Cruzeiros) e 

infraestruturas aéreas (Aeroporto Francisco Sá Carneiro). Apesar deste 

sistema, funcionar como um todo integrante, o esquema de distribuição 

das redes de comunicação é bastante claro no que diz respeito à 

hierarquização espacial de cada um destes, sendo que é no Grande Porto 

que se concentra o ponto de recepção e distribuição, confirmando-se 

como uma rótula comercial entre o mercado nacional e internacional. 

Dentro do contexto da GAMP, Santa Maria da Feira evidencia-se 

pelas suas valências económicas, mas também científicas e tecnológicas. 

Para isso, muito contribuiu a implantação do Europarque, Visionarium 

e IDIT, demarcando-se como um argumento urbano que promove a 

especialização, a complementaridade e a polarização, dentro da GAMP.
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De forma a validar a sistémica nas dinâmicas intermunicipais, tem que 

existir igualmente uma forte base intramunicipal que sirva de elemento que 

sustente toda a procura e necessidades impostas pelos mercados de consumo, 

pelo que uma correcta articulação entre os sectores primário, secundário e 

terciário, se torna indispensável à manutenção desta articulação de factores. 

Assim sendo, é necessário perceber as dinâmicas que estão implícitas 

e que são responsáveis pelos fluxos intramunicipais, que acabam por 

influenciar a fixação populacional em cada uma das freguesias. Com um 

cariz agrícola, desde o último quarto do século XX, que Santa Maria da 

Feira tem vindo a perder essa componente vigente, passando o sector 

secundário e terciário a gerar e a impulsionar o factor económico e social 

do município.

Apesar dos sectores estarem distribuídos pelo município, percebe-se 

que existem pólos mais atractivos em ambos os sectores, sendo que no 

caso do sector secundário os mais representativos são Santa Maria da 

Feira, e Lourosa, Fiães e Argoncilhe, estando num eixo forte e estruturante 

na formação do município, que foi a EN1. No sector terciário pode-se 

perceber igualmente que existem pólos mais atractivos, como por exemplo 

Santa Maria da Feira, Rio Meão, Lourosa, Fiães e Canedo, estando estas 

justapostas às grandes redes de comunicação nacionais e supranacionais, 

como são o caso das autoestradas A1, A29, A32 e EN1.

 Segundo DOMINGUES (2006), o sector terciário era responsável por um 

índice de empregabilidade no município a rondar os 75%, e na freguesia de 

Santa Maria da Feira a rondar os 33%, da população activa. O comércio e 

a restauração eram responsáveis por cerca de 20% da população activa, 

e a restante percentagem era distribuída por uma panóplia de actividades 

sem especialização evidente. 

Em termos de sector primário verifica-se ainda a presença de algumas 

parcelas territoriais consideráveis, associados ao consumo privado, do 

próprio produtor. Deste modo, podemos verificar que existem 4 núcleos 

essenciais e geradores de dinâmicas e fluxos dentro do município de 

Santa Maria da Feira, a saber a União de Freguesias de Santa Maria da 
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Feira, Travanca, Espargo e Sanfins, Rio Meão, Lourosa e Fiães. Para este 

diagnóstico foram apenas consideradas as grandes concentrações dos 

sectores económicos, sendo “ignoradas” as pequenas concentrações 

locais.

A caracterização territorial de Santa Maria da Feira acaba por estar 

intimamente relacionada com a questão da introdução das redes de 

comunicação, potenciando a proliferação de não-lugares, na medida em 

que estas  acabam por delimitar, até ao momento, os l imites da expansão 

urbana de Santa Maria da Feira. 

Deste modo, a introdução de infraestruturas viárias de cariz nacional/

supranacional, como é o caso do nó de acesso à A1, verifica-se uma 

tendência de crescimento para Poente, assistindo-se a uma expansão 

urbana que se encontrava inicialmente limitada pela zona escolar, mas que 

com o passar da década se expandiu, em grande escala, com a introdução 

de uma nova tipologia de edificado, à base de habitação plurifamiliar, que 

assim atraia maior concentração populacional, em busca de emprego, 

materializando-se pelo aumento das unidades industriais.

Com a introdução de um Plano Director Municipal para o território, 

bem como a elevação da Vila da Feira a cidade em 1985, foram factores 

que possibil itaram a redução de situações de atentados urbanos, como é 

o caso das inúmeras construções i legais que se verificavam no território, 

obrigando a um pensamento mais cuidado e reflectido sobre aquilo que 

seria o planeamento urbano. Com isto, novas polaridades foram surgindo, 

agregadas a novos equipamentos, como o Hospital São Sebastião, ao 

Europarque, superfícies comerciais de grande escala, entre outros (Fig. 43). 

Com este rápido crescimento urbano, nem sempre, pensado como um 

sistema, leva a uma expansão territorial fragmentada, originando fissuras 

territoriais intransponíveis, tanto pelas barreiras que criam, como é o caso 

da A1 (Fig. 44), mas também se verifica através da ausência de programa 

arquitectónico que o requalifique, inibindo a humanização do espaço e a 

apropriação do mesmo por parte dos seus util izadores. 

Assim sendo, o diagnóstico urbano em Santa Maria da Feira, visa 
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demarcar os desequilíbrios urbano-espaciais existentes, como elementos 

que irão conduzir à intervenção arquitectónica. 

Para além da relação existente entre a rede de comunicações como 

elementos fissurantes no território e potenciadores do aparecimento de 

não-lugares, é possível ainda diagnosticar, no campo da mobilidade, a 

ausência de uma rede pedonal e ciclável como estratégia de mobilidade 

urbana, bem como a insuficiência de transportes públicos para todo o 

município. É possível ainda apontar a ausência de espaços de permanência 

qualificados para a apropriação dos seus util izadores. 

O diagnóstico torna-se mais evidente, quando nos focámos no território 

e analisámos as redes de comunicações mais relevantes e com maiores 

fluxos em Santa Maria da Feira, e podemos constatar os seus efeitos directos 

nas dinâmicas urbanas. 

A presença de infraestruturas de comunicação, a A1 e a EN223 (Fig. 

46) eixos estruturantes nas dinâmicas urbanas, constituem-se como barreiras 

físicas, levaram a fenómenos crescente de não-lugares que se caracterizam 

por serem espaços que carecem de programa arquitectónico, levando 

a uma não fruição dessas zonas, pelo que associada à emergência de 

estabelecer uma continuidade urbana em alguns pontos seja importante 

para a requalificação espacial, nomeadamente entre a Rua Antero Andrade 

e Silva e a Rua 1º de Maio, prolongando-se pela Av. Fortunato Meneres. 

Associado a esta Avenida, encontram-se parcelas territoriais edificadas, 

que por desuso de alguns lotes, materializando-se pela sua ruína ou mau 

estado de conservação do edificado, levam ao aparecimento de zonas 

“mortas” no território, que impedem o crescimento e expansão urbana e 

consequente requalificação. 

A combinação destas parcelas territoriais fazem com que se reúnam 

as condições necessárias para a elaboração de um acto projectual capaz 

de relacionar a temática da mobilidade e da programação arquitectónica 

como elementos que possibil item a humanização do espaço.

Legenda

Autoestrada 1 (A1) EN 223
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Deste modo, e atendendo ao diagnóstico efectuado podemos  

caracterizar Santa Maria da Feira como uma cidade que apresenta como 

pontos fortes a sua infraestruturação edificada, ao nível de valências de 

mobilidade e equipamentos, que potenciam a relação entre a cidade 

e os pólos económicos dominantes, como é o caso da cidade do Porto, 

Maia e Matosinhos. Estas valências acabam por servir de suporte ao sector 

secundário e terciário, que se encontra em grande número no município, 

sendo os motores de desenvolvimento económico na região, motivado 

pelo sector industrial e serviços. Para além destes pontos de vista, a cidade 

apresenta ainda valores ambientais e culturais que ajudam a preservar a 

sua identidade cultural. 

Os pontos fracos assinalados prendem-se com a falta de espaços de 

permanência nas novas áreas urbanizadas, que possibil item uma melhor 

articulação espacial entre os diferentes pólos da cidade, bem como a 

inexistência de uma rede pedonal e ciclável, mas também de políticas 

de requalificação das margens hidrográficas. A dispersão urbana da 

cidade associada à insuficiência de cobertura dos transportes públicos, 

constituem-se de igual forma como um ponto fraco, na medida em que 

acentua a dependência do automóvel para a realização dos fluxos, bem 

como da util ização das redes de comunicação como é o caso da A1 e 

EN 223, criando uma barreira física na paisagem urbana, não só pela sua 

dimensão mas também pelo peso que os ramais de acesso representam no 

tecido urbano, contribuindo igualmente para um maior índice de poluição 

acústica e ambiental. 

A dispersão e fragmentação da cidade são identificadas como uma 

ameaça para a cidade, na medida em que leva a uma insustentabilidade 

económica e funcional, originando uma maior dependência do transporte 

individual, ou seja do automóvel, induzindo um maior fluxo nos nós de acesso 

às redes de comunicação supranacionais, que como já referimos serem 

barreiras físicas urbanas. Em termos demográficos considera-se a difusão 

urbana e o êxodo populacional para novas áreas uma ameaça, na medida 
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em que geram atrofias sociais nas dinâmicas pré-estabelecidas, e com a 

quebra da natalidade a ser uma realidade, o envelhecimento populacional 

será uma consequência, tanto a nível social, económico, mas também 

arquitectónico, na medida em que as exigências ao nível do programa 

arquitectónico será substancialmente inferior ao registado actualmente, o 

que levará ao desuso e abandono de algumas parcelas territoriais. 

Ao nível das oportunidades, como já assinalámos nos pontos fortes, 

as valências infraestruturais viárias e de equipamentos, são os motores de 

desenvolvimento de Santa Maria da Feira, e em associação à identidade 

cultural, torna-a um excelente local para a prática do chamado turismo 

de negócios. Para tal, a antiga linha de caminho-de-ferro “Vouguinha” e 

a do Aeródromo Militar de Ovar, constituem um excelente reforço a esta 

temática, tanto no reforço da centralidade mas também no reforço dos 

sectores económicos da região. Na área da mobilidade recomenda-

se o incentivo à expansão da rede de transportes públicos, bem como a 

implementação de uma rede pedonal e ciclável pelo município, pelo que 

associando-se à requalificação dos vazios urbanos existentes, permitirão 

a criação de espaços de permanência qualificados, mas também a 

requalificação das zonas aquíferas que se encontram descaracterizadas 

e subvalorizadas. Em termos demográficos, indicámos a necessidade de 

criar um maior número de programas arquitectónicos mais atractivos para 

a faixa etária mais representativa no concelho, como é o caso da faixa 

etária entre os 25 e 64 anos.
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2.2 A regeneração urbana em Santa Maria da Feira

Deste modo, após esta caracterização foi possível definir a l inha 

de pensamento que estruturará a estratégia de intervenção, tendo 

como objectivo geral a humanização do território através do programa 

arquitectónico, util izando o factor mobilidade, não como elemento 

fissurante do território, mas sim aglutinador, promovendo a intermodalidade 

e a interpolaridade como partes integrantes de um sistema, apostando 

numa nova dinâmica, assente no turismo de negócios, como o elemento 

que ajudará a dinamizar diversas áreas sub-aproveitadas no município 

bem como as diferentes infraestruturas existentes, atraindo investimento 

económico, através de uma maior competitividade no seio da GAMP, 

potenciando assim o reforço da centralidade em Santa Maria da Feira.

A estratégia urbana para Santa Maria da Feira, que visa a sua 

regeneração, centra-se essencialmente em três pontos base, que 

passam pela reestruturação dos vazios urbanos adjacentes à EN223, pela 

reestruturação das redes de comunicação e pela reestruturação dos vazios 

urbanos, tanto públicos como privados. 

Pela reestruturação dos vazios urbanos adjacentes à EN223 

pretendemos responder aos não-lugares associados à EN223, optimizando-

os, na medida em que tentaremos requalificá-los através de programas 

arquitectónicos, alusivos à temática estudada. Pela reestruturação das redes 

de comunicação pretendemos trabalhar ao nível das necessidades que 

entendemos que Santa Maria da Feira apresenta, nomeadamente ao nível 

das conflitualidades nos seus acessos, bem como implementação de novas 

redes ou expansão das existentes. Ao nível dos vazios públicos e privados, 

pretendemos fazer um reajuste do programa arquitectónica, no sentido de 

dotar um maior número de espaços públicos passíveis de serem humanizados. 

110



Legendagem

Elementos a demolir

Novas áreas

urbanizáveis

Áreas a reestruturar

adjacentes à EN223

Áreas a reestruturar

adjacentes às redes hidrográficas

Vazios urbanos a

reestruturar

Zonas de permanência

actuais

Zonas de permanência

a criar/reestruturar

Pólos turismo de

negócios existentes

Nova linha de rede

pedonal e ciclável

Eixo turismo de

negócios

Eixo espaços públicos

existentes

Eixo espaços públicos

a criar

Fig. 47 Esquema de regeneração urbana para Santa Maria da Feira
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Mecanismos de redução de velocidade

O actual perfil da EN223 sugere velocidades acima das que

são permitidas por lei, pelo que a introdução de elementos

arbóreos em associação a mecanismos de semaforização,

permitirão conferir uma velocidade mais reduzida, garantindo

assim continuidade urbana entre a zona Norte e Sul deste troço

viário

Demolição do antigo Tribunal e reconversão  da área para

praça verde

Motivado pela presença de lençois freáticos mesmo na zona

de implantação deste equipamento, provocando a sua

iminente ruína, torna urgente a intervenção, convertendo o

espaço numa praça verde de apoio ao Imaginarius, podendo

igualmente funcionar como o elo de ligação das zonas verdes

florestais a Norte, na Cruz, e a Sul junto do Castelo da Feira

Humanização através da habitação

Na zona histórica de SM Feira assiste-se a um fenómeno

interessante na medida em que os quarteirões da zona

histórica apenas estão preenchidos adjacentes à Rua Direita,

estando as suas traseiras descaracterizadas,  constituindo-se

como não-lugares, sendo necessária a intervenção nesta área.

Até porque sendo esta zona preenchida com serviços e

comércios, torna-se importante reforçar o cariz habitacional e

humano, estimulando as vivências

Reconversão da antiga Pedreira

Pelo facto de estar desactivada à alguns anos, constituindo-se

como um não-lugar, para além de ser  susceptível a ocorrência

de acidentes, tornando imprescindivel a requalificação  do

espaço com recurso a programa arquitectónico.  Assumindo-se

como uma praça verde, esta poderá albergar

micro-equipamentos  de forma a humanizar o espaço,

podendo apresentar-se como um lugar atrativo em SM Feira,

oferecendo mais um lugar de cariz público, a uma urbanidade

que carece destes espaços

Intervenção nas margens das redes hidrográficas

Para além da oferta existente junto ao Castelo, o tratamento

destas margens adjacentes às ribeiras estão por norma em

mau estado de degradação, pelo que é necessário intervir

nestes vazios urbanos. Para além da linha pedonal e ciclável,

propõe-se nichos  ajardinados que permitirão uma maior

interacção entre a Natureza existente e a população

Preservação da memória do lugar

Ainda hoje a memória das raízes agrícolas continuam bem presentes na

paisagem de SM Feira, pelo que se configura como uma oportunidade de

preservação desta memória, com a introdução de parcelas territoriais, que

poderão ser adquiridos pelos cidadãos de SM Feira, humanizando áreas

até então desprovidas de qualquer uso ou função

Humanização através da habitação

Actualmente assistiu-se à transposição  da urbanidade de SM Feira para

Norte, na zona da Cruz, e com a implantação do Interface de

Comunicações  Multifuncional a poucos metros, poderá constituir-se como

uma mais-valia a edificação de um maior número de habitações,

optimizando assim as infraestruturas existentes, bem como o reforço da

centralidade que se pretende incentivar

Preservação das áreas de salvaguarda

É sabido que as áreas de salvaguarda são elementos essenciais ao

conforto acústico das urbanidades que estão adjacentes às EN e

Autoestradas com grandes fluxos, pelo que a sua manutenção, ou uma

possível expansão das mesmas, seria o recomendado. De forma, a não

deixar  estes espaços sem programa arquitectónico  que o aproprie,

recomenda-se o exemplo de Singapura, na medida em que distribui nestas

áreas equipamentos desportivos e de manutenção,  permitindo a

humanização destas áreas até então desprovidads de função específica

Introdução de programa arquitectónico ajustado

Junto à Escola Secundária de SM Feira, entre a Rua António Sérgio e a Rua

Arlindo de Sousa, exite uma praceta que funciona apenas como ponto de

saida e entrada de transportes publicos. Pela sua dimensão e

enquadramento sugere-se uma intervenção adequada às necessidades

dos seus utilizadores, pelo que a introdução  de uma zona de skate park e

com mobiliário urbano ao nivel de bancos e mesas de actividades,

permitirão coabitar de forma autonoma com a função pré-existente

Intervenção nas margens das redes hidrográficas

Para além da oferta existente junto ao Castelo, o estado de conservação

destas margens adjacentes às ribeiras estão por norma em mau estado,

pelo que é necessário intervir nestes vazios urbanos. Para além da linha

pedonal, ciclável e áreas ajardinadas, propõe-se igualmente áreas

agrícolas que permitirão uma maior interacção entre a Natureza existente

e a população, preservando assim as raízes  e identidade da cidade

Fig. 48 Intenções urbanas
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Mecanismos de redução de velocidade

O actual perfil da EN223 sugere velocidades acima das que

são permitidas por lei, pelo que a introdução de elementos

arbóreos em associação a mecanismos de semaforização,

permitirão conferir uma velocidade mais reduzida, garantindo

assim continuidade urbana entre a zona Norte e Sul deste troço

viário

Demolição do antigo Tribunal e reconversão  da área para

praça verde

Motivado pela presença de lençois freáticos mesmo na zona

de implantação deste equipamento, provocando a sua

iminente ruína, torna urgente a intervenção, convertendo o

espaço numa praça verde de apoio ao Imaginarius, podendo

igualmente funcionar como o elo de ligação das zonas verdes

florestais a Norte, na Cruz, e a Sul junto do Castelo da Feira

Humanização através da habitação

Na zona histórica de SM Feira assiste-se a um fenómeno

interessante na medida em que os quarteirões da zona

histórica apenas estão preenchidos adjacentes à Rua Direita,

estando as suas traseiras descaracterizadas,  constituindo-se

como não-lugares, sendo necessária a intervenção nesta área.

Até porque sendo esta zona preenchida com serviços e

comércios, torna-se importante reforçar o cariz habitacional e

humano, estimulando as vivências

Reconversão da antiga Pedreira

Pelo facto de estar desactivada à alguns anos, constituindo-se

como um não-lugar, para além de ser  susceptível a ocorrência

de acidentes, tornando imprescindivel a requalificação  do

espaço com recurso a programa arquitectónico.  Assumindo-se

como uma praça verde, esta poderá albergar

micro-equipamentos  de forma a humanizar o espaço,

podendo apresentar-se como um lugar atrativo em SM Feira,

oferecendo mais um lugar de cariz público, a uma urbanidade

que carece destes espaços

Intervenção nas margens das redes hidrográficas

Para além da oferta existente junto ao Castelo, o tratamento

destas margens adjacentes às ribeiras estão por norma em

mau estado de degradação, pelo que é necessário intervir

nestes vazios urbanos. Para além da linha pedonal e ciclável,

propõe-se nichos  ajardinados que permitirão uma maior

interacção entre a Natureza existente e a população

Preservação da memória do lugar

Ainda hoje a memória das raízes agrícolas continuam bem presentes na

paisagem de SM Feira, pelo que se configura como uma oportunidade de

preservação desta memória, com a introdução de parcelas territoriais, que

poderão ser adquiridos pelos cidadãos de SM Feira, humanizando áreas

até então desprovidas de qualquer uso ou função

Humanização através da habitação

Actualmente assistiu-se à transposição  da urbanidade de SM Feira para

Norte, na zona da Cruz, e com a implantação do Interface de

Comunicações  Multifuncional a poucos metros, poderá constituir-se como

uma mais-valia a edificação de um maior número de habitações,

optimizando assim as infraestruturas existentes, bem como o reforço da

centralidade que se pretende incentivar

Preservação das áreas de salvaguarda

É sabido que as áreas de salvaguarda são elementos essenciais ao

conforto acústico das urbanidades que estão adjacentes às EN e

Autoestradas com grandes fluxos, pelo que a sua manutenção, ou uma

possível expansão das mesmas, seria o recomendado. De forma, a não

deixar  estes espaços sem programa arquitectónico  que o aproprie,

recomenda-se o exemplo de Singapura, na medida em que distribui nestas

áreas equipamentos desportivos e de manutenção,  permitindo a

humanização destas áreas até então desprovidads de função específica

Introdução de programa arquitectónico ajustado

Junto à Escola Secundária de SM Feira, entre a Rua António Sérgio e a Rua

Arlindo de Sousa, exite uma praceta que funciona apenas como ponto de

saida e entrada de transportes publicos. Pela sua dimensão e

enquadramento sugere-se uma intervenção adequada às necessidades

dos seus utilizadores, pelo que a introdução  de uma zona de skate park e

com mobiliário urbano ao nivel de bancos e mesas de actividades,

permitirão coabitar de forma autonoma com a função pré-existente

Intervenção nas margens das redes hidrográficas

Para além da oferta existente junto ao Castelo, o estado de conservação

destas margens adjacentes às ribeiras estão por norma em mau estado,

pelo que é necessário intervir nestes vazios urbanos. Para além da linha

pedonal, ciclável e áreas ajardinadas, propõe-se igualmente áreas

agrícolas que permitirão uma maior interacção entre a Natureza existente

e a população, preservando assim as raízes  e identidade da cidade



Fig. 49 Maqueta Inserção Urbana



Fig. 51 Maqueta Inserção Urbana. Vista para Oeste

Fig. 50 Maqueta Inserção Urbana. Vista para Este



Fig. 5 A Cidade Informacional de Castells

Fig. 53 Linhas aéreas low-cost no AFSC (Fonte: ANA 2006, 2010)

Fig. 52 Trajecto da linha de autocarros low-cost de apoio ao Aeródromo de Maceda / Ovar

Fig. 54 Possíveis fluxos passageiros no AFSC (Fonte: FEUP, 2012)
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2.2.1 A mobilidade como elemento humanizador do espaço

A util ização do factor mobilidade como elemento humanizador do 

espaço e não como elemento fissurante mas sim aglutinador, através de 

uma correcta estratégia programática, permitirá um correcta articulação 

das necessidades actuais de Santa Maria da Feira, mas também 

potenciará as infraestruturas presentes no território, preservando-as e 

potenciando-as para o futuro. Desta forma, a humanização do espaço 

urbano em Santa Maria da Feira poderá ser concretizada através de 

três premissas essenciais, a saber a (re) activação do Aeródromo de 

Maceda / Ovar para fins comerciais, o reforço da oferta de transportes 

públicos e a requalificação da linha de caminho-de-ferro “Vouguinha”.

Pensando numa estratégia global de uma maior atractividade para 

a região, o factor turismo de negócios ganha uma maior importância nas 

políticas das regiões que apresentam actualmente maiores índices de 

produtividade e volume de negócios.

Assim sendo, e observando as infraestruturas presentes nas imediações 

da área de intervenção, verifica-se a existência do Aeródromo Militar de 

Maceda / Ovar, que se encontra actualmente desactivado, pelo que se 

apresenta como uma excelente possibil idade de requalificação, tendo 

em vista a obtenção de voos de segunda linha, os designados low-cost.

O percurso proposto (Fig. 53) entre estes dois equipamentos 

é efectuado por l inhas viárias locais até entrar na EN 223 até ao lugar 

de destino a implantar o objecto arquitectónico. O percurso demora 

entre sete a dez minutos, pelo que uma mini-frota de autocarros, 

consegue efectuar este vaivém, de forma rápida, económica e segura.

A descentralização deste tipo de voos do Aeroporto Francisco Sá Carneiro 

poderia significar, em primeiro lugar um alívio dos fluxos de passageiros nesse 

Aeroporto, podendo acolher voos de outras tipologias que actualmente 

não acolhem, e em segundo lugar reaproveitar infraestruturas que estão em 

desuso, como é o caso do Aeródromo de Maceda / Ovar, constituindo-se 
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como uma mais-valia, para a região sul da AMP, e consequentemente para 

Santa Maria da Feira, tendo em vista uma maior humanização do território. 

De acordo com o estudo da Faculdade de Economia da Universidade 

do Porto (FEUP), para a AMP, datado de 9 de Outubro de 2012, intitulado 

“Aeroporto Francisco Sá Carneiro, 2012-2020: previsão de movimento 

e recomendações de governance num cenário de privatização”, no 

qual aborda o cenário à época das valências do AFSC, efectuando 

uma previsão a médio prazo, daquilo que poderia ser a realidade do 

mesmo, num cenário de com e sem privatização da estrutura da ANA.

O estudo refere o enorme potencial que o AFSC apresenta e aponta 

um crescimento anual entre 5,5% e 6,5% de util izadores por ano, até 

2020. Refere também que o AFSC evidencia-se pela forte capacidade de 

atracção de empresas low cost.

Deste modo, podemos verificar que a requalificação do Aeródromo 

de Maceda / Ovar constitui-se como uma excelente oportunidade de 

desenvolvimento para a região Sul da AMP, e mais concretamente para 

Santa Maria da Feira. 

Atendendo agora aos números do estudo efectuado, este refere 

que em 2010, para uma quota de 95% assistiu-se a um número de 5 010 

056 passageiros, dos quais 48,4% fizeram a ligação através de linhas low 

cost. Se extrapolarmos estes valores para os 100% e mantendo a mesma 

percentagem, assistimos a um aumento para 5 260 559 passageiros nesse 

ano, materializando-se em cerca de 2 546 111 passageiros que efectuaram 

a ligação low cost. Se verificarmos as previsões para o corrente ano 2015, 

e tendo-se verificado actualmente a privatização da TAP, significa que as 

previsões serão superiores em 1% do que sem essa mudança estrutural. 

Prevê-se em 2015 um número de 7 444 677 passageiros e mantendo a 

percentagem (48,4%), 3 603 224 passageiros voarão em linhas low cost, o que dará 

um movimento diário de cerca de 9 872 passageiros por dia. Este valor traduz-

se em cerca de 168 viagens diárias em autocarros padronizados de 59 lugares.

Para 2020, prevê-se um aumento de passageiros, para cerca de 10 561 
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330, dos quais, mantendo a mesma percentagem (48,4%), 5 111 684 voarão 

em linhas low cost. Traduz-se então num fluxo diário de 14 005 passageiros e 

em cerca de 238 viagens por dia em autocarros padronizados de 59 lugares.

Através destes números conseguimos perceber claramente o poder 

atractivo que esta medida pode incutir à região, pois poderá atrair 

investimento exterior na região, fundamentalmente se estiver associado ao 

turismo de negócios, na medida em que pode ser importante para o fomento de 

unidades de co-working, espaços comerciais, unidades hoteleiras, industriais, 

entre outras áreas. Por exemplo, para uma unidade hoteleira de cerca de 150 

quartos e uma ocupação a rondar os 260 hóspedes e analisando as previsões, 

se se atraírem cerca de 2,6% (2015) e 1,9% (2020) destes passageiros a 

pernoitarem apenas uma noite, esta unidade hoteleira estaria sempre lotada.

O reforço da oferta de transportes públicos é outra forma de 

assegurar a humanização do espaço, através do confronto que se 

cria com os util izadores deste tipo de transporte, na medida em que a 

coabitação dos individuos num  mesmo espoço pode gerar a interacção 

entre eles, podendo criar  vivências e promover a  humanização espacial. 

Partindo do relatório efectuado pela TR EN MO, datado de 24 de Setembro 

de 2013, acerca do “Estudo da localização e tipologia de interfaces para 

potenciar a oferta supramunicipal de mobilidade na Região Sul da AMP”, no 

qual reflecte as preocupações da mobilidade que os util izadores enfrentam 

ao terem que se deslocar como lugar de destino a região Sul da AMP. 

Segundo o estudo, ele refere que a nível regional e nacional, 

praticamente todas as l igações efectuados, têm como destino o Município 

do Porto, colocando de parte esta região que têm poucas l igações para 

estes locais, estando sujeitos a horários e a tarifas de diversos operadores, 

que esporadicamente efectuam esses percursos. Revelam ainda uma falta 

de infra-estruturas, de forma a optimizar este processo, na tentativa de 

obter assim uma maior organização e conveniência para os seus util izadores. 

Assim sendo, o estudo sugere um conjunto de medidas que passam tanto 

pela reorganização da rede de mobilidade inter-regional, mas também intra-

municipal, referindo igualmente alternativas low-cost, como carsharing, 
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Interface (Estudo)
Interface (Proposta)

Interface (Estudo)
Interface (Proposta)

Fig. 57 Sintese informativa e implantação da proposta

Fig. 56 Identificação da rede de transporte público rodoviário

Fig. 55 Esquema da rede de transporte rodoviário de longo curso



car-pooling, kiss & ride, bicicleta, entre outros, como alternativas de curto-

prazo, pelo que reclama uma intervenção mais efectiva, expressando-se 

pela edificação de um Interface de Comunicações nesta região de forma 

a satisfazer as necessidades da mesma.

Desta feita, este é o mote para o arranque de uma intervenção 

arquitectónica em Santa Maria da Feira, que tem por base intervir num 

não-lugar como é o caso de um Interface de Comunicações contudo 

através de programas complementares, atribuir a capacidade de este 

vir a ser um elemento humanizador do espaço em Santa Maria da Feira.

O estudo refere dois possíveis lugares para a implantação deste 

Interface, em Santa Maria da Feira ou Lourosa, devido ao facto de estarem 

num anel de urbanidades pouco densas mas contíguas, como é o caso de 

Espinho - Lourosa - Santa Maria da Feira - São João da Madeira - Oliveira 

de Azeméis, que apesar de populosas, têm pouca oferta de transportes 

público, e os que existiam, nomeadamente a linha de caminho-de-ferro 

“Vouguinha” que servia algumas destas urbanidades, foi desactivada.

O estudo caracteriza Santa Maria da Feira como uma urbanidade 

marcada pela edificação da EN223 e da A1, que resultam num corte 

territorial da urbanidade, contudo apresenta a Norte os quadrantes 

fortemente apoiados em estruturas verdes, com inúmeras áreas agrícolas 

e florestais e os quadrantes Sul, de maior estrutura urbana e a poente 

por menor densidade de maior vertente industrial. Desta feita aponta o 

quadrante sudeste como a melhor opção para a implantação do Interface, 

estando justapostos ao terreno da superfície comercial Pingo Doce, um a 

Norte e outro a Este desta superfície, justaposto à bomba de gasolina Galp.

Após a análise deste estudo, confronto a posição do mesmo, remetendo 

a localização do Interface para a parcela territorial entre a Av. Fortunato 

Meneres e a Rua Paulo da Cruz, na medida em que permite resolver 

problemas ao nível da existência de não-lugares, presença de maus nós 

de ligação entre a EN223 e as ruas locais adjacentes, bem como através 

da demolição de parcelas edificadas que estão em ruína ou degradadas, 

permitir a requalificação destas áreas, fazendo uma melhor articulação 

espacial do tecido urbano, do que aquela que existe actualmente.
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Possíveis ramificações para o interior dos

municípios adjacentes à linha de ecopista

Proposta de linha Ecopista

Fig. 58 Proposta de requalificação da linha caminho-de-ferro “Vouguinha” para Ecopista



A requalificação da linha de caminho-de-ferro “Vouguinha” (Fig. 58), 

pelo facto de se encontram desactivada, constitui-se como uma grande 

marca no território, que sem a sua regeneração através de programa 

arquitectónico ajustado à realidade e necessidades das urbanidades 

adjacentes a esta infraestrutura. Conforme apresentado pela TR EN MO, 

aquando da divulgação do estudo efectuado para a AMP, em 30 de Março 

de 2012, intitulado de “Estudo do custo-benefício da linha ferroviária do 

Vouga no troço Oliveira de Azeméis-Espinho-Porto”, este referia que a 

referida linha se apresentava como uma solução que não é viável tendo em 

vista a sua reconversão total, pelo facto de ser extremamente dispendiosa 

a sua intervenção e apontava a sua desactivação a “muito curto prazo”.

Actualmente, a l inha “Vouguinha” apresenta-se desactivada, após 

o último troço Sever do Vouga-Espinho, ter sido extinto, apresentando-se 

hoje como uma infraestrutura extremamente pesada, que deixou marcas 

no território, pelo se constitui como um não-lugar, como afirma Marc Augé. 

Desta forma, torna-se urgente a intervenção nesta infraestrutura, pois 

poderá ser encarada como um novo espaço público, que servirá as urbanidades 

adjacentes, como por exemplo Espinho, Santa Maria da Feira, São João da 

Madeira, Oliveira de Azeméis, Águeda, Aveiro, entre outras localidades. 

Um bom exemplo desta requalificação, é-nos apresentada pela 

Ecopista da Linha do Tâmega sendo hoje um foco de humanização do 

território, resultando num importante eixo verde estruturante das urbanidades 

adjacentes. A linha do Tâmega era uma importante ligação ferroviária que 

ligava a Livração (Marco de Canaveses) a Arco de Baúlhe (Cabeceiras de 

Basto) numa extensão de cerca de 52 km. Após a sua desactivação em 1990, 

foi assinado um acordo entre a Refer, o Estado e as Autarquias envolvidas 

para a criação de uma Ecopista numa extensão de quase 40 km, entre 

Amarante, Celorico de Basto e Cabeceiras de Basto e prima por ser umas 

das l inhas de ecopista que melhores paisagens naturais apresenta, fruto 

de um fantástico enquadramento natural, rico pela sua moldura verde em 

harmonia com o Rio Tâmega. Este projecto, que se inclui na Rede Europeia 

de Vias Verdes, tem o seu início ao km 12,467, na cidade de Amarante, e 

termina ao km 51,733 na freguesia de Cabeceirense de Arco de Baúlhe. 
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Legendagem

Zonas de permanência  actuais Zonas de permanência a criar / reestruturar Nova linha de rede pedonal e ciclávelEixo espaços públicos a criarEixo espaços públicos existentes

Fig. 61 Estação de caminho-de-ferro Cavaco

Fig. 60 Estação de caminho-de-ferro Vila da Feira

Fig. 59 Proposta urbana para ciclovia em Santa Maria da Feira e conexão com espaço público



Até 2012 apenas o Percurso de Amarante se encontrava em 

funcionamento, l igando a Princesa do Tâmega a Chapa. Com a inauguração 

dos Percursos de Celorico de Basto e Arco de Baúlhe, em 2013, a Ecopista 

ficou praticamente completa, apenas interrompida num pequeno troço de 

terra batida entre Chapa e Codeçoso, com cerca de 3 quilómetro mas 

que pode ser percorrido em BTT. Prevê-se que com o início das obras da 

nova barragem de Fridão, previstas arrancarem em 2016, a Ecopista fique 

totalmente concluída. 

Santa Maria da Feira, a par da realidade de Amarante, apresenta 

igualmente potencialidades que se configuram como importantes para a 

edificação deste tipo de infraestruturas, pois apresenta dois pontos de contacto 

com a linha “Vouguinha”, um próximo do centro histórico, na estação da Vila 

da Feira (Fig. 60), e outro na zona do Cavaco, junto à Zona Industrial (Fig. 61). 

Efectuando uma aproximação ao caso de Santa Maria da Feira, 

será efectuado um zoom a esta urbanidade, onde ficará expressa uma 

intenção de linha de ecopista (Fig. 59), que prevê uma rede de ciclovias 

e pedonal que criarão um anel que permitirá aproximar a urbanidade, 

oferecendo mais uma opção de mobilidade alternativa. Para tal, foi 

efectuado um diagnóstico dos vazios urbanos existentes em Santa Maria 

da Feira, que permitiram desenhar esta nova linha, tendo em consideração 

as infraestruturas presentes actualmente nesta urbanidade, de forma 

a não sobrecarregar ainda mais a estrutura urbana. Para tal, em alguns 

dos casos originou a necessidade de reperfi lamento de algumas vias.

Tentando perspectivar aquilo que poderá ser a tipologia de 

intervenção nesta nova linha de ecopista intermunicipal, tomam-

se como referências, salvo a escala que teria que ser ajustada à 

realidade nacional e principalmente local e das suas necessidades, 

dois projectos muito interessantes no que concerne à requalificação de 

linhas de caminho-de-ferro desactivadas, a primeira situa-se em Nova 

Iorque (Estados Unidos da América) e a segunda em Sidney (Austrália).

Estes exemplos têm como bondade principal a percepção  de que 

tipologias de programática arquitectónico pode ser introduzido, de forma 

a humanizar o território, nomeadamente o caso de linhas ferroviárias.
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Fig. 62 The High Line Manhattan

Fig. 64 The High Line Manhattan. Programa humanizador

Fig. 63 The High Line Manhattan. Vista aérea



A primeira referência intitulada “The High Line Manhattan” foi realizada 

em Nova Iorque (Estados Unidos da América) em 2009, tendo sido o projecto 

desenvolvido pelo Departamento de Parques e Recreio de Nova Iorque. 

O projecto materializa-se por se configurar como um parque linear 

com cerca de 2,5 quilómetros de extensão (Fig. 62), que aproveita as 

infraestruturas aéreas da linha ferroviária que entretanto foi desactiva. 

Este parque encontra-se suspenso a 8 metros de altura e a sua extensão 

permite oferecer l igação aérea entre três bairros (Fig. 64). A origem desta 

linha remonta a 1930, aquando da sua edificação com o intuito de servir as 

indústrias e as empresas de transportes que ocupavam a actual área dos 

bairros residenciais. 

Com a requalificação para o actual parque aéreo, a maior parte das 

restantes infraestruturas industriais, estão a ser convertidas em galerias de 

arte, estúdios de design, espaços comerciais, espaços de restauração, 

museus e habitações. 

Actualmente, a paisagem cinzenta da High Line, tornou-se mais verde, 

sendo requalificado num parque mais agradável, onde a instalação de 

mobiliário urbano como bancos de leitura, de descanso ou contemplação 

do Rio Hudson, permite uma maior humanização deste antigo não-lugar.
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Fig. 63 The High Line Manhattan. Vista aérea



Fig. 65 The Goods Line Sidney

Fig. 67 The Goods Line Sidney. Programa humanizador

Fig. 66 The Goods Line Sidney. Vista aérea



A segunda referência diz respeito à requalificação da linha ferroviária 

Goods localizada em Sidney (Austrália). A linha ferroviária, datada de 1854,  

sofreu uma requalificação numa extensão de 500 metros, convertendo-

se num novo espaço público, permitindo a ligação para util izadores de 

mobilidade pedonal e cicloviária, da Estação Central ao Porto de Darling. 

Esta proposta foi desenvolvida pelo gabinete ASPECT Studios em associação 

com o gabinete CHROF. Ao longo deste percurso, este permite aproximar os 

pólos criativos das áreas educacionais presentes às instituições presentes, 

como a cadeia televisiva ABC, a Central Eléctrica, a SICEEP, entre outras. 

A Goods Line Sidney (Fig. 65) contempla em si três tipos de programas 

arquitectónicos que permitem humanizar o território a saber, áreas de 

jardim, praça dedicada à cadeia de televisão ABC e o Thinking HUB. O 

Thinking HUB contempla em si áreas dedicadas ao aluguer de habitação 

temporária para jovens estudantes, um bar, zonas de actividades 

temporárias, pódios de estudo, zonas com bancos e uma área de 

videowall. A praça ABC, contempla uma zona de palco, bancos, jardins, 

cafés, zonas de leitura e actividades, anfiteatro ar l ivre. Por fim, a área 

de jardim contempla mesas comunitárias, parques infantis, bancos, o 

museu Transformer, zonas de restauração e bares, e áreas ajardinadas. O 

projecto está previsto terminar a sua edificação durante o corrente ano. 

Desta forma, podemos verificar duas alternativas muito válidas 

de requalificação de não-lugares, nomeadamente linhas ferroviárias 

desactivadas, como se verifica em Santa Maria da Feira e na região Sul da 

AMP, com a linha do “Vouguinha”. Desta forma, com a correcta escolha 

de programa arquitectónico, conseguimos humanizar o espaço com 

qualidade, atraindo cada vez mais massas populacionais, desenvolvendo 

a economia e criando laços entre os indivíduos, fruto de novas vivências.

 

129

Fig. 66 The Goods Line Sidney. Vista aérea



Fig. 68 Maqueta ICM - SMF





Fig. 69 Limites da área de implantação do ICM - SMF

Fig. 71 EN 223 - vista para vazio urbano da Rua São Paulo da Cruz

Fig. 70 EN 223 no sentido Oeste - Este



2.3 Interface de Comunicações Multifuncional  

Após a  elaboração de uma estratégia de regeneração urbana em 

Santa Maria da Feira, através da introdução de programa arquitectónico 

que humanize o espaço e o território, tanto ao nível de espaços construídos 

como  também ao nível da criação de novos espaços públicos, visando 

a potenciação das infraestruturas  e valências actuais da região, 

com o objectivo de a tornar numa referência na região Sul da AMP.

Para uma correcta esquematização e articulação desta regeneração 

urbana existem dois factores que devido às exigências actuais devem 

ser tidas em consideração para a elaboração do ensaio projectual, 

nomeadamente os fluxos e dinâmicas urbanas, asseguradas pela rede de 

comunicações (mobilidade), mas também a preservação da identidade do 

lugar, através da manutenção da sua herança histórica e cultural.

Nesse sentido, a elaboração de um Interface  de Comunicações 

Multifuncional apresenta-se como  uma solução para a resolução de 

muitas das premissas abordadas ao longo desta dissertação, sendo 

que a mais valorizada será sempre a questão da programática como o 

elemento regenerador de uma realidade urbana difusa, fragmentada e 

descaracterizada, através da humanização do espaço. Deste modo, para a 

correcta escolha do território torna-se importante seleccionar um território 

capaz de apresentar o maior número de patologias associadas às temáticas 

anteriormente estudadas, nomeadamente dos não-lugares e espaços-lixos. 

Estes lugares materializam-se pela presença das redes de comunicação, 

parcelas territoriais com lotes em desuso ou em mau estado de conservação, 

resultando em espaços “mortos” no território, impedindo o crescimento e 

expansão urbana. A existência de lotes em mau estado de conservação 

e em ruína na Av. Fortunato Meneres, constituem-se como espaços-lixo 

(Fig. 70), na medida em que se configuram como parcelas territoriais que 

apresentam patologias na fruição do espaço, pelo que necessitam de 

ser regeneradas. Essa regeneração implica a demolição dessas parcelas 

de forma a devolver à cidade estas parcelas territoriais. Os quarteirões 

descaracterizados, ou seja, que apresentam vazios expectantes, bem 
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Fig. 75 Av. Fortunato Meneres. Aproximação Sul

Fig. 74 Av. Fortunato Meneres. Aproximação Norte

Fig. 73 EN 223 no sentido Este - Oeste

Fig. 72 Vista para vazio urbano da Rua João Mendes Cardoso



como escalas urbanas distintas, configuram-se igualmente como espaços-

lixo, verificando-se essa situação no quarteirão entre Rua São Paulo da Cruz 

(Fig. 71) e a Rua João Mendes Cardoso (Fig.72).

As quatro panorâmicas apresentadas à esquerda dizem respeito aos 

l imites territoriais que o objecto arquitectónico se encerra, a saber EN 223,  

Av. Fortunato Meneres, tendo ainda o interior de um lote, entre a Rua São 

Paulo da Cruz e a Rua João Mendes Cardoso. A escolha deste lugar para 

a implantação deste Interface de Comunicações Multifuncional prende-se 

com a proximidade às duas artérias mais importantes ao nível da geração 

de fluxos e dinâmicas, a A1 e a EN 223, na medida em que através destes 

dois pontos de acesso consegue-se obter uma conexão Norte-Sul (A1) 

mas também Este-Oeste (EN223). Verifica-se ainda a existências de vazios 

urbanos e vazios residuais (Figs. 73, 74, 75), relacionados com a rede de 

comunicações, na transição da escala local para nacional,  nomeadamente 

no cruzamento entre a Av. Fortunato Meneres e a EN 223, enfatizando a 

soberania do automóvel sobre estes espaços, revelando uma necessidade 

de reformulação dos acessos, dando-lhe uma escala mais humanizada. 

No sentido de humanizar o território entre a margem Norte e Sul da EN 

223, junto à zona de Cruz, garantindo a continuidade urbana, entre a Rua 

1º de Maio e a Av. Antero Andrade e Silva, recorrer-se-á a mecanismos de 

regulação do tráfego, pela introdução de semaforização, associado a um 

reperfi lamento da via, com a introdução de elementos arbóreos, tentando 

atingir assim uma redução da velocidade nestes pontos de maior contacto 

com as áreas urbanizadas. Junto ao ICM, a EN 223 será enterrada com a 

criação de um túnel, de forma a garantir uma melhor fluidez do trânsito, 

bem como uma melhor articulação das diferentes tipos de tráfego e funções 

que esta nova área irá albergar. A área total de regeneração urbana, 

provocada pela edificação do ICM - SMF  ronda os 108 000 m2, estando 

delimitada a área de intervenção pelo esquema atrás referenciado. 

Para a implantação do ICM – SMF, e consequente desenvolvimento 

formal e funcional do objecto arquitectónico, torna-se importante referir as 

principais obras estudadas. Em termos da formalidade e funcionalidade do 

objecto arquitectónico tomaram-se como referências dois exemplos que 

traduzem as intenções gerais, tanto a nível estrutural como também formal, 
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Fig. 78 Edifício Vodafone. 2009. Porto. Portugal. Barbosa & Guimarães

Fig. 77 Programa humanizador  multifuncional ao nivel do espaçoo público

Fig. 76 Venke Center. 2009. Shenzhen. China. Steven Holl



mas principalmente a nível conceptual. A primeira referência diz respeito ao  

Venke Center, de Steven Holl, em Shenzhen (China) e a segunda referencia 

refere-se ao Edifício da Vodafone, de Barbosa & Guimarães, no Porto 

(Portugal). Se o primeiro seduz pela sua disposição programática elevada 

do solo, na medida em que liberta o espaço público para variados usos e 

apropriações, com a introdução de programas arquitectónicos secundários, 

humanizando o espaço, o segundo seduz pelo seu dinamismo formal ao 

nível da fachada do edifício, contribuindo para uma maior dinamização 

imagética e correcta articulação do objecto com a paisagem. O dinamismo 

na fachada, visa em primeira mão contrariar a estaticidade da estrutura 

e métrica interior, e em segunda mão, acompanhar a multiplicidade 

programática presente no edifício, com uma fachada por si só também 

dinâmica, aliando a função dos espaços à forma dos mesmos.

A nível conceptual, estas obras de referência tentam aproximar-se 

igualmente de algumas premissas que encontramos nas l inhas gerais do 

ICM - SMF. O Venke Center através de programas do foro educacional, 

cultural, habitacional, empresarial e de alojamento, materializado pelo 

Centro comunitário e Universidade nele incutido, assim como o SOHO 

(Small  Office - Home Office), Habitação e Hotel, permitem estabelecer 

os princípios gerais de interacção entre todos os util izadores, permitindo 

uma correcta humanização dos espaços, tendo como principio base 

a criação de uma ideia de comunidade. Esta relação de comunidade 

é igualmente reforçada ao nível do espaço público na medida em que 

programas secundário de cafés, restaurantes, bares, lojas comerciais, 

jardins com diferentes programáticas, auditório e anfiteatro ao ar l ivre, que 

em articulação com praças de diferentes escalas, permitem uma diferente 

apropriação espacial (Fig. 77) adequada a cada necessidade dos seus 

util izadores. A segunda referência aproxima-se igualmente às necessidades 

de humanização do espaço, na medida em que apresenta programa 

multifuncional, materializado com 4 pisos de open space podendo responder 

às diferentes mutações sociais que possam vir a ocorrer. Para além disto, 

contêm ainda espaço comercial, auditório, refeitório no piso térreo, e um 

centro de formação, áreas técnicas, armazéns, e estacionamento nos pisos 

subterrâneos. 
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Fig. 79 Evolução do processo criativo e formal



A evolução formal do objecto construído nasce da necessidade de 

conjugar as obras de referência com o elemento identitário da cidade de 

Santa Maria da Feira: o seu castelo. Com recurso à semiótica, tentou-se 

explorar as potencialidades da forma do edifício, como elemento capaz 

de ser perceptível à comunidade, como seu, na tentativa de criar um lugar 

antropológico. Da sua forma planificada, resultam quatro torres e uma base 

contínua, seguindo-se um exercício de desconstrução da forma inicial, 

l ibertando o nível do rés-do-chão para funções destinadas aos espaços 

públicos, elevando boa parte do programa arquitectónico construído para 

um nível superior. Seguiu-se uma inversão da ordem natural do elemento 

desconstruído, na medida em que os pontos mais elevados passam agora 

a servir como pontos de contacto com espaço público,  passando a vir 

buscar os util izadores aos espaços exteriores e levá-los para o interior do 

edifício.  

A formalidade geral do edifício, associada à aparência granítica do 

castelo, apresenta-se agora traduzida com recurso ao betão aparente, 

fruto das mutações construtivas ocorridas ao longo do tempo. As aberturas 

de menor dimensão e menor número, relacionadas com questões de 

defesa, tornam-se agora mais declaradas e orientadas para uma constante 

comunicação entre o plano interior  do edifício com o plano exterior da 

cidade e vice-versa, traduzindo-se em inúmeros planos envidraçados, 

recortados com diferentes ângulos, permitindo diferentes percepções de 

luminosidade nos seus espaços interiores, existindo uma ligeira variação 

na métrica dos vãos relacionados também com a variação da métrica 

imposta pela estrutura do edifício. A única torre que subsistiu, resultado da 

desconstrução formal ao longo do processo criativo, projecta-se apenas 

acima do plano do último piso do edifício do ICM – SMF, e adopta uma 

linguagem assente nos planos envidraçados, revelando uma aparência 

translúcida, onde as diferentes apropriações funcionais dos espaços 

interiores, influenciarão a sua relação com a envolvente, na medida em 

que reflectirá para o exterior a sua vivência interior, quanto mais não seja 

ao nível da projecção luminosa. Este elemento edificado permite ainda 

atribuir uma noção de escala mais humanizada da praça mineral a Norte, 

que associada a outros elementos programáticos adjacentes permitirá uma 

maior interacção e apropriação entre os indivíduos no espaço. 
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Fig. 81 Maqueta ICM - SMF. Vista para Norte

Fig. 80 Maqueta ICM - SMF. Vista para Este
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Fig. 82 ICM - SMF. Distribuição macro-programas
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A programática escolhida para o ICM – SMF tem como premissa principal 

a humanização espacial do território permitindo uma perfeita interacção 

entre o cidadão, o edificado e o ambiente urbano em que se vai inserir, 

na medida em que se tenta instaurar princípios fundamentais na relação 

do Homem com o espaço onde habitar, com o intuito de criar um lugar 

antropológico. Desta forma, o elenco programático do ICM - SMF assenta, 

essencialmente, em cinco grandes programas que por si só tentarão atrair 

grandes fluxos populacionais a esta parcela territorial, a saber: Interface 

de Comunicações, Unidade Co-working, Idea Store, Centro Comunitário 

e Unidade Hoteleira. Para além destes macro programas, existem outros 

programas secundários que apoiarão os restantes, nomeadamente parque 

de estacionamento, espaços de transição e circulação, mas essencialmente 

com recurso à introdução de variados espaços de permanência, ao nível de 

espaços públicos, de diferentes escalas e usos, permitirão uma constante 

dinamização do espaço exterior, e a partir dele conseguirá atrair para o 

interior do edifício, o maior número possível de util izadores. 

A escolha destes macro-programas prende-se essencialmente pela 

estratégia de regeneração urbana através da humanização dos espaços, 

assente em dois princípios gerais, a saber turismo de negócios e a preservação 

de ideia de identidade e comunidade local. Nesse sentido, programas como 

o Interface de Comunicações, Unidade de co-working e Unidade Hoteleira, 

visam responder às necessidades impostas pela estratégia do turismo de 

negócios e as dinâmicas urbanas que se pretendem construir. Por sua vez, 

os programas do Idea Store e Centro Comunitário, procurarão responder às 

necessidades da comunidade, através de espaços multifuncionais, de forte 

cariz identitário e cultural, que através da sua multifuncionalidade espacial 

procurarão responder e adaptar-se instantaneamente às mutações sociais 

e económicas que poderão ocorrer no futuro. Dos cinco macro-programas, 

dois deles assumem particular importância na regeneração urbana, na 

medida em que se assumem como expoentes máximos da humanização de 

espaço pelos fluxos populacionais que conseguirão atrair, a saber: Interface 

2.3.1 O programa arquitectónico na construção mental do 
lugar antropológico
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143Fig. 83 Brainstorming programático



de Comunicações e Idea Store.

Sendo o Interface, um não-lugar segundo Marc Augé, constitui-

se como um lugar de passagem, onde estes equipamentos podem ser 

encarados de formas distintas, ora saturados de passageiros nos momentos 

mais movimentados do dia, bem como vazios, nos momentos de menor 

circulação de pessoas. No caso particular de Santa Maria da Feira, com a 

associação da estratégia da linha low-cost no Aeródromo de Maceda/Ovar, 

constitui-se como uma boa oportunidade para minimizar estes períodos de 

menor afluência, mantendo um fluxo constante de util izadores no Interface 

de Comunicações. 

Desta forma é importante encontrar alternativas programáticas, de 

forma a minimizar estes períodos de menor afluência, e consequentemente 

maior insegurança e desconforto para o util izador. Para tal, aliar a 

temática do Interface de Comunicações com programa arquitectónico 

complementar possibil itaria uma reconfiguração destes espaços, através 

da adição de programa de teor cultural, como por exemplo, espaços 

expositivos, educacionais, bibliotecas, espaços de leitura, entre outros, 

regenerando e humanizando assim este não-lugar. Contudo, é de esperar 

que nenhuma das funções comprometa o funcionamento das restantes, 

privilegiando assim a complementaridade. Desta forma, existem três tipos 

de programas arquitectónicos que possibil itam uma melhor humanização 

espacial dos Interfaces, ao nível do domínio cultural, do domínio da 

aprendizagem e do domínio do lazer. 

A mobilidade, ou também denominada de migrações, caracterizam 

o estilo de vida das cidades contemporâneas, e a par dos museus, os 

Interfaces também possibil itam a regeneração de vastas áreas dos tecidos 

urbanos, onde estes se inserem, podendo funcionar como um verdadeiro 

cartão-de-visita para quem chega à cidade, pelo que a necessidade de 

ter programa arquitectónico complementar a estes equipamentos torna-se 

importante, para um maior índice de atratividade da cidade, sendo mais 

vulgarmente dotados de hóteis, pólos comerciais, serviços e outros similares. 

Exemplos disso verificam-se por exemplo com o Masterplan Eurali l le (Lil le, 

França) e a Estação de Atocha (Madrid, Espanha). No primeiro caso, de 

Eurali l le, contempla como programa complementar, zonas comerciais, 
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escritórios, hóteis e habitação. No segundo caso, em Atocha, verifica-se 

a presença de espaços de restauração, serviços e jardins que fundem a 

proposta arquitectónica. 

Assim sendo, é recomendável que a combinação desta infraestrutura de 

mobilidade seja complementada com programa arquitectónico dinâmico e 

mutável, que possibil ite a tentativa de criação de um lugar antropológico, 

adaptando-se assim às necessidades da sociedade e contínuas mutações 

ao longo dos tempos. 

Dentro do programa complementar, existe ainda uma nova alternativa 

programática que alia a pluridisciplinaridade funcional à questão da 

comunidade e identidade que é a temática do Idea Store3, na medida em 

que se apresenta como um novo espaço público oferecendo no mesmo 

local espaços multifacetados, que incluem em si, espaços de leitura e 

aprendizagem, culturais, expositivos, lazer, comerciais, serviços e outros. 

Desta feita, permite a aproximação do público a este tipo de equipamento, 

num acto de função social participada, aproximando-se assim de um ideal 

de comunidade. O programa do Idea Store distingue-se dos programas 

dos centros comerciais, que são não-lugares, pela presença de uma forte 

conotação programática cultural e reforço da ideia de comunidade. 

Este mix funcional já era praticado anteriormente por museus e 

bibliotecas, na medida em que se inseriam programas complementares de 

modo a atingirem um maior grau de atratividade. As Idea Store tentam 

combater a exclusão social, na medida em que, nas experiências realizadas 

em Londres em zonas demográficas e culturalmente diversificadas,

 

3 No início do corrente século, fruto de diversas experiências efectuadas ao longo dos tempos, 

nomeadamente ao nível do mix-funcional no mesmo espaço, surgiu em Londres um novo 

conceito, denominado de Idea Store. A “loja das ideias” traduz-se pela sua pluridisciplinariedade 

funcional, pois tenta integrar a sociedade num espaço onde consegue aliar programa cultural e 

aprendizagem num ambiente social participativo. Quem o atesta é Jorge Carvalho em 2006, com 

a sua publicação “Idea Store, Whitechapel, Londres” presente no Jornal dos Arquitectos nº 222; 

p. 66-71). A primeira Idea Store aberta ao público foi em 2002 em Bow (Londres) elaborada por 

Bisset Adams, sendo precedida pelas Idea Store de Chrisp Street e Whitechapel, elaborados pelo 

arquitecto David Adjaye.
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visam uma evolução cultural, pois um cidadão bem instruído torna-se 

mais auto-confiante e com uma maior auto-estima, evitando assim a sua 

exclusão social. Com o intuito de abraçar as novas tecnologias, existem 

igualmente salas multimédia que permitem satisfazer as necessidades 

actuais de comunicação e informação. 

 As Idea Stores tornam-se mais atractivas se forem encaradas como 

ponto de encontro entre amigos e familiares, se nelas conterem espaços 

de refeições, supermercados, ou então se estiverem associados a zonas de 

proximidade com transportes públicos (ver oferta disponível nas legendas 

ao lado), no eixo entre trabalho, casa e escola. 

A nova tendência programática para as Idea Stores, visam introduzir 

em si, os seguintes programas arquitectónicos: Bibliotecas de aluguer/

empréstimo de livros, actividades de promoção de leitura, biblioteca, 

cuidados infantis, actividades dedicadas à família, adultos, crianças, 

estudantes, idosos, etc.; serviços de informação sobre turismo e lazer, oferta 

de emprego, entre outros, estudos locais e serviço de arquivo, salas de 

aula e espaços de leitura e de estudo, workshops de aprendizagem para 

adultos, salas dedicadas às tecnologias de informação, cafetarias, espaços 

de comércio, espaços expositivos e de performance de arte e videowall.

A ideia deste incremento programático é a sedução que estes espaços 

apresentam ao público, na medida em que os levam a permanecer nestes 

espaços muito além daquilo a que se propunham fazer inicialmente, 

incentivando ao consumo. Exemplo disto verifica-se também nas l ivrarias 

FNAC, onde a adição de espaços de cafetaria e pequenos concertos, 

elevaram esta instituição para uma maior afluência e variedade de 

util izadores, e consequentemente uma maior receita.

Deste modo, a temática da Idea Store é um excelente exemplo de 

como a multiplicidade programática, aliada a elementos de base cultural 

e educacional, permitem uma maior noção de comunidade onde todos se 

sentem parte integrante do mesmo sistema, contribuindo assim para uma 

melhor construção mental de um lugar antropológico.
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Fig. 85 Chrisp Street. Oferta Transportes Públicos: Train DTR - All Saints; BUS Routes - 15, 115, D6, D8 

Fig. 84 Bow. Oferta Transportes Públicos: Train DLR - Bow Church; Train Tube - Mile End; Near BUS Routes - 8, 339, N8

Fig. 86 Whitechapel. Oferta Transportes Públicos: Underground - Whitechapel Station; BUS Routes - 25, 106, 205, 254



Fig. 87 ICM - SMF. Acesso pela Rua João Mendes Cardoso



Na perspectiva de atingir uma maior humanização do espaço através 

do programa arquitectónico, pretende-se relacionar os temas abordados no 

primeiro capítulo com o programa que melhor possibil itará a regeneração 

urbana em Santa Maria da Feira. 

Como já foi abordado anteriormente, o elenco programático do ICM – 

SMF, é composto por cinco macro-programas, que se articulam entre si, com 

o intuito de se complementarem e gerarem contínuos fluxos de util izadores 

em cada um deles. Estes macro-programas, contemplam em si, tal como 

qualquer software, um conjunto de componentes, que são necessários 

ao bom funcionamento destas unidades programáticas. Como ficou 

expresso pelo elenco programático, revela a diversidade de componentes 

necessários ao bom funcionamento de cada macro-programa, pelo que 

ficará agora esclarecido a forma como estes programas se relacionam e 

complementam, tendo como objectivo principal a humanização espacial. 

O programa arquitectónico relativo ao Interface de Comunicações 

está sub-dividido em dois pólos, um associado a uma escala inter-urbano a 

Oeste, e outro intra-urbano a Este. Entre estes dois momentos de recepção 

e distribuição de passageiros, existe um espaço que os articula através 

da dimensão cultural, com programas de videowall, museu, espaços 

expositivos e áreas destinadas a happenings e performances artísticas. 

Associar este tipo de programa arquitectónico ao programa do Interface de 

Comunicações, permitirá aos seus util izadores obterem informações acerca 

da região, constituindo-se como um cartão-de-visita, enquanto esperam 

pelo transbordo rodoviário, potenciando os domínios sociais, económico e 

culturais. Desta forma, com a oferta deste tipo de actividades, potenciam a 

interacção entre indivíduos, estimulando assim o contacto e a comunicação 

entre os participantes, estimulando os sentidos e a vontade de participação 

em vivenciar o espaço e a cidade, por parte dos cidadãos. 

Outro pólo de atracção e dinamização deste ICM - SMF prende-se com 

a unidade de Co-working na medida em que o seu programa dinamizador 

de mutações económicas, científicas e sociais, potenciará a atracção de 

inúmeros profissionais qualificados, que em associação com as diferentes  

infraestruturas vizinhas, como as Zonas Industriais, Europarque, Visionarium 

e IDIT, poderão estabelecer importantes parcerias que lançarão a região 
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Fig. 88 ICM - SMF. Esquematização e proporcionalidade espacial dos macro-programas



PROGRAMA ESPAÇO PÚBLICO

Espaços de permanência

Anfiteatro ar alivre

Zonas de esplanadas

Praças minerais e vegetais

Espelho de água

Zonas arborizadas

Zonas ajardinadas

SEGUNDO PLANO

TERCEIRO PLANO

PRIMEIRO PLANO

Fig. 89 ICM - SMF. Disposição espacial do programa arquitectónico



PROGRAMA ESPAÇO PÚBLICO

Espaços de permanência

Anfiteatro ar alivre

Zonas de esplanadas

Praças minerais e vegetais

Espelho de água

Zonas arborizadas

Zonas ajardinadas

SEGUNDO PLANO

TERCEIRO PLANO

PRIMEIRO PLANO

Interface de Comunicações  (3 000 m²)

Parque automóvel (22 lugares);  Parque táxis (10 lugares); Parque autocarros (6 lugares)

Parque bicicletas associado à linha de ciclovias

Zona de Cais e Transbordo/ Zona de espera/ Zona lavagem/ Bilheteiras/ I. Sanitárias

Zonas administrativas e de staff/ Espaços comerciais

Idea Store (14 850m²)

Cultura (2 250 m²): Espaços expositivos/ Museu/ Videowall/ Espaços de aprendizagem informal/ Bookcrossing/ Livrarias tipo FNAC/ Espaços de happenings e perfomances artisticas

Lazer (9 000 m²): Espaços comerciais (10-20 un)/ Bares/ Espaço concertos/ Restauração/ Cyber-cafés/ Cuidados infantis/ Actividades familiares, adultos, estudantes.../ Cafeterias

Gabinete informação (1 000 m²): Espaço serviços (Loja do Cidadão - centralidade serviços) dominios habitação, ensino, emprego, saude, desporto, cultura, ambiente

Educação (1 450 m²):  Salas de aula, espaços de leitura, Auditório

Desporto (1 150 m²):  Ginásio/ Salas multifuncionais/ Balneários/ Vestiários/ Salas desportos individuais e colectivos/ Recepção/ Arrumos

Unidade Hoteleira (13 600m²)

Capacidade (138 quartos)

Recepção / Lavandaria / Arrumos /  Zonas de Refrigeração/ Refeições/ Cozinha e Copa/ Gestão e Administração

Armazém / Salas de Chá / Sala Pequenos-almoço / Sala Jogos / Sala estar / Sala Leitura/ Spa/ Jacuzzi/ Piscina/ Balneários/ Vestiários/ Áreas Técnicas

Zona de informações / Guarda- roupa / Sala Conferências

Unidade Co-working (2 500 m²)

Boxes  - Incubadoras (15-20 unidades)
Ateliers / Oficinas Tecnológicas/ Sala de exposições

Salas reunião / Centro de Formação / Laboratórios de investigação/ Recepção

Depósito / Balneário / Vestiário/ Zona de refeições

Instalações Sanitárias

Centro Comunitário (2 300 m²)

Foyer / Salas Multifuncionais / Sala Polivalente / Instalações Sanitárias / Arrumos/ Biblioteca/ Mediateca

Outros dominios

Estacionamento subterrâneo: 42 000 m²

Departamento de recolha de resíduos / Espaços de permanência / Zonas transição / Espaços de circulação

NOTA: As áreas acima enumeradas já contemplam as áreas de circulação

PROGRAMA EQUIPAMENTO ICM - SMF
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Fig. 90 ICM - SMF. Escala 1/200. Pisos estacionamento subterrâneo

Fig. 91 ICM - SMF. Escala 1/200. Cortes / Alçados



para uma referência a nível nacional e internacional. 

No sentido de albergar uma boa parcela dos fluxos populacionais 

exteriores que irão ser atraídos para Santa Maria da Feira, a Unidade 

Hoteleira de 138 quartos, oferece para além do programa de alojamento 

e outros relacionados com a actividade, diferentes espaços apropriáveis 

para diferentes usos, ajustados aos diferentes públicos que neles podem 

ser inseridos, nomeadamente salas de estar, salas de leitura, sala de jogos, 

sala de conferências, entre outros. Desta forma, cada util izador poderá 

apropriar cada nicho espacial como seu, ajustando-o às suas necessidades, 

potenciando assim diferentes tipos de interacções pessoais. 

A unir estes três macro-programas, aparece a Idea Store, como 

elemento que intercepta as dimensões atrás enunciadas, com o intuito 

de reforçar a ideia de comunidade como já ficou expresso na reflexão 

efectuada atrás. Através da mistura funcional, de diversos domínios, sejam 

eles culturais, lazer, informativos, educação e desporto, permitirão um 

constante fluxo de pessoas para estes espaços. Ao longo destes espaços 

vão existindo diferentes espaços de estar, esplanadas, entre outros, que 

permitem a reunião e interacção entre util izadores, apropriáveis às suas 

diferentes necessidades. Em termos formais e espaciais, estes espaços do 

Idea Store, são compostos por norma por três tipos de espaços, um de 

menor dimensão e mais contido relacionados com as áreas de informações 

e serviços, outros de maior dimensão e amplos, e ainda outros de iguais 

características, mas com o incremento de um espaço de mezzanine. Estas 

escolhas permitem uma constante renovação e mutação nas funções que 

cada espaço contempla, salvaguardando a tipologia de função para que 

foi desenhado, de acordo com a área onde o espaço está inserido, como 

por exemplo área de restauração, espaços educacionais, desporto, entre 

outros. 

Dentro desta dimensão do Idea Store existe um elemento que apesar 

de deslocado dos restantes edifícios, permite oferecer programas mais 

autónomos que possibil item uma fruição independente do restante edifício, 

nomeadamente de cariz de diversão nocturna, que através dos seus espaços 

multifuncionais seccionados em diferentes pisos, permite a instalação de 

bares, restauração ou clubes nocturnos, projectando-se como o salão 
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Fig.93 Maqueta ICM - SMF (Oeste). 1/200. Interiores

Fig.92 Maqueta ICM - SMF (Oeste). 1/200. Seccionada
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Legendagem dos espaços

1. Foyer
2. IS Deficientes
3. IS Homens
4. IS Mulheres
5. Backstage
6. Arrumos
7. Palco
8. Auditório (250 lugares)
9. Sauna
10. Banho turco
11. Balneário Mulheres
12. Balneário homens
13. Piscina interior
14. Recepção hotel
15. Bar hotel
16. Restaurante (196 lugares)
17. Cozinha
18. Passa-pratos
19.. Lava pratos
20. Armazenagem frios
21. Armazenagem secos
22. Vestiário homens
23. Vestiário Mulheres
24. Recepção Mercadorias -
Restaurante
25. Foyer Zona Restauração
26. Boutiques comerciais
27. Zona restauração
28. Espaços restauração
29. Espaços restauração com
esplanada
30. Corredor técnico
31. Praça mineral
32. Cais Interface intermunicipal
33. Foyer Interface
34. IS apoio camionistas
35. Bilheteira
36. Atendimento (Apoio administrativo)
37. Videowall / Museu
38. Museu / ESpaços artes
performativas
39. Bike Store (Com parque ciclovia)
40. Sala polivalente (Centro
Comunitário)
41. Entrada Centro Comunitário
42. Sala multifuncional
43. Mediateca
44. Biblioteca
45. Entrada Co-working
46. Centro formação
47. Laboratório de investigação
48. Sala reuniões
49. Depósito
50. Sala refeições
51. Sala exposições
52. Boxes / Incubadoras
53. Atelier oficinas tecnológicas
54. Sala massagens (Spa)
55. Quarto single
56. Quarto duplo
57. Espaço estar
58. Praça elevada (Recepção Torre)
59. Espaço comercial com mezzanine
60. Espaço comercial sem mezzanine
61. Cyber-café
62. Book-crossing
63. Gabinete serviços
64. Recolha e tratamento de resíduos /
Entrega mercadorias
65. Espaço bar / Lounge (Torre)
66. Espaço concertos (Torre)
67. Salão de festas (Torre)
68. Cais Interface intra-municipal
69. Entrada sala conferências
70. Sala conferências
71. Vestiário
72. Anfiteatro Ar Livre
73. Cabine Auditório
74. Lavandaria
75. Entrada ginásio
76. Espaço comercial ginásio
77. Gabinete nutrição
78. Sala desporto multifuncional
79. Praça táxis
80. Estacionamento Hotel
81. Estacionamento público
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Fig. 94 ICM - SMF. Escala 1/200. Planta primeiro plano
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L E G E N D A D O S P A V I M E N T O S

LEG ENDA DO S ESPAÇO S

1. Foyer
2. IS Deficientes
3. IS Homens

4. IS Mulheres
5. Backstage
6. Arrumos
7. Palco
8. Auditório (250 Lugares)
9. Sauna
10. Banho turco
11. Balneário Mulheres
12. Balneário Homens
13. Piscina interior
14. Recepção Hotel
15. Bar Hotel
16. Restaurante (196 Lugares)
17. Cozinha
18. Passa-pratos
19. Lava pratos

20. Armazenagem frios
21. Armazenagem secos

22. Vestiário Homens
23. Vestiário Mulheres
24. Recepção Mercadorias Restaurante

26. Boutiques comerciais
25. Foyer Zona Restauração

27. Zona Restauração
28. Espaços restauração
29. Espaços restauração com esplanada
30. Corredor Técnico
31. Praça Mineral
32. Cais Interface Inter-Municipal

39. Bike Store (com parque ciclovia)
40. Sala Polivalente (Centro Comunitário)

33. Foyer Interface
34. IS Apoio Camionistas
35. Bilheteira
36. Atendimento (Apoio Administrativo)
37. Videowall / Museu
38. Museu / Espaço artes performativas

44. Biblioteca
45. Entrada Co-Working
46. Centro Formação

41. Entrada Centro Comunitário
42. Sala multifuncional
43. Mediateca

47. Laboratório investigação
48. Sala Reuniões

49. Depósito
50. Sala Refeições
51. Sala exposições
52. Boxes / incubadoras
53. Atelier Oficinas Tecnológicas
54. Sala massagens (Spa)

55. Quarto Single
56. Quarto Duplo

57. Espaço de estar
58. Praça elevada (Recepção Torre)
59. Espaço comercial com mezzanine
60. Espaço comercial sem mezzanine

61. Cyber- café

62. Book-crossing

63. Gabinete serviços
64. Recolha e tratamento de residuos /
Entrega mercadorias
65. Espaço Bar / Lounge (Torre)
66. Espaço concertos (Torre)
67. Salão de festas (Torre)
68. Cais Interface Intra-Municipal
69. Entrada Sala Conferências
70. Sala Conferências
71. Vestiário
72. Anfiteatro  Ar livre
73. Cabine Auditório
74. Lavandaria
75. Entrada Ginásio
76. Espaço comercial Ginásio
77. Gabinete Nutrição
78. Sala desporto multifuncinal
79. Praça de Táxis

Zona ajardinada

Espelho de água

Percurso ciclável em terraway cor tijolo

Percursos verdes em terra batida

Madeira (Deck)

Cob. não acessivel (Godos)

Lajetas graniticas

Parque infantil em borracha

Cobertura não acessivel
(Cobertura ajardinada)

Arruamentos em
betuminoso

Passeios em
micro-cubo granítico

Estacionamento em
cubo granítico

59
N

Bancos graniticos

Bancos de areia

Cobertura envidraçada

Pedra calcária branca

Legendagem dos espaços

1. Foyer
2. IS Deficientes
3. IS Homens
4. IS Mulheres
5. Backstage
6. Arrumos
7. Palco
8. Auditório (250 lugares)
9. Sauna
10. Banho turco
11. Balneário Mulheres
12. Balneário homens
13. Piscina interior
14. Recepção hotel
15. Bar hotel
16. Restaurante (196 lugares)
17. Cozinha
18. Passa-pratos
19.. Lava pratos
20. Armazenagem frios
21. Armazenagem secos
22. Vestiário homens
23. Vestiário Mulheres
24. Recepção Mercadorias -
Restaurante
25. Foyer Zona Restauração
26. Boutiques comerciais
27. Zona restauração
28. Espaços restauração
29. Espaços restauração com
esplanada
30. Corredor técnico
31. Praça mineral
32. Cais Interface inter-urbano
33. Foyer Interface
34. IS apoio camionistas
35. Bilheteira
36. Atendimento
(Apoio administrativo)
37. Videowall / Museu
38. Museu / ESpaços artes
performativas
39. Bike Store (Com parque
ciclovia)
40. Sala polivalente (Centro
Comunitário)
41. Entrada Centro Comunitário
42. Sala multifuncional
43. Mediateca
44. Biblioteca
45. Entrada Co-working
46. Centro formação
47. Laboratório de investigação
48. Sala reuniões
49. Depósito
50. Sala refeições
51. Sala exposições
52. Boxes / Incubadoras
53. Atelier oficinas tecnológicas
54. Sala massagens (Spa)
55. Quarto single
56. Quarto duplo
57. Espaço estar
58. Praça elevada
(Recepção Torre)
59. Espaço comercial com
mezzanine
60. Espaço comercial sem
mezzanine
61. Cyber-café
62. Book-crossing
63. Gabinete serviços
64. Recolha e tratamento de
resíduos / Entrega mercadorias
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nobre e de festas de Santa Maria da Feira. 

O centro comunitário, com os seus espaços multifuncionais associados 

a uma vertente mais educacional, permitirá o encontro e a reunião entre 

as diferentes entidades recreativas, associativas e corporativas da cidade, 

numa tentativa de unir esforços humanitários, constituindo-se como um 

espaço para as “forças vivas” do município. 

Para além destes espaços existem ainda espaços para as necessidades 

básicas de saneamento e recolha de lixos, espaços de estacionamento, 

bem como espaços de permanência, praças minerais e vegetais, zonas 

de transição e circulação. Os espaços públicos merecem um tratamento 

especial no tipo de oferta que possibil ita aos cidadãos, pelo que a diversidade 

tipológica e funcional destes mesmos espaços devem ser ajustados conforme 

os programas que lhe estão adjacentes. Desta forma, existem 3 praças que 

compõem o espaço edificado, uma a Norte entre o Hotel, Idea Store, Torre 

Multifuncional e Auditório, uma a Sul junto à unidade de Co-working com 

cafés e esplanadas de apoio e uma a Este junto ao centro comunitário e 

ao anfiteatro ao ar l ivre. Cada uma delas oferece sensações distintas, onde 

os eixos visuais permitem uma apropriação correcta dos espaços, fazendo 

com que cada util izador se sinta acolhido, seguro e pronto a estabelecer 

contacto com os outros util izadores que util izam o espaço. Para tal, muito 

contribui o desenho do mobiliário urbano presente nestes espaços bem 

como dos pavimentos, que ajudam a obter uma clareza espacial que 

cada zona oferece. São disso exemplos os bancos corridos ao longo das 

áreas verdes arborizadas e ajardinadas, espelhos de água, mas também os 

pavimentos de deck para zonas de paragem e contemplação. 

A regeneração urbana consegue-se igualmente através da criação 

de espaços que revelem ausência de barreiras físicas que impeçam a livre 

fruição dos espaços por todos os util izadores, resultando em espaços onde 

possibil item o exercício cívico de cada cidadão, materializando o seu cariz 

inclusivo. Assim sendo, todos os espaços estão perfeitamente articulados 

respeitando todos os tipos de mobilidade. Nos espaços exteriores as 

pendentes suaves permitem a locomoção de indivíduos de mobilidade 
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Legendagem dos espaços

1. Foyer
2. IS Deficientes
3. IS Homens
4. IS Mulheres
5. Backstage
6. Arrumos
7. Palco
8. Auditório (250 lugares)
9. Sauna
10. Banho turco
11. Balneário Mulheres
12. Balneário homens
13. Piscina interior
14. Recepção hotel
15. Bar hotel
16. Restaurante (196 lugares)
17. Cozinha
18. Passa-pratos
19.. Lava pratos
20. Armazenagem frios
21. Armazenagem secos
22. Vestiário homens
23. Vestiário Mulheres
24. Recepção Mercadorias -
Restaurante
25. Foyer Zona Restauração
26. Boutiques comerciais
27. Zona restauração
28. Espaços restauração
29. Espaços restauração com
esplanada
30. Corredor técnico
31. Praça mineral
32. Cais Interface inter-urbano
33. Foyer Interface
34. IS apoio camionistas
35. Bilheteira
36. Atendimento
(Apoio administrativo)
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performativas
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ciclovia)
40. Sala polivalente (Centro
Comunitário)
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mezzanine
60. Espaço comercial sem
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61. Cyber-café
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63. Gabinete serviços
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resíduos / Entrega mercadorias
65. Espaço bar / Lounge (Torre)
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67. Salão de festas (Torre)
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reduzida e o interior dos edifícios estão equipados com rampas mecânicas, 

elevadores e escadas que possibil itam a total fruição e transição dos 

espaços por todos. 

O acto de caminhar l ivremente encontra-se igualmente assegurado, 

na medida em que os passeios adjacentes à rede viária apresentam uma 

largura entre os 4 e os 6 metros, salvo raras excepções pontuais, permitindo o 

cruzamento entre os util izadores dos espaços, sem que nenhum condicione 

o movimento do outro. De igual forma, verifica-se que o tráfego na ciclovia, 

com dois metros de largura possibil ita uma livre circulação nos dois sentidos.

Os perfis dos arruamentos adjacentes ao ICM – SMF foram igualmente 

humanizados, na medida em que passam a ter uma largura entre os 7 e 8 

metros, configurando uma faixa de trânsito para cada sentido, conferindo 

uma escala mais local a estes arruamentos, não estabelecendo qualquer 

tipo de barreira psicológica ao pedestre, no momento de transpôr qualquer 

via de trânsito. 

Desta forma, e através da regeneração urbana pretendida para 

este local, como motor de novas vivências ao nível da fruição espacial, 

permitirá a criação de um pólo aglutinador numa realidade cada vez mais 

fragmentada e difusa. Assim, com a programática a ser introduzida permitirá 

vivenciar estes espaços 24 sobre 24 horas, na medida em que há sempre 

um programa dominante e activo em qualquer momento do dia, gerando 

fluxos, constituindo-se como um pólo de grande atractividade. 
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Fig. 100 Maqueta Interface de Comunicações



De todos os macro-programas abordados atrás, pretende-se explorar 

com mais detalhe aquele que possivelmente será o grande dinamizador 

de fluxos de todo o ICM - SMF, estabelecendo também uma relação com 

as temáticas abordadas no 1º capitulo. Assim sendo, iremos explorar o 

Interface de Comunicações. 

O termo Interface ainda hoje, na realidade portuguesa, é um pouco 

desconhecido, contudo está associado ao grande equipamento, porém 

não é o mais correcto de se afirmar, na medida em que se revela como 

uma peça essencial para uma rede de transportes que se quer mais flexível, 

podendo multiplicar, num único ponto, as alternativas de mobilidade para 

o util izador de transportes públicos. 

Assim sendo, o conceito Interface pode-se resumir em duas palavras: 

acção e localização. Por acção entende-se como a transferência de 

passageiros entre diferentes modos de transporte ou entre veículos do 

mesmo tipo, numa mesma viagem, o que normalmente se denomina de 

transbordo. Por localização entenda-se como o espaço físico onde se 

realiza a transferência de passageiros. Independentemente da envergadura 

do Interface existem alguns princípios com os quais temos que tomar em 

consideração, nomeadamente a fluidez no transbordo e facil idade de 

circulação, que não deverá exceder os 100-200 metros entre plataformas, 

o conforto e segurança na circulação e nos períodos de espera, a 

disponibil idade de informação entre serviços, a percepção de unidade de 

espaço e a integração com a envolvente.

Como já foi abordado anteriormente o Interface de Comunicações 

tem dois pólos, um relacionado com a escala inter-urbana, associada à 

estratégia da criação da linha low cost relacionada com a reactivação 

do Aeródromo de Maceda /Ovar para voos secundários, e outro pólo 

para comunicações intra-urbanas. Pelo maior número de fluxos e pela sua 

maior dimensão, decidiu-se focar o pólo inter-urbano, como elemento 

2.3.2 O Interface de Comunicações
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caracterizador da totalidade do objecto. A implantação do Interface 

de Comunicações ocupa o antigo troço da EN 223, agora enterrado, 

devolvendo à cidade esta parcela territorial. Esta localização permite uma 

melhor articulação com a malha urbana adjacente, possibil itando uma livre 

circulação de todos os seus util izadores, na medida em que se dispõem na 

sua totalidade ao nível do piso térreo. 

O Interface de Comunicações apresenta uma zona de cais e transbordo 

para 6 autocarros associado a um pequeno parque para 22 lugares de 

estacionamento automóvel, adjacente ao Interface de Comunicações, e 

uma zona dedicada para 10 táxis. Oferece igualmente a possibil idade de 

util ização de bicicletas para a locomoção para o interior do município, 

bem como alternativas de car-pooling, car-sharing e kiss & ride. Desta 

forma consegue-se garantir uma maior diversidade de locomoção a cada 

util izador para as suas deslocações diárias.

Existem ainda duas cabines de Instalações Sanitárias de apoio 

para os camionistas, bilheteiras, uma zona de apoio administrativo e 

de atendimento, sala de espera para 204 lugares sentados, 4 espaços 

comerciais com esplanadas para 64 lugares sentados, bem como uma zona 

de instalações sanitárias para os util izadores do espaço (Fig. 103). Verifica-

se ainda zonas de circulação entre áreas acessíveis para todo o tipo de 

util izadores, potenciando o deslocamento livre entre todos.  

Em termos formais, o edifício acaba por seguir as l inhas gerais da 

imagem icónica do Castelo da Feira, na medida em que o betão aparente 

exterior se relaciona em termos cromáticos à aparência do símbolo da 

cidade, contudo a este espaço foi necessário dotar um maior número de 

aberturas para melhor relação com o exterior, onde planos envidraçados 

de caixilharia em alumínio lacado cinza, com diferentes ângulos, permitem 

diferentes percepções de iluminação e visibil idade a partir do interior do 

edifício. 

A única diferença em relação ao restante projecto diz respeito 

à cobertura dinâmica, na medida em que os seus diferentes recortes e 

ângulos permitem uma diferente percepção espacial interior, na sua 

relação altimétrica com as diferentes áreas, gerando diferentes tipos de 
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Fig. 109 Central Camionagem de Mogadouro. 2007. Mogadouro. Portugal. Cannatá e Fernandes. Enquadramento

Fig. 110 Central Camionagem de Mogadouro. 2007. Mogadouro. Portugal. Cannatá e Fernandes. Praça

Fig. 111 Central Camionagem de Mogadouro. 2007. Mogadouro. Portugal. Cannatá e Fernandes. Cais



apropriações espaciais, relacionadas com a oferta programática. São disso 

exemplo a maior altimetria nas zonas de entrada e zona de estar, bem como 

com recurso a pés direitos mais contidos nas zonas de esplanadas associadas 

aos espaços comerciais, mas também nas zonas de transição entre blocos 

construídos, onde a cobertura contínua, não revela a fragmentação espacial 

ao nível do piso térreo. Relativamente ao quinto alçado, a cobertura 

ajardinada permite atribuir mais uma zona verde ao território l ibertando um 

pouco o peso que as infraestruturas podem apresentar no território a partir 

de um plano mais elevado. Para a elaboração deste Interface tomou-se 

como referência a Central de Camionagem de Mogadouro, de Cannatá e 

Fernandes, em Mogadouro (Fig. 109, 110 e 111). 

A sua concepção permeável permite uma fluidez espacial e l ivre 

circulação dos util izadores entre os diferentes espaços do ICM – SMF 

(consultar Fig. 94, 95 e 98), quer física quer visualmente, optimizando assim 

a interligação entre espaços, infraestruturas e cidadãos. 

O equipamento permite ainda uma melhor articulação dos espaços 

públicos, na medida em que será um dos grandes fornecedores de 

util izadores a esses espaços, onde os planos orientadores permitem uma 

melhor clareza espacial, reduzindo o impacto na paisagem urbana, quer 

ao nível visual quer espacial. 

Fig. 109 Central Camionagem de Mogadouro. 2007. Mogadouro. Portugal. Cannatá e Fernandes. Enquadramento
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Fig. 110 Central Camionagem de Mogadouro. 2007. Mogadouro. Portugal. Cannatá e Fernandes. Praça

Fig. 111 Central Camionagem de Mogadouro. 2007. Mogadouro. Portugal. Cannatá e Fernandes. Cais





Conclusão

Após esta longa caminhada de refinamento do pensamento, foi possível 

confirmar a necessidade da introdução da programática arquitectónica 

como instrumento para a humanização do espaço, tendo como principal 

foco a devolução da cidade para usufruto do cidadão, repondo valores até 

então esquecidos ou secundarizados, nomeadamente ao nível da herança 

cultural, económica, política e urbana. 

Foi possível confirmar que a cidade contemporânea é o resultado de 

uma evolução das cidades, que se tem vindo a ajustar às necessidades 

das populações em cada tempo histórico, revelando-se como um espaço 

cada vez mais multicultural, vivendo actualmente inúmeras tensões para 

albergar tantas mutações como aquelas que têm ocorrido. Podemos então 

tentar caracterizar a cidade contemporânea, através de um conjunto de 

problemáticas, sendo elas a caracterização pela descaracterização, a 

identificação pela ausência de identidade, e a ideia da cidade como um todo, 

única e sempre igual, assente em valores económicos, de homogeneização 

cultural e padronização global, levando ao desaparecimento do conceito 

tradicional da cidade, originando uma crescente desumanização do 

espaço. Conclui-se ainda que a desumanização espacial, não se deve 

a uma questão de desenho nem dos espaços per si, mas sim à falta de 

programa arquitectónico que vá articulando o território, de forma a criar 

condições para que o espaço seja humanizado. Surge assim a necessidade 

de dotar os espaços com uma função humanizadora, repondo a ideia que 

a forma segue a função, e não o inverso.

 Ficou evidente após esta reflexão, a necessidade de humanizar o 

espaço através de estratégias de regeneração urbana e do reforço do 

poder do cidadão, como elemento activo no exercício da sua cidadania. 

Para tal, é necessário provocar as pessoas nos momentos em que têm 

que coabitar num mesmo espaço, ou seja, nos momentos das actividades 

exteriores, sejam elas necessárias, opcionais ou sociais. Assim sendo, a tal 

provocação a que nos referíamos diz respeito à ideia de criar condições 

para que haja interacções sociais através de espaços humanizados, que 
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consigam atribuir respostas sensoriais aos indivíduos que percorrem um 

espaço. Para tal, estabelecer estratégias de proximidade e mobilidade 

pedonal em articulação com programas arquitectónicos humanizantes, 

torna-se essencial para uma regeneração urbana, ao nível do espaço 

público e reposição dos valores tradicionais da Arquitectura, como a rua 

e o espaço público que se articula com o edificado. Esta reflexão torna-se 

mais evidente, nos exemplos referidos ao longo da temática, na medida em 

que as pessoas se sentem atraídas pela presença de outras pessoas num 

mesmo espaço. A elaboração de estratégias urbanas com a util ização de 

mecanismos de reunião, integração, atracção e de abertura da cidade 

aos cidadãos são os inputs necessários para um maior estímulo à fruição do 

espaço da cidade aos seus util izadores. 

Deste modo, é possível concluir que a solução não reside tanto na 

questão formal, estética ou arquitectónica do lugar, mas sim daquilo que 

são os programas em que consistem a solução, pois ela é herdeira de um 

programa, e é ele que acaba por dinamizar, por atrair, por gerar essa 

adesão ao espaço. Quanto mais atractivo for o lugar, do ponto de vista 

estético, mais reforça o papel que a programática introduz. Contudo esta 

dimensão é complementar, pois a nuclear é efectivamente a elaboração 

de um programa que atraia as pessoas para um determinado lugar e que 

permita que as pessoas o possam apropriar e fruir. 

Para tal, a introdução de programas com forte cariz identitário, 

através de programas de índole cultural, educacional e que tenham em 

si uma multifuncionalidade espacial, com ideais de hibridez, permitirão 

responder de forma mais assertiva e operativa às mutações sociais, culturais 

e económicas que poderão ocorrer no futuro nas sociedades, como foi 

referido por Rem Koolhaas, na medida em que se combate o envelhecimento 

temporal dos edifícios, com recurso a um rejuvenescimento ocupacional 

dessas mesmas tipologias. 

Estes domínios tornam-se presentes através dos exemplos de 

regenerações urbanas como foi o caso de Barcelona e Copenhaga, 

na medida em que a introdução de novos programas arquitectónicos 

(software) em espaços consolidados das cidades (hardware) permitiu 

uma nova reconfiguração espacial, permitindo uma melhor articulação 



destes espaços da cidade com os seus util izadores. Para tal, a aposta 

numa estratégia de flexibil ização programática torna-se imprescindível 

à revitalização e requalificação dos tecidos urbanos, tanto ao nível do 

edificado, mas essencialmente ao nível do espaço público, pois será 

maioritariamente nele que será possível a interacção social, pois um bom 

espaço público revela a qualidade de uma cidade para os seus cidadãos.

 Assim sendo, o ensaio projectual serve para aliar os pressupostos 

desenvolvidos ao longo da dissertação, na medida em que se procurou 

ensaiar uma solução para uma cidade em concreto, respondendo de 

forma objectiva às necessidades específicas de Santa Maria da Feira, pelo 

que esta resposta programática seria necessariamente irreplicável na sua 

íntegra noutro lugar, na medida em que cada cidade apresenta, à sua 

devida escala, necessidades e patologias distintas. Deste modo, torna-se 

imprescindível uma correcta análise territorial, em busca dos elementos 

que melhor a caracterize, permitindo a dinamização e potenciação dos 

recursos pré-existentes, sempre com o intuito de humanizar o espaço para 

os cidadãos, preservando os valores intrínsecos da sua herança cultural, 

urbana, económica e política, tentando obter uma cidade mais equil ibrada 

e humanizada. 

 Espera-se que este estudo permita abrir portas para futuros ensaios 

e estudos, na medida em que esta temática permanece sempre actual, 

fruto das constantes mutações sociais, culturais e económicas, pois os 

valores e princípios válidos actualmente, poderão não o ser no futuro, pelo 

que a programática humanizadora do espaço sofrerá sempre mutações. 

Contudo, existem sempre valores inabaláveis que convêm que sejam 

sempre preservados, nomeadamente os valores identitários de um lugar e 

de uma cultura, mas essencialmente a preservação do lugar do cidadão na 

cidade, como elemento participativo do espaço e da realidade da cidade 

em que está inserido. 
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