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RESUMO

O presente trabalho apresenta uma abordagem para a revitalização de edifícios e espaços 

devolutos e negligenciados, introduzindo o uso de uma arquitetura pop-up de carácter tem-

porário e cultural. Estes ambientes caracterizam-se por episódios ou eventos que aparecem 

de forma repentina e que têm um período de permanência limitado, podendo surgir num 

espaço e após esse período, aparecer num outro. A pesquisa inicial estabelece bases para 

espaços pop-up e de utilização temporária enquanto aponta para o seu potencial. 

De forma a focar o programa num conceito, desenvolvemos o estudo com enfoque nos 

mercados urbanos por serem conhecidos pelo seu carácter itinerante e em decadência no seu 

contexto original dado o surgimento de novas formas de consumo, mais estático e centraliza-

do. Pretende-se redefinir o conceito de mercado, aliando ao comércio uma vertente cultural 

que desperte interesse e interação nos locais em que se implanta. Através da análise de casos 

de estudo será possível demonstrar as estratégias de uso temporário relacionando-o com o 

ambiente social em que se insere. Apresentando possibilidades de redefinição de objetivos, 

através da arquitetura efémera com utilizações temporárias e provisórias, surge a oportuni-

dade de renovação evitando a dependência de (re)construções maciças, sustentando assim a 

herança de uma cidade.

A abordagem estratégica do ensaio prático apoiará o espaço de transição e apresentará 

projetos provisórios, que possibilitam a utilização do espaço como um meio secundário, 

enquanto que outra mais primária está em desenvolvimento. Os elementos arquitetónicos 

que mais contribuíram para estas novas estratégias e dinâmicas são os equipamentos cultu-

rais e artísticos. Estes programas, evoluindo da sua configuração clássica de instrução para 

a configuração contemporânea de persuasão, vêem o seu desenvolvimento investido numa 

performance visual e simbólica. A sua nova função será a de atrair o visitante.

PALAVRAS-CHAVE

pop-up, temporário, mercado,cultura, revitalização, espaço urbano





ABSTRACT

This work presents an approach for the revitalization of vacant and neglected buildings 

and spaces, introducing the use of a pop-up architecture with a temporary and cultural cha-

racter. These environments are characterized by episodes or events that appear suddenly and 

have a limited period of use, which may appear in one space and re-appear in another after a 

certain amount of time. The initial research establishes the bases for pop-up and temporary 

use of spaces, while pointing its potential.

In order to focus the program on a concept, we developed the study with a focus on urban 

markets as they are known for their itinerant character and are now in decay of their original 

context, given the emergence of new forms of consumption, more static and centralized. 

It is intended to redefine the market's concept, combining trading with a cultural program 

that arouses interest and interaction in the places where it is located. Through the analysis 

of case studies it will be possible to demonstrate the temporary use's strategies relating it 

to the social environment in which it operates. When presenting possibilities for redefining 

objectives through ephemeral architecture with temporary and temporary uses, there is an 

opportunity for renovation, avoiding the dependence on massive (re) constructions, thus 

sustaining the heritage of a city.

The strategic approach of the practical essay will support the transition space and present 

provisional projects, which have the possibility of using space as a secondary mean, while a 

more primary use of space is under development. The architectural elements that contributed 

most to these new strategies and dynamics are the cultural and artistic equipments. These 

programs, evolving from their classic configuration of instruction to the contemporary con-

figuration of persuasion, see their development invested in a visual and symbolic performan-

ce. It's new role will be to attract the visitor.

KEYS WORDS:

temporary, market, culture, revitalization, urban space
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I

INTRODUÇÃO

No enquadramento da temática: Arquitetura Pop-up, a presente dissertação descreve o 

início daquilo que é hoje conhecido enquanto arquitetura temporária, de carácter efémero, 

fazendo uso de bases bibliográficas que apoiam e validam a informação. É também proposto 

o conceito de espaço Pop-up, temporário e portátil, enquanto possível revitalizador do espa-

ço urbano.

O âmbito deste estudo advém da Dissertação para a obtenção do grau de mestre em Ar-

quitetura, complementando o ensaio prático realizado à cadeira de Projeto III do 5º ano do 

curso de Arquitetura da Universidade Lusíada do Porto.

A escolha do tema tem como intenção relacionar a arquitetura e o tempo. Após ter sido 

feita uma reflexão quanto ao estado da arquitetura nos dias de hoje resultante da crise finan-

ceira, que outrora abalou a Europa, foi constatado que espaços urbanos negligenciados cres-

ceram. Consequência da desindustrialização, sub-urbanização, e mudanças demográficas, 

resultando assim numa abundância de edifícios devolutos e espaços vazios espalhados pelas 

áreas urbanas. As populações em constante movimento, os mercados em mudança e o receio 

de um compromisso financeiro contribuíram para o abandono destes edifícios e espaços, 

produzindo áreas abandonadas dentro das cidades e paisagens urbanas devastadas. Ao dia de 

hoje, vivemos uma nova e diferente crise que terá um impacto na forma de viver a cidade e 

os negócios, pelo que se torna imperativo criar e dinamizar o comércio e cultura, de forma a 

mostrar a sua amplitude a todas as comunidades.

Devido à abundância de edifícios industriais e históricos abandonados e uma imensa 

quantidade de espaços em transição dentro das cidades, este trabalho irá posicionar a in-

vestigação em contexto urbano, onde há necessidade de revitalização e regeneração. Após 

consciencializar para a urgência de intervenção em edifícios abandonados e suas áreas, esta 

investigação irá desenvolver uma linguagem comum e estabelecer uma tipologia para espa-

ços pop-up, de uso temporário. Propomos quebrar termos e comparar funções de uso tem-

porário com outros tipos de construção. Desta forma, o trabalho desenvolver-se-á em quatro 

capítulos. 

No primeiro, será evocado o carácter pop- p: a sua definição; o contexto em que surge e 

se aplica; onde é feita a sua implantação (espaço) e o que é efetivamente implantado (obje-

to).  Com este capitulo expomos que a revitalização de áreas e terrenos baldios, de edifícios 

e espaços negligenciados, pode ser concretizada através da implementação de utilizações 

temporárias, com um sistema pop-up. Para além de promover um novo crescimento das 
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pequenas empresas e empreendimentos locais, que impulsionem a cultura e criatividade nas 

áreas urbanas, através da utilização destes espaços efémeros. 

No segundo capítulo abordamos os Mercados Urbanos enquanto programa pertinente e 

associado à temporalidade de um projeto pop-up. Será realizada a contextualização histórica 

do seu surgimento e evolução, enquanto construção permanente e temporária. Será também 

analisado aquilo que foi, o que é e o que consideramos que deverá vir a contemplar o concei-

to de um mercado contemporâneo aliado às necessidades da atualidade. 

No terceiro serão enumerados e desenvolvidos três casos de estudo, que visam ilustrar 

aquilo que já foi feito no âmbito da temporalidade arquitetónica em contexto urbano, e re-

lacionar as suas caraterísticas às estratégias encontradas no desenvolvimento dos capítulos 

um e dois. Através desta análise pretende-se comprovar, fazendo uso de obras construídas e 

documentadas, que o uso temporário (assim como os fatores sociais) têm a possibilidade de 

estabelecer um novo significado a edifícios e/ou espaços abandonados para facilitar a altera-

ção da vivência dessa área. 

No quarto capitulo é apresentado o ensaio projetual, que materializa a experimentação 

dos conceitos tratados e desenvolvidos ao longo do trabalho. Além de fornecer sugestões 

para a revitalização dos edifícios e espaços urbanos devolutos, este projeto prático sugere 

também a utilização de protótipos temporários como incentivo para o crescimento de start-

-ups de cariz criativo e cultural. Promovendo assim o desenvolvimento de novas empresas e 

empreendimentos locais dentro desses espaços. 

No quinto capitulo é extraída a conclusão que pretendemos atingir através desta investi-

gação, com o elencar de soluções para evitar a demolição e para sustentar o carácter e tecido 

urbano da cidade. Independente de novos e maiores projetos de desenvolvimento urbano e 

explorando métodos alternativos de reformulação da sua narrativa, como a utilização tempo-

rária para impedir a grande quantidade de destruição de espaços livre ou edifícios históricos 

, pretendemos limitar a perda de património da cidade. Simultaneamente associamos um 

conceito reformulado de mercado enquanto espaço de cariz cultural com troca e exposição 

de bens e serviços para uma interação e reativação socioespacial na cidade.

Pretende-se assim comprovar que os usos temporários têm a capacidade de recuperar edi-

fícios e espaços negligenciados através da atribuição de um novo uso. Incentivando o cres-

cimento e revitalização do espaço urbano com foco na comunidade e na economia da urbe.





V

ESTADO DA ARTE

Foram realizadas revisões de literatura de artigos e publicações sobre a utilização tem-

porária com estruturas pop-up, onde vai ser fundamentado o argumento de revitalização da 

área urbana. 

O livro do arquiteto e teórico Phillip Oswalt : “Urban Catalyst: The Power of Temporary 

Use” (2013), fornece dados importantes para responder à definição e estudo da arquitetura 

temporária em ambiente urbano. Neste projeto de investigação Oswalt, Overmeyer, Philipp 

Misselwitz, e doze parceiros europeus, investigaram temáticas temporárias entre cinco cida-

des europeias: Amesterdão, Berlim, Helsínquia, Nápoles e Viena. Foram realizadas mais de 

uma dúzia de entrevistas no livro, sendo bastante substanciais no que se refere a uma teori-

zação da arquitetura não permanente, pelo que este trabalho vai cobrir apenas uma pequena 

fração da sua pesquisa.

No livro “What Time is this Place”, Kevin Lynch (1972) alarga o espectro do seu trabalho 

sobre a imagem da cidade considerando a influência do tempo. Uma vez que o planeamen-

to é uma ferramenta importante do seu trabalho, tem toda a lógica que a questão ligada à 

temporalidade surja de forma natural. Aqui, o urbanista chama a atenção para elementos da 

cidade que são temporários mas ao mesmo tempo são o que molda a imagem da cidade- os 

ruídos, odores, luzes, eventos, marcas físicas de mudanças- para que o leitor se aperceba de 

como estes são temporalmente modificados. Lynch incentiva os arquitetos, urbanistas e cida-

dãos a tomarem nota das várias dimensões que as estruturas tomam ao longo do tempo e por 

conseguinte, da riqueza que se atinge através da variação do espaço e ambiente urbanos. Os 

conceitos de período temporal, amplitude, sincronização, regularidade e orientação tornam 

os objetos de construção temporal conscientes quanto ao seu planeamento:

“We take pleasure in distinctive events, as in distinctive places. Important hours shou-

ld be perceptually remarkable, and then we can find our way in time. Places and events 

can be designed to enlarge our senses of the present, either by their own vivid characters 

or as they heighten our perception of the contained activity--setting off the people in a 

parade, an audience, or a market. Places can be given a particular look at particular 

times.” 

(Lynch, 1972, p.83)

Em 2005, a Rebar, publicou um manual de projeto para conceber mini parques urbanos e 
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áreas de estar (Peckenham, 2014). O manual incentivava as pessoas a tornarem-se parte de 

um projeto criativo modificando de forma temporária parques de estacionamento públicos 

em locais de lazer para a população. Deste modo, foi criado um movimento global intitulado 

“Park(ing) Day" no qual foi utilizado um parque de estacionamento público como local de 

intervenção espacial e social. O conceito de Parklet é uma plataforma que se estende pelos 

passeios e fornece comodidades como bancos, mesas, estruturas para prender bicicletas e 

paisagismo. Este conceito aumenta o grau de expressão individual no espaço público com 

uma incrível diversidade de interpretações, sempre com a premissa de criar algo para o usu-

fruto da comunidade. 

As arquitetas italianas Eleonora Lupo e Gennaro Postiglione (2009) desenvolveram um 

trabalho no qual pesquisaram a pertinência da recuperação de espaços urbanos inutilizados 

através de projetos de arquitetura temporária. Com observação, análise e propostas de méto-

dos de recuperação, abordam o inventário de problemas bem como possíveis estratégias de 

intervenção.

O arquiteto belga De Smet (2013) realizou um estudo sobre a criação de espaços tem-

porários em locais públicos na cidade de Bruxelas, que se encontravam em abandono ou a 

aguardar aprovação para a execução de projetos de desenvolvimento urbano. Utilizou dez 

casos de estudo como forma de projetar construções temporárias, contribuindo para uma 

perspetiva mais contemporânea, flexível e natural do desenvolvimento urbano. 

O trabalho de Horne (2014), apresenta uma nova abordagem para a revitalização de edi-

fícios e espaços negligenciados através do uso da arquitetura pop-up e temporária. Através 

da revisão do trabalho de especialistas, como o anteriormente referenciado Philipp Oswalt, 

foram desenvolvidas estratégias para a criação de projetos temporários que têm como objeti-

vo utilizar os espaços como um meio secundário: enquanto um uso mais primário do espaço 

se encontra em desenvolvimento. Através de casos de estudo, Horne desenvolve estratégias 

para usos temporários que podem facilitar a mudança, enquanto desenvolvimento dos locais 

previamente abandonados. Ao apresentar possibilidades de reaproveitamento dos espaços, 

com usos temporários e provisórios, surge a oportunidade de renovação e a possibilidade de 

evitar a dependência do desenvolvimento em massa, protegendo a herança cultural e arqui-

tetónica das cidades.

Ali (2017), realizou um trabalho de investigação nos Estados Unidos da América, com 

a duração de dois anos, no qual procurou conhecer o impacto arquitetónico que influencia 

a revitalização económica, cultural e social dos mercados. A pesquisa foi realizada através 
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de dois estudos de caso relativos a mercados no estado do Texas. Ali, em ambos os casos de 

estudo, concluiu que a projeção de mercados pode funcionar como estímulos para o desen-

volvimento económico, expressão cultural, dinâmica social e coesão comunitária.

De modo a concebermos a pertinência do estudo em questão de uma forma mais global, 

não nos restringindo ao mundo ocidental, podemos evocar o estudo de Zakariya (2012), 

no qual através de métodos como a observação, mapeamento e entrevista, concluiu que a 

criação de mercados temporários numa praça histórica em Kuala Lumpur na Malásia, pos-

sibilitou o desenvolvimento sociocultural, podendo funcionar como uma medida para salva-

guardar a sustentabilidade dos centros históricos das cidades.

Allegri (2017), realizou um artigo através de um levantamento de locais urbanos para 

o comércio, baseado no trabalho de Lefebvre (1991). Nesse mesmo trabalho, a arquiteta 

portuguesa conclui que os espaços comerciais temporários celebram a ideia de Lefebvre de 

uma cidade acessível a todos, possibilitando que os habitantes recuperem o controlo sobre a 

tomada de decisões e a criação de espaço na cidade.

A revisão da literatura relevante para a temática em estudo demonstra a pertinência que 

o assunto assume em diversas cidades europeias e também em cidades dos Estados Unidos 

da América e na Ásia. Apesar dos estudos enunciados anteriormente, Portugal ainda carece  

de ensaios fundamentados que possam desenvolver estratégias concretas para a projeção de 

mercados temporários em espaços vazios, que simultaneamente esclareçam sobre as vanta-

gens e desenvolvimento que estes projetos providenciam em diferentes níveis. 





Capitulo 1

POP-UP
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1.1 | Definição e Conceito

Para iniciar a definição do conceito pop-up, é necessário recorrer ao seu significado for-

mal, ainda que seja um estrangeirismo cuja tradução do termo não seja encontrada no dicio-

nário de língua portuguesa é, nos dias de hoje, comummente utilizado. Posteriormente, será 

relacionado o termo encontrado com as características especificas da arquitetura temporária, 

reutilizando o significado num diferente contexto para exploração de um espaço a curto 

prazo. A noção de pop-up pode incluir várias tipologias e durações, que podem ocorrer em 

largos e diferentes espaços de tempo. Abordar o sentido geral dos termos pop-up e utilização 

temporária, será fundamental para definir e facultar as bases de compreensão do seu signifi-

cado no presente estudo. 

Segundo o Dicionário online de língua inglesa, o termo pop-up é definido como:

Adjetivo

1. (de livros, geralmente livros infantis) modelos recortados presos às páginas de modo 

a que, quando a página é aberta, um elemento tridimensional é formado e, por vezes, 

um elemento da imagem, como a abertura de uma porta, pode ser ativado puxando 

uma guia.

2. Dispositivo que ejeta ou levanta do chão um elemento acabado ou usado.

3. Relacionado a um dispositivo, mecanismo ou objeto que sobe ou gira de uma posição 

oculta ou recuada para sua posição operacional.

4. Surgir, na forma de um aparelho ou objeto.

5. Referente a uma loja, restaurante, etc., que ocupa temporariamente um espaço vazio 

e aí faz negócio por um curto período de tempo.

(in www.dictionary.com/browse/pop-up)

Este conceito não é portanto inteiramente novo. Hoje, o termo pop-up descreve uma ati-

vidade temporária/ evento que surge repentinamente ou de forma inesperada e, mais recen-

temente, o termo refere-se a vários eventos e situações, podendo incluir uma variedade de 

contextos como exposições, restaurantes ou conceitos de lojas.

Pop-up Environments: A three-dimensional structure or environment that emerges qui-

ckly, designed to use a space or building temporarily. Pop-up environments are planned 

from the conception to be impermanent. They are designed and constructed to adapt to the 

space and to fulfill the user’s functional and aesthetic requirements. 

(Haydn, 2006, p.17)
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Os arquitetos Florian Haydn e Robert Temel, examinaram e compilaram uma extensa 

pesquisa sobre a arquitetura temporária no livro “Temporary Urban Spaces: Concepts for 

the Use of City Spaces” (2006). O seu esforço para categorizar e classificar esta arquitetura 

levou à definição de “Temporary uses are those that are planned from the outset to be imper-

manent” (Haydn, 2006, p.17). De acordo com esta tipologia, a distinção entre o uso tempo-

rário do espaço e o uso tradicional (mais permanente) é o objetivo inicial na concepção do 

projeto. Estes espaços temporários podem ser projetados para se adaptarem às condições de 

mudança da cidade, uma vez que as suas funções estão em constante modificação. Depen-

dendo do espaço e condições, a sua conceção pode responder a situações incertas. Nestas 

condições, a utilização temporária apropria-se do espaço e fornece-lhe um novo significado.

Os espaços pop-up podem então ser definidos como estruturas tridimensionais ou am-

bientes que emergem rapidamente e que foram projetados para usar um espaço ou edifício 

temporariamente, que de outra forma se tornariam banais ou até esquecidos. Enquanto este 

conceito é baseado na temporalidade e duração pré-definida das estruturas, acaba por deixar 

a sua marca e muitas vezes influencia o desenvolvimento futuro da área onde esteve imple-

mentado. A arquitetura pop-up torna-se assim numa estratégia, no processo de planeamento 

e conceção, que incentiva: a uma mudança, a novas apropriações e alternativas, que as ferra-

mentas da arquitetura tradicional não conseguem alcançar. As cidades projetadas através de 

uma conceção tradicional acabam por falhar, tornando-se pouco sustentáveis e sem sucesso 

por razões económicas e de processo construtivo. O planeamento tradicional requer uma 

mobilização de capital de maior dimensão que em parte dos casos, as entidades não conse-

guem suportar. Este processo, pela maior dimensão, pode demorar anos a ser implementado 

e executado. O grande investimento económico e a demora no seu retorno gera automatica-

mente lacunas na cidade, a nível espacial, económico e da sua própria vivência.

1.2 | Contextualização

As apropriações temporárias existem há centenas de anos em várias escalas e períodos de 

tempo. A arquitetura temporária é tipicamente associada a uma delimitação temporal, a curto 

prazo, não permanente, transitória e breve. Quando concebido e planeado, o uso temporário 

na arquitetura pode levar a uma transformação do local, funcionando como um catalisador 

de mudança ou no desenvolvimento de projetos de carácter mais permanente. Como Peter 



6

Figura 1 Crystal Palace, Londres 1851- Joseph Paxton (desenhos).
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Bishop e Lesley Williams (2012, p.7) explicam: “Temporary use is an intentional phase 

which is not temporary until it has proved to be so, by disappearing.” Mesmo sendo con-

siderado um fenómeno urbano nos dias de hoje, a utilização temporária dos espaços nem 

sempre foi reconhecida como uma ferramenta ao longo da história. Até recentemente, estas 

apropriações eram consideradas como último recurso no caso de uma obra não ser passível 

de ser concretizada.

Os primeiros indícios de arquitetura temporário surgem sensivelmente em 58 AC no anti-

go império Romano. Os romanos criaram estruturas de madeira temporárias com o objetivo 

de celebrar os seus festivais comunitários mais relevantes. Apesar da sua natureza tempo-

rária, essas estruturas podiam ser de grandes dimensões e ornamentadas, há registos de um 

teatro romano temporário com uma estrutura vertical composta por 3 pisos suportados por 

colunas e embelezada com 3 mil estátuas de bronze (Klar, 2000). Durante o Renascimento 

ressurgiu a arquitetura temporária. Para os arquitetos desta época, a arquitetura temporária 

possibilitava a criação de estruturas para ocasiões especiais e, proporcionava a oportunidade 

de realizar trabalhos experimentais. A natureza efémera das instalações permitia criar inova-

ções que acreditavam até então serem pouco convencionais e demasiado extravagantes para 

serem concebidos enquanto arquitetura permanente. Em França, no século XVI, existia um 

festival no qual o rei Henrique II realizava um desfile. Ao longo do percurso, era saudado 

com arcos feitos de telas pintadas à mão, criações temporárias efetuadas especificamente 

para o evento. O escultor Jean Goujan e o arquiteto Pierre Lesco conceberam a fonte dos 

inocentes em 1550, especificamente para este desfile. A fonte, que exibia painéis com enfei-

tes de ninfas e tritões delicadamente esculpidos, era um acréscimo a um edifício existente 

e deveria servir como uma plataforma de observação para notáveis, durante a procissão de 

Henrique II (Epstein-Mervis, 2016).

Os modelos temporários são elementos que começaram a ser utilizados em 1800, nos 

projetos de feiras mundiais e exposições, como na Feira Mundial de Chicago de 1893 e na 

Great Exposition of the Works of Industry of All Nations em 1851. Esta última teve como  

espaço o Crystal Palace (fig. 1), um palácio de 500 metros fabricado para o evento de Lon-

dres e projetado por Joseph Paxton. A estrutura pretendia criar um efeito de estufa modular 

, concebida em madeira pré-fabricada e ferro fundido. Depois de seis meses, a estrutura de 

Paxton foi desmontada do Hyde Park e remontada numa nova localização: em Sydenham 

Hill. Como foram usados no projeto métodos de construção modular, a estrutura pode ser 

realocada ou transportada para vários destinos. 
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Figura 2 Torre Eiffel, Paris- Gustave Eiffel (fotografias).
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O exemplo mais emblemático da arquitetura temporária foi construída para a exposição 

mundial de Paris, em 1889. A Torre Eiffel, de Gustave Eiffel (fig. 2), tinha prevista a duração 

inicial de 20 anos, sendo depois desmantelada, o que nunca viria a acontecer. Como a torre 

podia enviar e receber transmissões de rádio distantes, foi transformada numa torre de antena 

de rádio pelo Departamento de Engenharia Militar Francês. 

Na década de 60 do século XX, surge uma corrente arquitetónica conhecida como “ar-

quitetos de papel” que pretenderam expressar as suas ideias radicais através da arquitetura e 

urbanismo móveis, pretendendo que as suas criações fossem estruturas facilmente montadas, 

desmontadas e alteradas. Simultaneamente a este movimento pop-up, grandes marcas como 

a General Electric, também usaram a arquitetura pop-up como forma de divulgação para as 

grandes massas. A Feira Mundial de 1964, em Nova Iorque, recebeu o Progressland pavilion, 

da General Electric: uma estrutura temporária que exibia os mais recentes avanços da ele-

tricidade. Também na feira estavam presentes a roda-gigante em forma de pneu do Uniroyal 

Tire e o pavilhão homónimo da Johnson Wax, que consistia em colunas de 24 metros que se 

erguiam sobre um disco de ouro suspenso a mais de 30 metros de altura: o Golden Rondelle 

Theatre. Estas estruturas experimentais e progressistas foram encomendadas por algumas 

das maiores marcas de consumo do mundo. A introdução de um elemento comercial para o 

que antes era uma prática subversiva, marcou uma mudança na arquitetura pop-up (Epstein-

-Mervis, 2016).

 No contexto europeu contemporâneo o estudo e desenvolvimento do projeto “ Urban 

Catalysts: Strategies for Temporary Uses” de 2001-2003, dirigido pela equipa TU Berlim 

teve grande relevância. O projeto explorou atividades temporárias em Amesterdão, Berlim, 

Helsínquia, Nápoles e Viena. Equipas em cada pais e cidade desenvolveram uma temática 

e posteriormente publicaram os resultados, incluindo os livros “Temporary Urban Spaces: 

Concepts for Use of City Spaces” (2006) e “Urban Pioneers” (2007). Um ponto que se de-

monstrou comum no panorama europeu foi que estas atividades temporárias, que começa-

ram a invadir as cidades, não são uma exceção ou um problema de índole marginal- estão 

ao invés a tornar-se estratégias centrais no planeamento e desenvolvimento urbanos, com 

relação direta às politicas culturais e sociais das cidades. Em Berlim, por exemplo, Philipp 

Misselwitz, Philipp Oswalt (2006) e Klaus Overmeyer (2007), os percursores da pesquisa 

Urban Catalyst, exploraram o potencial das atividades temporárias em várias colaborações. 

Estes defendem que o efeito combinado da desindustrialização, produção flexível, alterações 

demográficas e diminuição das instituições públicas como escolas e hospitais, deixam uma 
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Figura 3 Add On, Berlin- Peter Fattinger, Veronica Orso e Michael Rie-

per (fotografias)
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crescente área livre nos centros das cidades simultaneamente, existe uma crescente neces-

sidade e procura por áreas mais económicas para albergar espaços culturais e start-ups.Daí 

existir uma oportunidade de grande escala para atividades temporárias de carácter criativo. A 

cidade de Berlim possuia vários terrenos baldios devido à desindustrialização e diminuição 

da população, simultaneamente, as rendas baixas convidaram uma grande comunidade de 

jovens criativos, tornando a cidade num laboratório de ideias inovadoras. Nesta transforma-

ção as atividades temporárias foram preponderantes.

O Add On (fig. 3) é um projeto dos arquitetos Peter Fattinger, Veronika Orso e Michael 

Rieper que traduz um exemplo de arquitetura urbana temporária na cidade de Viena, Áustria, 

capaz de explorar a fusão entre as esfera pública e privada. Durante seis semanas (17.06.2005 

– 31.07.2005) o Add on. 20 Höhenmeter criou um centro de interação artística, através da 

instalação de uma plataforma de grande porte (20 metros de altura), constituída por espaços 

modulares, alterados da sua função original, que se encaixam. O resultado é uma grande 

variedade de novas perspetivas relativamente ao quotidiano urbano estereotipado, às rotinas 

e ao local onde a plataforma se insere, motivando os seus visitantes a explorarem a vida 

urbana de uma forma mais dinâmica capaz de criar admiração por um local anteriormente 

familiar. Para esse efeito, foi criado igualmente um programa multicultural e multidiscipli-

nar com diferentes artistas. 1 

Em Portugal, um dos casos mais recentes e de maior sucesso, referente à arquitetura tem-

porária de cariz cultural está localizado em Lisboa: o Village Underground. Tutelado pela 

MainSide Investments SGPS S.A. veio ao longo dos anos albergar diferentes tipos de usos, 

através das dinâmicas de algumas empresas, adquirindo uma marca cultural muito vincada. 

Este espaço de origem industrial contemplou algumas das unidades fabris mais importantes 

de Lisboa no séc. XIX que com o passar dos anos e após falências das empresas proprietá-

rias, ficou ao abandono (Oliveira, 2007). Este projeto está situado na freguesia de Alcântara, 

sendo constituída por antigas unidades fabris e vila operária. Contém dez edifícios, consti-

tuídos maioritariamente por um piso térreo, com exceção de dois edifícios: de dois e seis 

pisos respetivamente (Oliveira, 2007). O projeto de reconversão / regeneração temporária 

deste espaço nasceu em 2007 e as primeiras empresas começaram a instalar-se em 2008. 

Rapidamente formou-se uma rede que se estendia a distintas áreas como: a fotografia, o 

1 Disponível em: www.add-on.at [Consultado em setembro de 2019] e www.fattinger-orso.com/pro-

jects/addon.html [consultado em setembro de 2019]
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Figura 4 Village Underground, Lisboa (fotografias).
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design, a moda, a arquitetura, a música, as artes visuais, artes plásticas, artes performativas, 

novas tecnologias, comunicação/marketing, organização de eventos e restauração. Face ao 

seu sucesso, o projeto que começou por ser temporário, passou a ser definitivo. Exposições, 

desfiles, festas e concertos são alguns dos programas diários da LxFactory, no Village Un-

dergound (fig. 4). O ponto alto é o Open Day, onde a programação é definida pelos residen-

tes e os visitantes ganham a possibilidade de conhecer os projetos e trabalhos realizados 

pelas empresas. Nos últimos anos o Village Underground tem sido também um dos palcos 

do Night Summit. Onde os empreendedores e investidores que participaram durante o dia 

na Web Summit (conferência de tecnologia, realizada anualmente), tem a possibilidade de 

conhecer diferentes pontos de Lisboa onde a gastronomia, a música e espetáculos propiciam 

a interação e networking. Diretamente relacionado com o estudo desta dissertação, neste 

projeto realiza-se semanalmente o LX Market, um mercado de cariz temporário. O Village 

Underground funciona assim como um agregar de conteúdos capazes de dinamizar o espaço, 

através de startups / micro empresas, performances artísticas, restauração e mercados para 

troca de bens.

1.3 | Espaço

Os espaços baldios ou abandonados durante um longo período de tempo são considerados 

vazios urbanos. Estes são normalmente encontrados ao longo da cidade onde a reestrutura-

ção industrial, os avanços tecnológicos em logística e reestruturação comercial, deixaram 

para trás grandes áreas ao abandono. O desenvolvimento económico atual cria uma procura 

por alternativas e estratégias que as atividades temporárias podem facultar. Existem dife-

rentes razões que podem ser identificadas para explicar a crescente tendência de catalização 

dos muitos espaços devolutos para apropriações temporárias, entre os quais (Lehtovuori e 

Ruoppila, 2013):

1. A crise financeira: cortes nos gastos públicos, menos investimentos no desenvolvi-

mento urbano;

2. A reestruturação dos avanços tecnológicos e industriais e a reestruturação comercial 

continuam a deixar para atrás imóveis e grandes áreas de terrenos baldios;

3. O trabalho em escritório tornou-se flexível, requerendo menos espaço, o que também 

aumenta as áreas livres;
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4. A tendência de utilização multi-funcional de diferentes tipos áreas, de forma a reduzir 

os custos e alcançando maior eficiência;

5. A intensificação do uso de espaços públicos;

6. As novas tecnologias que permitem divulgar mensagens e eventos a grande velocida-

de e com foco direto nas comunidades de interesse;

7. A crescente importância das indústrias criativas tem atraído cada vez mais atenção 

aos “meios criativos”, a quem os espaços temporários são de grande interesse. 

A apropriação temporária refere-se à ativação por tempo limitado de uma área ou edifício 

livres, sem previsão de utilização imediata e, partindo de atividades e programa diferentes 

daqueles a que estes espaços estariam pensados para. Estas atividades de uso temporário 

podem ser (Oswalt, Overmeyer e Misselwitz, 2013):

a. Transitórias- acontecendo apenas uma vez num período de tempo limitado;

b. Recorrentes- como anualmente no mesmo local; 

c. Migrantes- podem repetir-se mas com mudança de localização; por fim podem tam-

bém acabar por tornar-se:

d. Permanentes- usualmente após tornarem-se populares e serem consideradas como 

elemento essencial para o novo carácter do sítio. Neste conceito, para além da ideia por 

detrás, estão inseridas as estruturas físicas, como as construções, mobiliário e decorações.

1.3.1 | Implantação

O tipo de implantação ou localização também é escolhido de acordo com a sua adequação 

ao tipo de público que os usuários temporários estão interessados em atrair, sendo que pode 

ser um já existente ou um novo. Oswalt, Overmeyer e Miseelwitz (2013) sugeriram que o 

público-alvo é gerado a partir de grupos e culturas que frequentemente têm a sua própria 

rede. Tal como referenciado em estudos anteriores, os usos e estratégias de ambientes tem-

porários nem sempre são aqueles que não têm o capital ou recursos para a obtenção do uso 

permanente. Os espaços temporários estão a aumentar noutros segmentos da população e em 

várias escalas, como organizações profissionais e empresas estabelecidas, utilizando o fator 

temporário como método de intervenção e experimentação, provocando interesse. 

A seleção do local e sua localização é dependente de um número de fatores que o influen-
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ciam. Para start-ups e pequenas empresas, o custo pode ser um fator-chave para determinar 

a localização, juntamente com os dados demográficos do público-alvo ou área que deseja 

atrair. Pelo contrario, empresas e corporações estabelecidas podem empregar o uso tempo-

rário, selecionando edifícios vazios ou áreas dentro de centros urbanos principais ou áreas 

densamente povoadas: para testar o mercado,vender a mercadoria sazonal e atrair compra-

dores exclusivos.

Tendo em conta que no seu arranque, as pequenas empresas não têm o capital para inves-

tir em arrendamentos e locais caros, a solução pop-up surge com valores abaixo do praticado 

em locais privilegiados. A incerteza do investimento, o desenvolvimento do seu produto/ 

serviço, e o respetivo retorno do lucro, pode levá-los a optar por locais que são mais acessí-

veis. Contudo, este não é o único motivo pelo qual os usuários temporários favorecem locais 

abandonados e negligenciados. Estes locais têm uma qualidade que responde a conceitos 

inovadores por parte dos utilizadores temporários: a sua capacidade de improviso e/ou o uso 

de funcionalidades, sinalização e objetos que correspondem à estética original e característi-

ca do edifício. Oswalt (2013) disse que o local deve ser adequado e possuir um determinado 

recurso ou “espírito” de acordo com o projeto. Oswalt, Overmeyer e Miseelwitz (2013) ob-

servaram estratégias na utilização e seleção de locais de implantação que resultaram numa 

subcategorização dos tipos de uso. As estratégias descobertas a partir deste estudo são identi-

ficadas como: Stand-In, Free Flow, Impulse, Consolidation, Co-Existence, Parasite, Pioneer, 

Subversion, e Displacement. 

a. Stand-In: A utilização temporária preenche a lacuna entre o uso anterior e a utili-

zação seguinte;

b. Free Flux: A utilização temporária que se mantém em deslocação para novos lo-

cais;

c. Impulse: Um uso temporário que adiciona atividade e vitalidade para a área e con-

tinua a gerar esse mesmo vivacidade mesmo após o término da utilização temporária;

d. Consolidation: Um espaço temporário ou área em que se desenvolveu um uso mais 

permanente pela proteção dos interesses públicos ou privados, fornece um espaço acessí-

vel para uso temporário de cultura, ciência ou arte;

e. Co-Existence: A utilização temporária que anteriormente utilizou um local ainda 

opera no mesmo mas agora em pequena escala, sendo que o uso permanente controla agora 

a área de implantação.

f. Parasite: A utilização temporária atua junto de outro uso permanente ou local e 
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explora o seu uso.

g. Pioneer: A utilização temporária materializa-se num evento ou incidente significa-

tivo. 

h. Subversion: A utilização temporária surge num local com utilização permanente 

irrompendo uma mudança na sua vivência.

i. Displacement: A utilização permanente é removida do seu local permanente por 

um período transitório, portanto, opera num curto período como um uso temporário.

(Oswalt, Overmeyer e Miseelwitz, 2013, p.35-51)

À partida, qualquer local tem potencial para uma utilização temporária de diferentes usos. 

Os Urban Pioneers (2013) fizeram já uma distinção entre localizações no centro ou nas peri-

ferias das cidades, levando a dois tipos de atividades temporárias. No centro, a questão parte 

de intensificar ainda mais a utilização do espaço, ainda que muitas questões práticas e legais 

tornem difícil novos investimentos. Nas periferias, as questões partem de como convidar 

os primeiros utilizadores para uma área desconhecida ou vazio urbano. Os dois tipos de 

condições espaciais implicam diferentes atenções sociais, perspetivas de desenvolvimento 

e consequentemente, diferentes objetivos no que toca a atividades temporárias. Enquanto a 

área central mantém uma função definida, um alto fluxo de pessoas, um desenvolvimento 

já estável e tenciona intensificar a chegada de visitantes; a área periférica não tem um uso 

definido, e um menor fluxo de pessoas, mantendo uma perspetiva de desenvolvimento em 

aberto enquanto procura introduzir e iniciar a chegada de visitantes.

Nos centros urbanos, onde os programas estão definidos e existem limitações práticas e 

legais como o património e conservação, tornam-se raros os novos investimentos. Desde 

os anos 70, época de mudança pós-industrial na Europa, geraram-se diferentes condições 

socioeconómicas e espaciais nos centros urbanos. Enquanto que algumas cidades encon-

traram-se no centro de um aumento regenerativo sem precedentes, outras não conseguiram 

ultrapassar e reerguer-se após o fecho das industrias. Nestes locais, as atividades temporá-

rias podem criar oportunidade e gerar receitas através de intensificação ou multiplicação de 

programas em períodos de tempo limitado. No que respeita ao regulamento, as intervenções 

temporárias são facilmente mais aceites do que estruturas permanentes. Em contexto de 

grande densidade, terrenos de custo elevado e com interesse de investimento, o uso tempo-

rário facilita um rápido retorno de capital. Culturalmente, as atividades temporárias e expe-

rimentais podem tornar-se alternativas preferíveis face aos conhecidos centros comerciais ou 
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Fun Palace Berlin 200X

Legende :

50 ansteigende Sitzpodeste (200 Pers.)
160 Holzstühle
100 - 140 Campinghocker

Warmluftschläuche

5m

 

LED - Leuchtwand

pro-qm Stand, Empfangstische

Bühnenpodest

Projektionsleinwand

Lautsprecher

Bestuhlung Forum 3 ca. 60 Personen

Forum 1:  40 Pers.

Figura 5 Festival Volkspalast, Palácio da República, Berlim- (planta e fotografia in-

teiror).
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museus. (Oswalt, Overmeyer e Miseelwitz, 2013)

O palácio da República, por exemplo, projetado por Heinz Graffunder e construído nos 

anos 70 sobre as fundações do Palácio do imperador da Prússia e as muralhas da cidade me-

dieval, destaca-se pela sua localização central no tecido urbano da cidade de Berlim e pela 

forte representação do poder do estado. Embora o parlamento alemão tenha votado a favor 

da demolição deste símbolo do regime socialista e na reconstrução do Palácio da Prússia; a 

corrente de incerteza criada pela falta de financiamento tornou-se terreno fértil para o apare-

cimento de novas propostas na definição de espaço público.

De 24 de agosto a 9 de novembro de 2004, um festival com o título Volkspalast (People’s 

Palace)2 foi encenado no velho Palast der Republik em Berlim (fig. 5). Para o festival, um 

grupo liderado por Philipp Oswalt e Amelie Deuflhard, diretora do Sophiensaele Theater 

Berlin, reabriram temporariamente o principal monumento da antiga Alemanha Oriental, 

que originalmente abrigava o Parlamento e um centro cultural. Com uma grande variedade 

de performances de diferentes instituições culturais da cidade, o programa do festival impli-

cava concertos, encenações, espetáculos de dança, eventos desportivos e instalações. Além 

disso, a atual controvérsia em torno da proposta de demolição do edifício e alternativas na 

perspetiva do seu futuro foram discutidos durante a conferência Fun Palace Berlin 200X. 

O projeto de reutilização do festival tinha como premissa a ideia do palácio como um vazio 

na cidade, que poderia ser temporariamente colonizado através de um grande número de 

atividades. Esta interpretação entrou em conflito com a leitura comum do palácio socialista 

enquanto edifício com uma sobrecarga ideológica – de conteúdo político marcante. No que 

respeita a áreas que não são tão facilmente visitáveis, a não ser pelos seus residentes, como 

as periferias das cidades, zonas suburbanas e marginalizadas e áreas desindustrializadas- as 

atividades temporárias podem ser eficientes em convidar os primeiros visitantes para um 

local desconhecido e vazio. Os programas temporários pioneiros fazem o local, adquirindo 

vantagens sociais e económicas especificas. Quando nos referimos à periferia de uma cidade, 

é necessário indicar que esta não implica o seu crescimento em direção ao interior ou seja, 

não se refere ao meio espacial da cidade, às suas margens, mas ao modo de produção do es-

paço, que pode dar-se em qualquer lugar. De acordo com Caldeira (2017), a urbanização da 

periferia consiste em modos de produção de espaço urbano que operam de acordo com uma 

forma específica de temporalidade. O que torna este processo periférico não é a sua localiza-

2 www.urbancatalyst.net/fun_palace.php?lang=en [consultado em: Outubro 2019]
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Figura 6 Cais NDSM, Amesterdão- O+A (fotografias e maquete de estudo).
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ção física, mas sim o papel crucial dos residentes na produção do espaço e como um modo de 

urbanização que se desdobra lentamente. Caldeira (2017) refere que a urbanização periférica 

difusa ocorre em muitas cidades do mundo, independentemente das suas diferentes histórias 

de urbanização e especificidades políticas. É por isso, importante entender a urbanização 

periférica como um conjunto de processos para formular não apenas as melhores análises e 

teorias, mas também as melhores práticas de planeamento. A urbanização periférica envolve 

uma forma distinta de planeamento. Os residentes são agentes de urbanização, não somente 

consumidores de espaços desenvolvidos e regulados por outros. Envolve do mesmo modo, 

uma temporalidade distinta: casas e bairros crescem pouco a pouco, em processos de longo 

prazo de incompletude e melhoria contínua. 

O cais NDSM em Amesterdão Norte (fig. 6), projetado pela equipa O+A, é um exemplo 

do poder catalisador da utilização temporária. Demorou quatro dias a montar, teve a duração 

de duas semanas e em dois dias foi desmontado. Esta instalação temporária foi feita para o 

festival de teatro Het IJ e foi apoiado por fundos locais ligados à criação. Desta forma, um 

cais vazio e abandonado deslocado do centro da cidade, tornou-se em duas semanas num 

importante destino cultural e turístico. Os arquitetos, em entrevista à revista Guzmag 3  dis-

seram: 

“The brief was simple: use the festival’s literal building block - the shipping container 

- to create the beating heart of the event. Besides the central hospitality space, the 

containers offer ample context for the theatrical artists. With a height of four layers, the 

mountain of containers manages to justify its presence between the large warehouses of 

the former shipyard.”

Aqui, dois clusters principais são posicionados a 90 graus entre si, sobrepondo-se até 

criar quatro andares de altura. A sua forma de organização cria uma praça abrigada onde se 

juntam mesas e cadeiras capazes de convidar a permanecer enquanto se faz uma refeição ou 

se assiste a um dos espetáculos.

3 www.designboom.com/architecture/o-a-temporary-shipping-container-city-amsterdam [Consultado 

em Julho 2019]
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1.3.2 | Regeneração E Gentrificação

A cidade é dinamismo: edifícios antigos desaparecem e outros novos surgem. Este pro-

cesso produz terrenos baldios, negligenciados que se transformam em manchas cinzentas 

da malha urbana, sem utilização. As cidades têm sido inclusive consideradas como uma 

forma de estimular o crescimento económico, com o espaço urbano como um fator de apoio 

a esse estímulo (Talpale, 2009). Deste modo, as ideias de espaço urbano, cultura, criativida-

de e economia interrelacionam-se (Lahdesmaki, 2014). De acordo com Robert Beauregard 

e Briavel Holcomb (1980), a revitalização urbana significa colocar “nova vida” nas cida-

des e desenvolver as áreas e as suas capacidades socioeconómicas. Robert Cowan (2005), 

considera que a regeneração urbana refere-se a mudanças físicas e melhorias do ambiente, 

enquanto a revitalização é considerada como as melhorias sociais e outras formas (como 

culturais). A cultura assume portanto um papel crucial nos processos de transformação física 

e respetivo desenvolvimento do espaço urbano. Graeme Evans (2005), examinou o papel da 

cultura na regeneração urbana e identificou três formas de incorporar a atividade cultural nos 

processos de regeneração:

1. Regeneração conduzida pela cultura- atividade cultural como estimulo inicial e 

principal responsável pelo desenvolvimento da regeneração;

2. Regeneração cultural- atividade cultural integrada numa área estratégia juntamente 

com outras atividades ambientais, sociais e económicas;

3. Cultura e regeneração- a atividade cultural não está totalmente integrada no desen-

volvimento estratégico da área.

Oswalt, Overmeyer e Miseelwitz (2013) ao concluir o seu abrangente estudo sobre o 

desenvolvimento urbano com ênfase na utilização temporária do espaço, defendem que há 

muitos fatores que contribuem para a forma como os usos temporários influenciam a utiliza-

ção do espaço e as estratégias que estes usam. A partir do estudo de operação dos utilizadores 

temporários é possível formular as suas características, especificamente como os utilizado-

res temporários ocupam um espaço, a maneira pela qual os utilizadores o concebem, e a sua 

estrutura física. Estas características podem fornecer uma compreensão da capacidade para 

responder rapidamente a novas condições. Os autores observaram a partir da sua pesquisa 

que a utilização temporária tem a capacidade de atrair atividades às áreas urbanas, preser-

vando-as, renovando e modernizando. Os arquitetos estabeleceram também que a maior 
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Figura 7 Straw Theater, Estónia- Salto AB (fotografias).



27

parte das utilizações temporárias são informais nos edifícios e nos espaços. Estes conside-

ram as estratégias diárias desenvolvidas pelos utilizadores temporários como instrumentos 

essenciais no processo de desenvolvimento urbano. Nas suas pesquisas, identificaram três 

tipos principais de usos temporários, no qual todos os usos subtipos são categorizados: 

1. Abrigo / refúgio; 

2. Espaço experimental; 

3. Trampolim para uma carreira profissional ou mensagem pública.

Um dos métodos utilizados na regeneração urbana é o uso da arquitetura temporária, 

projetando estruturas temporárias, construções ou edifícios para uso cultural e/ou de lazer. 

Por vezes este tipo de arquitetura pop-up pode ser colocada na categoria de “arte urbana”, 

ou “novo estilo de arte pública”, conceito utilizado por Susanne Lacy (1995) devido ao en-

volvimento social direto. Estes projetos arquitetónicos temporários e muito orientados para 

eventos estão intimamente relacionados com a cultura urbana atual, adquirindo como objeti-

vo: fortalecer a comunidade local e promover o envolvimento dos cidadãos locais.

Em Tallin, capital da Estónia, o maior projeto cultural da cidade, foi criado especialmen-

te para o ano em que a esta cidade foi eleita Cidade Capital Europeia da Cultura de 2011: 

o Straw Theatre4 - um teatro temporário no qual se realizaram peças de teatro, concertos e 

obras de arte, entre maio e setembro de 2011 (fig. 7). O edifício, projetado pelos Salto Ar-

chitects (Maarja Bask. Karli Luik, Ralf Looke e Pelle-Sten Viiburg), foi construído com a 

utilização de fardos de palha pintados de preto e suportado por uma moldura em madeira. 

O teatro ficou localizado num terreno baldio da cidade, onde outrora se localizou um teatro 

naval e um parque durante a ocupação soviética, estando desde então abandonado durante 

décadas. O teatro temporário ofereceu a possibilidade de regenerar uma área sem utilização 

e testar o seu potencial para uso cultural e de lazer. No terreno em frente ao teatro foi cons-

truído um terraço de madeira e instalado um relvado, onde se podia encontrar uma caixa de 

areia, espaços de restauração e um espaço onde os visitantes podiam ler revistas cultura. 

Este projeto foi capaz de atrair cidadãos de todas as faixas etárias, incluindo famílias. Os 

espetáculos de teatro atraíram muitos visitantes, tendo tido várias criticas positivas, tanto 

dos media como do público. Esta construção temporária foi capaz de tornar um vazio urbano 

num novo espaço cultural, dinâmico (Lahdesmaki, 2018).

4 www.archdaily.com/150293/no99-straw-theatre-salto-ab [consultado em Junho de 2019]
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Figura 8 White Noise, Eslovénia- Soma (fotografia, secção e planta).



29

Já em Maribor, na Eslovénia, nomeada para Cidade Capital Europeia da Cultura em 2012, 

numa das principais praças da cidade, Trg Svobode, foi criado um espaço temporário para 

exposições, intitulado “White Noise” (fig. 8). Projetado pelo coletivo austríaco de arquitetu-

ra SOMA (Johan Tali. Alex Matl e Karin Dobbler), este pavilhão5 foi construído com 1500 

barras de alumínio, conectadas com o objetivo de formar uma estrutura orgânica, semelhante 

a uma escultura. Esta estrutura seria posteriormente forrada com uma lona. Entre Setembro 

e Outubro de 2012, o pavilhão recebeu diversos pequenos concertos, exibições, debates e 

projeções culturais. O exterior do pavilhão era apelativo e capaz de estabelecer um forte 

contraste com os edifícios históricos que rodeiam a praça. Mais relevante ainda, foi capaz de 

criar novos usos culturais para a praça onde se fixou, sendo utilizada para feiras e mercados 

(Lahdesmaki, 2018). Este pavilhão é outro exemplo pertinente de um projeto arquitetónico 

internacional, temporário e móvel que num limitado período de tempo é capaz de regenerar 

um espaço urbano com uma nova dinâmica, criando nova vida cultural e estimulando os 

cidadãos a serem parte dessa mesma dinâmica. 

Em São Francisco, Austrália, o movimento Parklet foi criado em 2005 pelo escritório 

Rebar, cuja equipa se juntou ao arquitecto e urbanista dinamarquês Gehl, conhecido pelo 

trabalho no desenvolvimento urbano através de estruturas temporárias. Aproveitando uma 

falha legal na qual não existem restrições naquilo que pode ser feito num parque de estacio-

namento, desde que seja pago, os arquitetos e designers da Rebar colocaram moedas num 

parquímetro, desenrolaram um relvado e montaram um banco e árvores em vasos. Através 

de uma simples intervenção de duas horas, transformaram um espaço de estacionamento 

comum num pequeno parque público. Modificar o espaço morto, normalmente ocupado por 

um carro vazio, e torná-lo num local para o lazer da população foi algo tão simples mas de 

que fez tanto sentido que a ideia gerou uma enorme resposta internacional, inspirando Re-

bar a publicar um manual de design para fazer conceber mini parques. Os Parklets são bons 

exemplos de urbanismo criado através de estratégias temporárias pelos próprios cidadãos 

dos locais onde se inserem, com o objetivo de melhorar o domínio publico. Oferecem assim 

a oportunidade das pessoas fazerem parte da construção da cidade em que vivem e apro-

priam-se do espaço público para atender às suas próprias necessidades e valores.

Em 2009, o departamento planeamento de São Francisco respondeu à abordagem flexí-

5 www.soma-architecture.com/index.php?page=vague_formation&parent=2 [Consultado em Maio de 

2020]
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Figura 9 Parklets, São Francisco- Rebar (fotografias).
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vel e lúdica destas intervenções temporárias, criando um programa urbano experimental. 

Inspirados pela forma como a intervenção temporária em pequena escala da Rebar alterou a 

forma como as pessoas pensavam o espaço urbano, a cidade contratou os serviços da Rebarb 

para desenhar um protótipo Parklet que incluíssem elementos como bancos, mesas altas e 

estruturas para prender bicicletas que pudessem ser personalizados para diferentes locais 

(fig.9). 6

A importância em regenerar espaços urbanos através da construção de estruturas tem-

porárias transmite desta forma a ideia de desenvolver a interação e comunicação entre os 

cidadãos que habitam estes espaços, estimulando do mesmo modo, as identidades urbanas 

e comunitárias. Simultaneamente, poderá também residir na ideia de redescobrir os centros 

das cidades e as suas atividades, tendo como base projetos urbanos sustentáveis (Lahdes-

maki, 2018).

1.4 | Objeto

1.4.1 | Estrutura

Os métodos construtivos dos modelos pop-up serão diferentes dos já conhecidos e tra-

dicionais, devido à temporalidade da sua utilização. O tipo de métodos de conceção e de 

construção usado para pop-up’s é determinado pelas restrições primárias, incluindo: o tipo 

de uso; duração no tempo e orçamento para o projeto; se a estrutura é inicialmente construída 

para um usuário pré-definido; se se adapta às funções de vários usuários, e/ou o seu tempo 

de utilização, alterando a sua arquitetura e mecânica.

A adequação ambiental dos trabalhos, técnicas, procedimentos e materiais de construção, 

se usados corretamente, pode explorar os recursos ambientais sem que as determine enquan-

to transformação territorial irreversível, devido à sua temporalidade. As estruturas leves e a 

ampla oferta funcional são necessárias para satisfazer as novas modelos e formas de viver. 

Enquanto estas estruturas são já reconhecidas, trabalhadas e discutidas como programa ha-

bitacional, de apoio a emergências e catástrofes, são também uma boa base para melhorar as 

infraestruturas da cidade, quer em estacionamentos ou vias, como na oferta e a apoio a um 

programa de oferta cultural e turística: comércio, exposições, mostras artísticas, serviços, 

6 www.gehlpeople.com/cases/parklets/ [Consultado em Novembro de 2019]
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etc.

Os requisitos básicos para a elaboração de um projeto de arquitetura pop-up são o resul-

tado da integração entre os elementos tradicionais de construção (como o conforto ambien-

tal, durabilidade, segurança, higiene) e necessidades especificas da pré fabricação (como a 

leveza do material, facilidade de utilização, armazenamento, equipamento, modularidade e 

montagem e desmontagem sem que necessite de trabalho especializado). As características 

dos modelos de utilização temporária podem ser tidas como flexíveis, modulares e por-

táteis. A exploração dos componentes estruturais irá demonstrar métodos de construção e 

elementos arquitetónicos, que poderiam ser utilizados no projeto de espaços temporários. O 

alojamento temporário, pavilhões e museus móveis são algumas das estruturas que podem 

hoje ser utilizadas temporariamente. Todas estas estruturas são flexíveis e versáteis e têm a 

capacidade de responder a situações e / ou mudança de contextos. O arquiteto e professor, 

Robert Kronenburg afirma: “This is architecture that adapts, rather than stagnates; trans-

forms, rather than restricts; is motive, rather than static; interacts with its users, rather than 

inhibits”. (Haydn e Temel, 2006, p.10) A não permanência destas estruturas e objetos permi-

te uma liberdade de movimentação e uma utilização transitória para ser usada em inúmeros 

locais ou destinos.

Hoje, de acordo com as características importantes indicadas, é necessário também ter 

em conta uma séria análise relativa aos aspetos ambientais e tecnológicos da construção 

temporária. É importante incutir num projeto pop-up requisitos relacionados com materiais 

contextualizados ambientalmente e tecnologias baseadas no uso de fontes renováveis, con-

siderando o conceito de arquitetura bioclimática. Estes materiais sustentáveis têm um baixo 

consumo de energia, tanto na produção como na colocação e remoção. Não emitem substân-

cias perigosas, tendo facilidade de manutenção, reutilização e reciclagem e utilizam energia 

solar como fonte de calor e luz.  

Os componentes utilizados nas estruturas temporárias são na maioria dos casos, painéis 

multicamadas obtidos através da junção de duas camadas externas de diferentes tipos (plás-

tico reforçado com fibra de vidro, aço, alumínio, madeira, etc.) que protegem um núcleo 

estrutural. Estes são completados por uma ou mais camada de material isolador, geralmente 

material sintético ou lã mineral.   São assim necessárias uma atenção e uma consciência mais 

profundas na escolha e utilização dos materiais e processos construtivos, para que, com de-

sempenhos iguais face à arquitetura permanente, possa ser garantido um impacto ambiental 

atenuado e um maior cuidado com a saúde e o consumo de energia.
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Figura 10 Serpentine Gallery 2013, Londres - Sou Fujimoto (fotografias).
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Desde o ano 2000 que a Serpentine Gallery no Hyde Park, Londres tem vindo a convidar 

um arquiteto por ano para projetar uma estrutura temporária a ser implantada no espaço da 

instituição durante três meses ao longo do verão. Estes objetos temporários tem um custo li-

mitado e a sua intenção é a de criar espaços multi-programáticos de propósito social onde os 

visitantes se encontrar e interagem, através da arte, musica, dança, e projeções cinematográ-

ficas. Ao mesmo tempo promove arquitetos com novas ideias de todos os cantos do mundo. 

O pavilhão da Serpentine Gallery 2013 (fig. 10), projetado pelo arquiteto Sou Fujimoto é 

um exemplo de integração na paisagem de um sistema estrutural forte mas ao mesmo tempo 

frágil pela sua fina grelha que assegura a translucidez, tornando o objeto parte do espaço. 

“The Pavilion is a delicate, three-dimensional structure,each unit of which is composed 

of fine steel bars. It forms a semi-transparent, irregular ring, simultaneously protecting 

visitors from the elements while allowing them to remain part of the landscape. The 

overall footprint will be 350 square-metres and the Pavilion has two entrances. A series 

of stepped terraces will provide seating areas that will allow the Pavilion to be used as 

a flexible, multi-purpose social space. The delicate quality of the structure, enhanced by 

its semi-transparency, will create a geometric, cloud-like form, as if it were mist rising 

from the undulations of the park. From certain vantage points, the Pavilion will appear 

to merge with the classical structure of the Serpentine Gallery, with visitors suspended in 

space.” 

Fujimoto, Sou (2013) in Basulto, D. (2013) 

O pavilhão é constituído por uma grelha tridimensional de módulos de 40cm feitos com 

perfis aço com 20mm de espessura. Este simples cubo é repetido ao ponto de criar esta “nu-

vem” tridimensional com uma forma irregular, entrâncias e interrupções que são usadas para 

criar diferentes ambientes e espaços, permitindo ao público explorar a estrutura, permanecer 

e usufruir de um cafetaria instalada, de um dos seus terraços ou de algum evento a acontecer 

a área a si dedicada no interior da instalação. Esta estrutura temporária foi projetada unica-

mente para os jardins do Hyde Park e com um limite temporal estabelecido de três meses, 

tendo cumprido o seu propósito. Mas as suas características modulares tornam-na capaz de 

ser montada em qualquer espaço.7

7 www.serpentinegalleries.org/exhibitions-events/serpentine-gallery-pavilion-2013-sou-fujimoto 

[Consultado  em junho de 2019]
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O carácter modular em projeto subdivide um sistema em partes menores apelidadas de 

módulos que podem ser usados independentemente ou em novos e diferentes sistemas. Os 

benefícios de um projeto modular são a flexibilidade e a redução de custos. Desde a Arqui-

tetura clássica que o diâmetro de uma coluna foi usado como base para uma série de módu-

los. Na arquitetura japonesa, os tamanhos das divisões eram determinadas pelo tamanho da 

combinação de esteiras (0,90m x 1,80m). Le Corbusier baseou o seu modulor no trabalho de 

Matila Ghyka 8 que escreveu sobre a “golden section”, mas também Andre Lurcat9 criou a 

sua própria proporção, relacionando-a com o projeto e construção. (Cohen, 2014).

Uma arquitetura modular significa que utiliza o mesmo módulo em várias configurações, 

permitindo assim criar uma grande variedade de composições sem que sejam utilizados dife-

rentes tipos de componentes. Esta modularidade traz vantagens, como a redução de requisito 

capital e económico. É especialmente vantajosa quando a escala do projeto é relativamente 

grande. Nestes casos, é uma opção prática e económica. Através de elementos modulares é 

possível projetar diferentes composições enquanto se consegue um desenvolvimento mais 

“low-cost” e um custo mais controlado no projeto e execução. Assim é possível verificar que 

a arquitetura modular atravessa a fronteira da produtividade no que se refere ao processo 

criativo. (McCluskey, 2000) Pelo contrário, o projeto modular pode resultar num custo supe-

rior de obra, devido à produção excessiva e performance ineficiente e, demasiados módulos 

comuns resultam numa perda da identidade criativa do projeto.

O uso de componentes modulares, proporciona também a oportunidade dos modelos tor-

narem-se transportáveis. Os módulos podem ser posicionados no lugar ou reorganizados 

dentro de uma planta estrutural. O processo de fabricação de estruturas modulares permite 

que a fabricação possa ser conseguida num ambiente controlado e construído dentro de um 

curto período de tempo. As estruturas de hoje podem tirar proveito dessas características 

em projetos de feiras e exposições, mas podem também associar-se à indústria do entreteni-

mento e lazer de menores dimensões. Desta forma, o utilizador que vai usufruir da estrutura, 

pode alterar a sua forma ou dimensão consoante as suas necessidades. No que se refere à ar-

quitetura temporária e de carácter pop-up, este método construtivo é de grande importância 

por facilitar a implantação de uma estrutura temporária possibilitando a sua portabilidade.

8 Referiu a ideia da proporção matemática no seu livro Esthétique des proportions dans la nature et 

dans les arts, afirmando que o efeito de equilíbrio e a harmonia que a “section dorée” estabelece nas formas é 

mais satisfatório que o de qualquer outra combinação.

9 André Lurçat foi um arquiteto e urbanista francês.
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 A transformação e a mobilidade são dois conceitos que também podem ser implementa-

dos no projeto para espaços pop-up, permitindo várias configurações e oferecendo oportu-

nidades de utilização a curto prazo em vários tipos de espaços. Este tipo de estruturas tem-

porárias são muitas das vezes flexíveis no que toca aos usos a si adaptados aquando da sua 

utilização ou reutilização. Embora o termo flexível não tenha sido usado para classificar ou 

descrever a arquitetura temporária até à década passada, não é de todo um conceito novo. A 

arquitetura flexível pode ser vista nos projetos implementados em estruturas permanentes de 

1920 e em edifícios pré-fabricados mesmo antes, do século XIX, como os projetos da Casa 

de Campo de Manning em 1837, e o Palácio de Ferro de William Laycock em 1843.

 As edificações multifuncionais são então espaços flexíveis que têm a capacidade de aco-

modar uma variedade de usos dentro do mesmo espaço, deixando a planta em open-space 

com barreiras ou obstáculos limitados que se intrometem no espaço. Os edifícios de escritó-

rios são frequentemente projetados usando este tipo de abordagem, principalmente nos dias 

de hoje em que as empresas cada vez mais trabalham em comunhão com outro tipo de áreas, 

em rede. Por norma, os limites apenas são estabelecidos para as áreas de instalações sanitá-

rias, para arrumos de equipamentos mecânicos, escadas, elevadores, e a entrada e saída do 

edifício. Ocasionalmente, os edifícios de uso multi-funcional com espaços flexíveis podem 

albergar paredes móveis, iluminação e separações que podem ser ajustados de acordo com as 

funções da ocupação. Elementos como portas que se dobram, paredes que deslizam e janelas 

que giram são apenas algumas das infinitas possibilidades que podem ser alcançadas através 

da integração da flexibilidade na arquitetura, sendo por isso importante quando o assunto 

são objetos portáteis, capazes de abranger diferentes usos. No que se refere a protótipos de 

pequenas dimensões, estes deverão, portanto, ser livres de obstáculos, possibilitando a sua 

adaptação a diferentes usos, enquanto que as áreas de arrumos estão inseridas no mobiliário 

e as instalações sanitárias funcionam enquanto modelo independente, estabelecendo uma 

exceção. No que se refere à uma arquitetura pop-up a importância dada à flexibilidade das 

estruturas baseia-se na premissa da possibilidade de apropriação de diferentes usos, relacio-

nando-se com a modularidade dos objetos e a sua portabilidade.

Esta última, pressupõe uma curta duração, e é avaliada pela sua “rapidez de montagem, 

durabilidade, mobilidade e adaptabilidade.” (Kronenburg, 2007, p.8). Uma edificação por-

tátil acaba assim por não ocupar o local permanentemente e pode, ou não, deixar marcas. 

Deixando, estas são facilmente removidas com o tempo. Pode até ocupar lugares em desuso 

ou descobrir vazios para criar espaço com utilizações de valor à comunidade. Assim, toda a 
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arquitetura móvel pretende criar um senso de identificação do lugar, de forma idêntica, como 

um edifício permanente o faz. Não importa quanto tempo o edifício/estrutura está presente 

num determinado local, isto é, a função principal deste tipo de edifícios/estruturas móveis, 

continua a ser a mesma, como uma instalação permanente de apoio ao Homem e às suas 

necessidades. 

1.4.2 | Programa

As políticas de revitalização das cidades nos anos 80 e 90 baseavam-se numa atrativi-

dade compreendida na aproximação de pessoas e empresas à cidade. A cultura tornou-se 

importante para tornar a cidade num local de preferência para empresas e trabalhadores 

nas indústrias de serviços: bancários, advogados, consultores financeiros e jurídicos. Uma 

nova cultura que se desenvolve através de restaurantes, bares e lojas desenvolve-se ao lado 

de novos museus, teatros e salas de concertos. A estratégia desta cidade mais atrativa é a 

de atrair não apenas as empresas, mas também grandes aglomerados de visitantes. Neste 

sentido, o turismo e o lazer tornam-se importantes fatores desta estratégia (Landry, 2008). 

Em quase todas as cidades da Europa, assim como do mundo, as atividades espontâneas 

desenvolvem-se em diferentes locais, aguardando um novo desenvolvimento dos mesmos. 

Áreas industriais abandonadas e terrenos baldios, espaços de escritórios livres e outros tipos 

de edificações sem uso, facultam o espaço para o desenvolvimento de todo e qualquer tipo de 

empreendorismo e atividade cultural. Na maioria dos casos, estas atividades são removidas 

quando o desenvolvimento permanente destes espaços inicia.

As atividades que se desenvolvem espontaneamente no centro e periferia da cidade po-

dem facultar uma resposta para a situação económica, social e cultural atual das cidades eu-

ropeias. O novo foco no poder da inovação das cidades surge com o ascender das indústrias 

criativas. A importância destas indústrias para a economia e cultura das cidades não está 

apenas relacionada com a quantidade de visitantes que trazem à cidade, mas com as oportu-

nidades que são dadas às pessoas empreendedoras, inovadoras e criativas. O ponto central 

na transformação da cultura nas cidades foi a mudança do consumo cultural, sendo o foco do 

conceito de cidade atrativa, para a produção cultural (Landry, 2008).
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Uma das condições mais importantes para o desenvolvimento de uma cidade criativa10 é 

a capacidade de atrair pessoas e artirstas inovadores. Atrair estes profissionais não depende 

apenas da disponibilidade de um local para operarem, mas também nas condições de vivên-

cia que facilitem a inovação e criatividade. Uma cidade inovadora não é a soma de artistas 

individuais que trabalham na sua especialidade, é o conjunto de profissionais que trabalham 

em rede, encontrando-se em espaços intermédios como galerias, festivais, reuniões e tam-

bém em cafés, ou restaurantes. Desta forma a utilização temporária do espaço contribui 

para uma regeneração da cidade através da criação de um novo domínio público. A cidade 

criativa  é o resultado da imaginação e empreendorismo em todos os domínios urbanos. 

Isto significa que a interação de redes profissionais de diferentes ramos e grupos sociais 

procuram encontrar novas formas de produção cultural, como na educação, lazer, turismo, 

habitação, transporte ou ambiente. Neste sentido, a cidade reinventa-se constantemente e os 

novos domínios públicos tornam possíveis trocas culturais. Os profissionais a operar dentro 

destas redes funcionam como catalisadores do espaço urbano ao ajudar a cidade a tornar-se 

numa comunidade mais aberta, cosmopolita e caracterizada pela tolerância e aceitação de di-

ferentes vertentes enquanto conjunto. Ao avaliar a utilização temporária do espaço da cidade 

é necessário ter em conta que o importante é organizar ligações que se conjugam com outras 

culturas já existentes na cidade e não criar um nicho sub-cultural. As relações são assim 

condições necessárias para a inovação (Landry, 2008). O fenómeno do uso temporário dos 

espaços é bastante complexo, podendo ocorrer em diferentes e variados contextos. Os agen-

tes envolvidos no uso temporário do espaço, regularmente têm pouco capital para investir, 

sendo, no entanto, ativos, flexíveis e facilmente adaptáveis às circunstâncias.

Os agentes envolvidos no uso temporário do espaço, segundo Oswalt, Overmeyer e Mi-

seelwitz (2013), podem ser identificados como: 

a. Start-ups- novos negócios, criadores, detentores de patentes, etc., com o objetivo 

reintegração a longo prazo na economia urbana;

b. Migrantes- sujeitos que não estão temporariamente integradas em redes sociais está-

veis ou em estruturas de emprego;

10 O conceito de cidade criativa foi criado através do impulso da industria e da economia criativas e 

tem como principal recurso a cultura. A capacidade criativa de um local depende da sua história, cultura, for-

ma e condições operacionais, formando assim um conjunto que define o caráter da cidade. Recursos culturais 

como a linguagem, a gastronomia, as opções ou preferências de lazer e as tradições estabelecidas formam o 

background criativo que particulariza cada espaço urbano.
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Figura 11 Hotel Neustadt, Alemanha - Raumlabor (fotografias).

Figura 12 Waterloo Station, Londres (fotografia).
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c. Refugiados do sistema- pessoas com motivações ideológicas que optam por se ex-

cluir em sistemas sociais alternativos;

d. “Drop-outs”- deliquentes, pessoas sem-abrigo, imigrantes ilegais, etc.;

e. Ativistas em part-time- indivíduos que possuem uma situação social estável, com 

emprego e rendimentos mas que procuram enriquecer a sua experiencia de vida através de 

experiencias fora do que se prevê como socialmente aceite.

Relativamente à dinâmica entre os agentes e o espaço, Malloy (2009) cria a ligação entre 

as utilizações temporárias e o desenvolvimento da comunidade, e argumenta que é possível 

formular ‘intervenções temporárias como forma de injeção de um elemento subversivo no 

tecido urbano. As utilizações temporárias podem desafiar a cultura dominante a competir e 

mudar, demonstrando novas formas de construir uma comunidade, capital social e produzir 

arte. A utilização temporária não está associada apenas ao uso fugaz de um local urbano, 

também incorpora o próprio conceito de temporalidade como uma forma de se aproximar e 

gerar projetos que se relacionam com ao modo como escolhemos viver, trabalhar e interagir 

com os espaços urbanos. 

Malloy (2009) cita o exemplo do Hotel Neustadt em Halle, Alemanha, construção de 

2003 (fig.11). Este foi um projeto que decorreu durante um ano, com base num extenso 

trabalho de desenvolvimento sobre a comunidade, para gerar confiança em todas as compe-

tências necessárias para executar a obra. O hotel temporário foi criado dentro de um prédio 

abandonado, e os convidados testemunharam produções encenadas como parte da sua esta-

dia. O projeto teve como objetivo revitalizar o edifício e estimular formas criativas de lidar 

com uma era de habitação coletiva sem uso, dentro de uma economia em declínio na cidade. 

Representou também o potencial das atividades temporárias como uma forma radical de 

cooperação social que exige espaços geridos pelas pessoas que os utilizam e, que permite a 

aprendizagem, partilha e uma redistribuição do excedente. 

Mas ainda que recentemente desenvolvida e teorizada, existem exemplos mais antigos 

de arquitetura pop-up num contexto criativo. No final da década de 80 a crise imobiliária e 

recessão levou muitos empresários de arte de Nova Iorque a desistirem de instalações caras 

e a trabalhar nos seus próprios apartamentos. Muitos artistas começaram a vender os seus 

trabalhos a partir de espaços temporários. Mais recentemente, festivais de arte internacionais 

como o Frieze, em Londres, não são apenas eventos temporários, mas também facultam o 

foco e publicidade em torno dos quais outras exposições temporárias podem acontecer. As 
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Figura 13 Eichbaum Opera, Berlim (fotografia e secção) - Raumlabor (fotografia e secção). 

Figura 14 Transição de módulos culturais isolados para móduos integra dos na vivência urbana- Gehl 

(diagrama)
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instalações temporárias de arte, dança e teatro surgiram de igual forma nos últimos anos. 

Como exemplo, a plataforma do antigo terminal do Eurostar na estação de Waterloo em 

Londres (fig.12), foi transformada num local com 1000 lugares para o espetáculo do York 

Theatre Royal do romance de E. Nesbit: The Railway Children. 11

Este projeto e outros como a Exposição de Escultura pop-up da Galeria Hannah Barry 

em Peckham, no sul de Londres e o Theatre Absolute em Coventry, têm acesso a áreas ou 

edifícios baldios, com um prazo limitado. Outros, como o Teatro Delicatessen no West End 

de Londres, tem permissão para ocupar edifícios com uma renda de baixo valor, enquanto 

aguarda a sua reconstrução. Outros grupos, como os Oubliette Arthouse em Londres, opta-

ram por ocupar edifícios livres enquanto locais temporários para as suas exposições e em 

muitos outros casos, o espaço livre do próprio meio urbano é cada vez mais um local para 

teatro de rua, arte e outros eventos culturais fugazes.

Os eventos e apresentações culturais de carácter temporários são usados cada vez mais 

como um estímulo para a regeneração urbana. No caso do Eletric Hotel, em Londres a ini-

ciativa foi uma forma de iniciar a criação de um “sentido de lugar” para o desenvolvimento 

da nova estação de King’s Cross. Da mesma forma, em 2009 e com sede em Berlim, o atelier 

Raumlabor transformou a estação de Eichbaum, localizada entre Essen e Wilhelm (fig. 14), 

que se encontrava muito vandalizada, numa casa de ópera temporária.12 Noutros exemplos, 

estes breves eventos artísticos funcionam como percurso pelo qual as comunidades locais 

são encorajadas a participar nos processos sobre opções para a regeneração, futuro do local, 

instalações ou espaços. De acordo com Nina Otrén (2015) 13 , as utilizações temporárias têm 

suscitado um crescente interesse junto das temáticas culturais e criativas que desenvolvem e 

incentivam à criação de cidades mais dinâmicas e com maior vivência inter-social. Ao rela-

cionar várias áreas individuais que cada vez mais pressupõe passados profissionais distintos, 

é possível criar projetos colaborativos que refletem as mudanças sociais pelas quais a cidade 

de hoje, competitiva e pós-industrial passa. Estas indústrias criativas são hoje um importan-

te motor económico na Europa e têm vindo a criar uma nova imagem cultural no mercado 

global. A integração destes programas culturais no quotidiano dos cidadãos pretende trans-

11 www.atomikarchitecture.com/projects/the-railway-children-theatre [Consultado em Fevereiro de 

2019]

12 www.raumlabor.net/eichbaumoper [Consultado em Junho 2019]

13 Arquiteta e gestora de projeto no gabinete de Arquitetura Gehl, Equipa liderada pelo Arqº Jan Gehl. 

Disponível em: www.gehlpeople.com/blog/boosting-city-life-with-culture [Consultado em Junho de 2019]
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formar as cidades e a sua vivência (fig. 13). A arte e os conhecimentos foram recolhidos na 

transição do século passado, para instituições publicas como museus e bibliotecas. Hoje, 

estas instituições alteraram o seu funcionamento de acordo com as novas necessidades das 

cidades. Estes espaços e exposições pretendem-se mais interativos e acessíveis para todas as 

pessoas e diferentes grupos etários. Eventos à noite, entretenimento, programas educacio-

nais, cafés e lojas acompanham agora as coleções permanentes e exposições. Estes museus 

deixaram de ser apenas destinos turísticos, procurando tornar-se parte integrante da cidade, 

chegar a um público mais amplo e partilhar exposições no espaço público. Muitas destas 

instituições culturais estão, na realidade, a funcionar como catalisador para o espaço urbano 

de vivência pública. A perceção do público global sobre estas instituições aumentou ainda 

mais com a internet enquanto plataforma alargada de comunicação, marcando e partilhando 

conhecimento. Com mais experiências e oferta na cidade, as instituições culturais são força-

das a trabalhar ativamente em atrair novos visitantes. Hoje, vemos uma tendência na qual as 

instituições participam e se integram na esfera pública.

Os Gehl, escritório de arquitetura dinamarquês focado no desenvolvimento urbano, fo-

ram indicados, numa das suas intervenções em Copenhaga,  para trabalhar com algumas 

das maiores instituições culturais na cidade, após conduzirem uma análise global da rede do 

espaço público que as liga. Além disso, a equipa viu como as respetivas instituições agiam 

quando se trata de envolver o domínio público e estimular a vida urbana. A intenção seria 

a de criar uma base para colaboração contínua entre diferentes instituições, resultando em 

mais visitantes e um atraente e animado domínio público, significando experiências ricas e 

positivas para os visitantes, vizinhos e colaboradores. Da mesma forma como museus e bi-

bliotecas trabalham para criar variações e emoções nos seus programas e coleções, isto pode 

ser implementado nas ruas e praças em torno das próprias instituições. 

Segundo Otrén (2015) existem três passos para uma boa integração de um programa cul-

tural. Em primeiro, o domínio público deverá ser ativado ao:

• Estabelecer as áreas de entrada como pontos para atividades e reuniões; 

• Abrir e expor a entrada para o domínio público e fortalecer a primeira impressão; 

• Dar a conhecer o interior a partir do exterior, quer com representação física ou com 

visualizações; 

• Fachadas, foyers e pátios devem ser fachadas passíveis de ser abertas e fechadas; 

• Utilizar os espaços públicos como paisagens que contam o passado, presente e futuro 
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da aprendizagem; 

• Reforçar as orientações para e através do bairro, concentrando visibilidade, informa-

ção e orientação na chegada para os quartos e corredores.

Em segundo, devem ser estabelecidas relações:

• Ser simples e atraente para mover sobre e através a área cultural; 

• Atualizar ou criar conexões para pedestres e ciclistas com alta prioridade, percursos e 

boas condições de iluminação durante a noite; 

• Fortalecer as ligações a toda a cidade para que se torne uma parte da vida quotidiana.

E em terceiro, deve ser criado o convite:

• Utilizar o uso e a identidade das instituições culturais para influenciar e ativar os es-

paços; 

• Mover partes da exposição para o exterior dos edifícios, colocar instalações perma-

nentes e temporárias para estimular a atividade, e acender a curiosidade tanto para as 

pessoas que passam, bem como os visitantes que entram ou saem; 

• Trabalhar incluindo diferentes grupos de utilizadores, como as crianças, os turistas e 

moradores locais; 

• Complementar atividades e brincadeiras com situações mais tranquilas e contempla-

tivas que criam oportunidades de aprendizagem; 

• Adicionando espaços de permanência, com a possibilidade e capacidade deacomodar 

grupos maiores, enviando o sinal de que as pessoas são bem-vindas para ficar e utili-

zar o espaço.
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1.5 | Reflexão

Uma nova abordagem ao planeamento urbano para utilizações temporárias, que começa a 

tornar-se mais desenvolvido nos dias de hoje, tem características evidentes. 

Promove visões mais abrangentes ao invés de idealizações e concretizações para um pro-

pósito único e final; pretende ser implantado segundo um plano flexível: é uma janela do 

tempo que inclui uma abordagem tática que pode responder a diferentes condições de mu-

dança, valorizando e construindo sobre o que já existe, enaltecendo o presente; é baseado 

numa colaboração de: empresas, entidades, visitantes, moradores e turistas e, vai mais além 

do que uma pequena dimensão projetual, alcançando assim a longo do tempo, uma impor-

tância, significado e impacto consolidados. 

Estas características significam que já durante o processo de planeamento, construção e 

usufruto, as atividades temporárias têm a capacidade de criar e desenvolver o sentido de co-

munidade no meio urbano. Inevitavelmente, acaba por desenvolver em simultâneo, o papel 

das atividades que se desenrolam nestes espaços. Tal pode resultar ou não no crescimento 

substancial destas atividades mas,pode sim permitir o envolvimento da comunidade.

Os casos enunciados neste capítulo são apenas alguns exemplos da amplitude da ativi-

dade e dinamismo que as utilizações temporárias trazem às cidades. Com isto, setores mais 

amplos da sociedade têm agora a oportunidade de consumir cultura em diferentes formas. As 

mudanças no quotidiano de trabalho e lazer vêm estimular este processo assim como, as ma-

lhas urbanas das cidades, em especial os seus vazios. Em tempos de incerteza, o imediatismo 

e a impertinência da arte de performance parece despertar, pela forma como se movimenta 

para o exterior dos locais tradicionais e consequentemente revitalizando a cidade. 

Os lugares e as cidades não são estáticos, nem funcionam de forma isolada. Um exem-

plo disso são os mercados temporários que ocupam ruas e estacionamentos, transformam 

temporariamente um espaço de rua num mercado festivo, contribuindo pela aglomeração 

de vendedores, visitantes e de produtos. A instalação de um mercado temporário não pode 

ser separada de um sistema maior: o da cidade. Pressupõe infraestruturas pré existentes e 

permanentes, que servem de apoio ou abrigo à sua instalação, permitindo assim que o seu 

funcionamento. De seguida iremos desenvolver e relacionar os conceitos de cidade e mer-

cado enquanto agentes capazes de gerar um novo interesse urbano, atribuindo-lhe valor e 

suscitando maior curiosidade por parte de novos ou recorrentes visitantes.





Capitulo 2

MERCADOS URBANOS
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Figura 15 Ágora- mercado grego (desenho).

Figura 16 Ruínas de um Mercado Romano, Líbia (fotografia).
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2.1 | Enquadramento

Para um melhor enquadramento destas estruturas, consideramos pertinente realizar uma 

breve revisão histórica da evolução deste fenómeno ao longo da cronologia das diferentes 

civilizações ocidentais. 

As cidades-estado, também denominadas como pólis, no mundo Helénico do século V 

a.C., tinham como centro a ágora (fig.15). Esta era a praça central, o espaço público no qual 

se desenvolvia o comércio de manhã e a atividade politica, cultural e social durantes as tar-

des. A ágora apresentava uma forma retangular, simétrica, dotada de “stoas” (pórticos que 

as circundavam de modo a fornecer abrigo) e lojas que se abriam para a praça. Com o desen-

volvimento comercial no séculco III a.C., os gregos construíram edifícios com uso exclusivo 

para esta atividade económica em cidades como Atenas e Corinto (Thompson, 1954).

Ainda na época Clássica, os mercados do império romano (fig. 16) apresentam forma 

retangular, com lojas que se estabeleciam em redor de um pátio central. Era praticado no 

centro das cidades, a par do que se realizava nas cidades gregas. Esta atividade decorria no 

“Fórum” ou edifícios que torneavam este fórum: os “fora” e posteriormente em edifícios 

exteriores ao fórum, os “Macellum” (Stierlin, 2004). Como exemplo do paradigma romano, 

temos o mercado de Trajano em Roma que se encontra projetado de acordo com as convec-

ções clássicas que Roma herdou da Grécia e aprimorou: cobertura em abóboda, assente em 

pilares, de modo a permitir a entrada de luz natural e renovação do ar; galerias, arcadas e 

abóbodas em substituição do pátio; edifício dividido em dois pisos (Benevolo,2006).

Com as invasões bárbaras e desintegração do império romano, as cidades sofreram al-

terações significativas, as populações dispersaram pelos campos e a vida citadina perdeu 

preponderância, tornando-se mais rudimentar e difusa. Na Idade Média europeia, as cidades 

não dispunham (como verificamos anteriormente) de locais próprios para o comércio, sendo 

realizadas numa fase inicial um pouco por todo o lado (Pintaudi, 2006) e posteriormente sen-

do dividida de acordo com a sua especialidade por diferentes ruas. A cidade do Porto é um 

exemplo paradigmático de tal, a rua dos Mercados e Rua da Bainharia eram dos principais 

eixos de ligação e era um local privilegiado para mercadores construírem casa e estabeleci-

mentos de comércio (Carvalho, Guimarães e Barroca, 1996).

Na entrada da Idade Moderna, as cidades europeias estimulam grande dinamismo co-

mercial, sofrendo transformações relevantes e crescendo nas suas dimensões devido ao au-

mento demográfico que se fez sentir. Como na época medieval, para motivos de proteção, 
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as cidades estavam envoltas em muralhas, surgiu a necessidade de construir no exterior 

destas. Vários mercados surgem assim fora das antigas muralhas das cidades medievais, 

como exemplo ilustrativo temos o mercado de el Born ou o mercado da Boqueria, ambos na 

cidade de Barcelona, nos quais se vendiam (e ainda vendem) frutas e legumes, resultado dos 

excedentes produtivos que a estabilidade política possibilitou nesta fase do desenvolvimento 

europeu (Provansal e Melba, 1992).

Pintaudi (2006) catalogou no seu trabalho a evolução mercantil da cidade de Paris que 

ilustra o desenvolvimento cronológico envidênciado nos parágrafos anteriores. Esta cidade 

francesa, foi uma importante província do império romano que comercializava trigo. Duran-

te a época medieval, Luís VI mandou construir um mercado ao ar livre, onde posteriormente 

foi construído Les Halles. A partir da época moderna, século XVI, surgem diferentes merca-

dos como na Rue Mouffetard, que persistiu até aos dias de hoje. 

Os exemplos acima citados de desenvolvimento de mercado em cidades medievais (Bar-

celona e Paris), revelam que com o aumento da especialização das atividades comerciais e o 

crescente número de comerciantes, os espaços disponíveis na cidade começaram a revelar-se 

insuficientes. Por outro lado, a falta de regulamentação criou uma anarquia na ocupação e es-

truturação dos mercados, seja na mistura de ofícios como na ocupação desenfreada das ruas 

vizinhas das praças. Surge deste modo, a necessidade de centralizar o comércio num único 

lugar, separando-se atividades e com o intuito de controlar as trocas efetuadas e as fontes 

abastecedoras de cada produto.

A partir de século XIX, com a revolução industrial e ascensão da burguesia, os locais de 

comércio tornam-se permanentes e especializados. Surgem também novas técnicas e maté-

rias construtivos, como o ferro e o vidro que são utilizados na construção de novos mercados.  

No século XX, com a globalização, capitalismo e a respetiva evolução tecnológica, ope-

ra-se uma transformação nos espaços comerciais: surgem novos espaços de comercialização 

que consequentemente resultam no envelhecimento dos núcleos tradicionais, posteriormente 

refletindo-se na degradação destas construções. Para superar esta deterioração, estes edifí-

cios necessitam de se reinventar constantemente. Nos últimos anos as estruturas têm sido 

sujeitas a varias transformações: desde mudanças funcionais, estruturais, ate mesmo a sua 

completa demolição.

De acordo com Rossi (2001), o caráter publico e coletivo dos mercados é também es-

sencial para o seu entendimento enquanto fenómeno urbano. Ao promover diariamente o 

encontro e o convívio de uma mesma comunidade, estes espaços acabam por representar 
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muito mais que um simples local de abastecimento. O mercado é considerado por Rossi 

(2001) como a nítida expressão de uma cultura. Este fator está inteiramente relacionado com 

a importância de outros valores, para além da estética no estudo da cidade, tal como defendia 

o arquiteto italiano. Este deve abranger muito mais do que a simples análise do edificado, 

não interessam apenas as caraterísticas físicas dos espaços, mas também a função a que se 

destinam, o seu significado e a sua memoria.

Os edifícios de mercado foram ao longo do tempo lugares de experimentação de novas 

técnicas construtivas: desde o séc. XIX com a arquitetura do ferro, ao séc. XX com as ex-

periências em betão armado. Outra característica que distingue estes edifícios passa pela 

falta de uso da sua funcionalidade isto é, o mercado tradicional tem vindo a ser substituído 

por novas formas de comércio. Apesar da deterioração destas estruturas e em alguns casos, 

da falta de adequação às normas de higiene e segurança, estes edifícios apresentam-se com 

características intemporais que devem ser preservadas.

Torna-se necessária a apresentação da regeneração da cidade e dos seus centros históricos 

como um processo lento e gradual. Este pode ser acelerado através da dinamização de cer-

tos elementos na cidade, cuja reabilitação tem o potencial de afetar toda a área envolvente. 

Poderá assim provocar uma mudança profunda, não só física como também sociocultural. 

Numa possível aproximação ao modelo barroco ou à teoria de crescimento por pólos, a reno-

vação destas áreas poderá então ser feita através de uma estratégia de contaminação, na qual 

a reintegração dos edifícios de mercado assumirá um papel principal.

Em suma, pela sua condição enquanto fenómenos urbanos, os mercados representam 

não só um testemunho das transformações a que a cidade foi submetida, como são também 

elementos cujo futuro requer uma análise cuidada, tanto pela sua relevância na manutenção 

da memoria colectiva de uma comunidade, como pelo potencial que detém no processo de 

regeneração e reabilitação urbana.

2.2 | Mercados Permanentes E Temporários

O mercado temporário e transitório mantém um importante papel na história e desen-

volvimento da cidade. Enquanto este se mantém muito presente em alguns locais, noutros 

desapareceu por completo, tal é a crescente necessidade de acomodação da densidade popu-

lacional. Mas, nos dias de hoje, a tendência é de mudança. 
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As crescentes alterações sociais levam a que os mercados ressurjam, a maior parte das ve-

zes em ambientes fechados e com carácter permanente. Tanto no interior de edifícios, muitos 

dos quais com valor histórico e patrimonial, como em ambientes abertos: em feiras periodi-

cas, assumindo assim um carácter temporário. Estes mercados constituem grandes oportuni-

dades de interação, integração e expressão em diversos contextos urbanos. São oportunida-

des de revitalizar comunidades, negócios, empresas e áreas a nível económico e vivencial. 

O conceito inicial dos primórdios do mercado que desenvolve pequenos negócios de 

frescos, educa a uma boa alimentação e altera hábitos de consumo, são excelentes meios 

incubadores de promoção da diversidade e oferta de novos serviços. Oferecem algo novo 

que apela aos visitantes que permaneçam por um maior periodo de tempo e que consumam 

os produtos disponíveis e, simultaneamente, desfrutem no espaço envolvente.

2.2.1 | Mercados Fechados E Permanentes

Os mercados permanentes surgem muito antes da invenção das estruturas leves e flexí-

veis: as feiras itinerantes. Estas são hoje montadas rapidamente em estacionamentos abertos 

aos fins-de-semana.

Ao longo da evolução da sociedade, o comércio mudou-se para espaços fechados, com 

maior número de comodidades inerentes ao avanço tecnológico e estrutural (Brown, 1992). 

Os mercados municipais não foram capazes de se adaptar a estas transformações, ficando 

muitos dos quais desativados, num estado devoluto. No entanto, a evolução dos novos con-

ceitos comerciais perderam a relação com a cidade e o aspeto familiar das relações próximas 

e frequentes entre comerciantes e consumidores. O mercado é um fenómeno próprio da ci-

dade, do bairro e das relações familiares que o englobam, podendo ser utilizado como uma 

ferramenta de animação e dinamização da zona urbana onde se implanta (Cachinho, 2010).

Os mercados tradicionais são dotados de um ambiente mais próximo, privilegiando o 

contacto direto, tanto com comerciantes como com o produto comercializado. Não obs-

tante, a atmosfera é popular e animada devido ao aglomerado de transeuntes e atividades, 

criando uma permuta sociocultural. Estes locais são vistos por muitos como uma forma de 

estabelecer contacto social, de forma genuína e próxima, dando capacidades a muitos para 

fazer face ao isolamento da população (Ripol, 2008). A proximidade é o que torna a cidade 

genuína, como tal temos de preservar esses elementos (Guardia e Oyón, 2007), os merca-
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Figura 17 Mercado TimeOut, Lisboa - Eng. Ressano Garcia/ arq. João António Piloto/ Aires Mateus (fotografias).

Figura 18 Mercado do Bom Sucesso, Porto- Fortunato Leal, Cunha Leal e Morais Soares / FA.A Arquitetos (fotografias).
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dos tradicionais são parte dessa realidade que necessitam de uma transformação constante 

que os dinamize e responda às necessidades económicas, culturais e sociais da urbe e dos 

seus habitantes (Salgueiro,1996). Nesse sentido, de reconversão e dinamização de mercados 

permanentes, temos vários exemplos de estruturas seculares que se foram transformados 

ao longo do tempo de modo, a sobreviverem e adaptarem-se às exigências e necessidades 

contemporâneas da população.

O mercado da Ribeira, em Lisboa, surge inicialmente no século XVI, onde se vendiam 

legumes, peixe e fruta. Em 1882, dá lugar a um edifício de maiores proporções, com uma 

cobertura de estrutura em ferro, projetada pelo Engenheiro Ressano Garcia. Retiram-se os 

telheiros/cabanas que dão lugar a bancas organizadas por um corredor central, onde se tinha 

acesso a água. Em 1930, conclui-se um projeto do Arquiteto João António Piloto, a am-

pliação do mercado implicou que se estabelecesse uma nova entrada principal, assinalada 

com uma cúpula e lanternim (Medeiros, 1994). Em 2014, é reabilitado e reconvertido num 

projeto da autoria dos Arquitetos Aires Mateus, e renomeado de Time Out Market Lisboa. 

Este projeto assume-se como uma reabilitação/restauração do edifício, tendo como premissa 

a ocupação do espaço com 24 restaurantes, 8 bares, mais de uma dezena de espaços comer-

ciais e uma sala de espetáculos: elementos reversíveis e que não retirem a leitura do edifício 

original. 14

Relativamente à cidade do Porto, o edifício do Mercado Bom Sucesso (fig. 18) foi um 

projeto da Câmara Municipal do Porto, inaugurado em 1952 e projetado em 1949 pelos 

arquitetos Fortunato Leal, Cunha Leal e Morais Soares. A obra apresenta um total de três 

pisos, com cobertura em abóboda, apoiada por terraços seccionados e laternis com caixilhos 

de cimentos quer permitem a entrada de luz natural. Este edifício foi recuperado num projeto 

do gabinete de arquitetura FA.A Arquitetos, sem qualquer alteração exterior das fachadas ou 

cobertura. Construíram-se dois novos edifícios no interior: um no lado norte destinado a um 

hotel de quatro estrelas; outro, no lado sul com diversos serviços. No piso térreo mantém-se 

as funções de mercado com bancas de produtos de restauração e venda de frescos. 15

14 www.timeoutmarket.com/lisboa [Consultado em Março de 2019] e www.echoboomer.pt/time-out-

-market-oscar-restauracao [consultado em Março de 2019] 

15 www.agendaculturalporto.org/mercado-do-bom-sucesso-no-porto [Concultado em Março de 2019]
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Figura 19 Manifesto Market, Praga- reSITE (fotografias).
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2.2.2 | Mercados Abertos E Temporários

Os mercados temporários são considerados mercados público e espaços público. Servem 

como local de venda ou troca de bens e serviços, enquanto que ao mesmo tempo, funcio-

nam como espaço público e comum à sociedade. (Tangires, 2003). Podem surgir na forma 

de: mercados de rua, mercados noturnos, mercados de agricultores, mercados de arte, entre 

outros. A sua natureza de ocupação é temporária, geralmente periódica ou ocasional. Estes 

mercados operam perante a cedência de um espaço público existente, como ruas, praças e 

outros espaços vazios da cidade. O seu papel enquanto mercados temporários na cidade tem 

sido amplamente reconhecido como espaço social, comercial e cultural. A sua informalidade 

e atividade agregam vitalidade às cidades e subúrbios, tornando-os potenciais atrações ao tu-

rismo. Segundo Jacobs (1961, p.273) escreve:“ se as ruas de uma cidade são interessantes, 

a cidade parece interessante; se parecem aborrecidas, a cidade parece monótona.”. Jacobs 

refere-se não à aparência do desenho de rua mas sim, a uma rua com atividade gerada por 

pessoas. Nestes espaços é possível identificar uma desordem aparente e uma ordem invisível 

que coexistem lado a lado e onde se demonstra o resultado de uma mistura de geografias, 

culturas e tendências locais e globais. 

Os mercados temporários possuem estas características ricas e complexas, contribuindo 

para a sua informalidade e temporalidade. Na maioria dos casos, estes espaços tem uma me-

nor intervenção a nível de arquitetos, urbanistas ou entidades públicas, quando comparando 

à intervenção dos próprios vendedores e visitantes, até ao momento em que o seu potencial 

de desenvolvimento é realmente reconhecido. Assim, é necessário compreender a sua com-

plexidade e a forma como estes mercados operam, no sentido de melhorar a sua acomodação 

enquanto parte integrante da cidade. O mercado temporário, enquanto plataforma cultural 

capaz de regenerar e impulsionar espaços negligenciados em pólos socioeconómicos eficien-

tes e dinâmicos, é uma realidade evidenciada através dos exemplos que se seguem. 

O Mercado do Manifesto/ Manifesto Market (fig. 19) é um mercado pop-up em Praga, 

na República Checa projetado pelo trio de arquitetas reSITE16. É constituído por vinte e sete 

contentores de transporte de cargas e situa-se num local anteriormente inutilizado, na Es-

tação Masaryk. Este mercado abriu em Junho de 2018 e posteriormente foi deslocado para 

outros locais em Praga, tendo uma duração temporária prevista de dois anos, inserindo-se na 

16 www.australiandesignreview.com/architecture/the-peoples-market [Consultado em Maio de 2019]
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Figura 20 People's Market, Melbourne- Steven Vidovic e Kristina Taranto (fotografias).

Figura 21 Common Ground, Seoul
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estratégia migrante (como exposto no tópico espaço do capitulo 1). Neste local, será possível 

encontrar bancas de designers, restauração, bibliotecas e eventos culturais como concertos, 

djs, workshops, projeções ou espetáculos de teatro. No final da duração do projeto, está pre-

visto transformar o local num distrito empresarial. 17 

 Ainda referente à utilização de contentores de transporte modificados para serem utili-

zados na construção de mercados temporários, a capital da Coreia do Sul, Seul, realizou um 

projeto ainda mais ousado, o Common Ground (fig. 21). Este projeto consistiu na construção 

do maior shopping feito através de contentores. Desenhado pela empresa coreana “Urban-

tainer”, o shopping foi feito com 200 contentores num espaço de 5300 metros quadrados 

que podem ser facilmente modificados, movidos ou desmantelados, consoante o necessário. 

Este foi um projeto experimental que procurava revitalizar um terreno não utilizado no cen-

tro da capital. O uso de contentores reduziu o custo e o tempo da construção. Este exemplo 

foi projetado como migrante, ou seja capaz de ter uma utilização temporária que se desloca 

para novos locais mas, como até hoje permanece no mesmo espaço, devemos considera-lo 

permanente (como exposto no capitulo I). Os contentores empilhados formam um quadrado 

central que alberga mercados ao fim de semana, exibições e performances culturais.18

Melbourne na Austrália, acolheu em 2013 um mercado temporário o People's Market, 

(fig. 22) pensado com o propósito da utilização de materiais sustentáveis, por Steven Vido-

vic e Kristina Taranto. O anterior parque de estacionamento com 1100 metros quadrados, 

foi transformado num espaço comunitário multifuncional durante cerca de seis meses. Este 

projeto é considerado como transitório, uma vez que ocorreu apenas uma vez num período 

limitado de tempo (como exposto no capitulo I). O propósito deste projeto temporário é fazer 

com que a comunidade pense sobre o que poderia ser o redesenvolvimento da área e fornecer 

comodidades onde antes não havia nenhuma. Este projeto englobou um cinema de 50 luga-

res, um café e uma pizzaria e um espaço de oficina. Os lugares sentados do cinema foram 

construídos à mão usando painéis de andaimes recuperados. Os espaços do workshop foram 

usados por uma variedade de grupos para: palestras, conferências e projetos interativos. O 

mercado incluiu locais para restauração através de contentores portáteis transformados para 

o efeito: espaços de vendas de retalho; espaços sentados com ocupação até 200 pessoas; um 

espaço destinado a um mercado pop up com 30 bancas para os sábados; abrigos para a chuva 

17                www.goout.net/en/cultural-centres/manifesto-market/rcoc [Consultado em novembro de 2019]

18 www.inhabitat.com/worlds-largest-shipping-container-shopping-mall-pops-up-in-seoul [Consulta-

do em novembro de 2019]
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Figura 22 Wulugul Pop Up, Sidney- Foolscap (fotografias).
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e sol em locais chave; concertos e cinema ao ar livre; e em todo o local estavam localizados 

jardins verticais, vegetação e sistemas de captação da água das chuvas. Foi também criada 

uma horta comunitária em redor do perímetro do espaço.19 

Também na Austrália, em 2015, o gabinete Foolscap projetou um espaço verde em Si-

dney, feito através de tubos de cartão reciclado e impermeáveis. Wulugul pop-up (fig. 22) 

oferece lugares sentados com vista sobre a paisagem, restauração, um cinema ao ar livre, 

espaço para escritórios e diversos espaços verdes. Os tubos, foram feitos a partir de 98% de 

material reutilizado e totalmente recicláveis, e as paredes com jardins verticais apresentaram 

um sistema simples de auto-irrigação. Este espaço temporário e interativo foi desenhado 

para ser uma demonstração dos restaurantes permanentes com abertura prevista um ano após 

o projeto. Este projeto é transitório, uma vez que aconteceu uma vez num período limitado 

de tempo, ao utilizar a estratégia stand in (como exposto no capitulo I). 20

2.3 | Mercado Enquanto Sistema

Os mercados temporários podem ser vistos como um sistema, uma vez que para que 

lhes seja possível operar e funcionar, necessitam de um local de mercado, de determinadas 

infraestruturas e de serviços específicos que apoiem as suas operações. Um “sistema” é de-

finido como “Combinação de partes reunidas para concorrerem para um resultado, ou de 

modo a formarem um conjunto”21. Para que um Mercado possa funcionar, é necessário ter 

vendedores, o seu conjunto de acessórios para venda e estrutura principal, um espaço que 

possa receber essa estrutura e outras micro infraestruturas como: luzes de rua, fornecimento 

de eletricidade e para alguns, armazenamento. Existem também infraestruturas comuns que 

tanto vendedores como visitantes necessitam como: instalações sanitárias públicas ou luga-

res de estacionamento. Mas acima destas necessidades, os mercados temporários também 

exigem uma rede urbana que viabilize a operação deste sistema (Zakariya, 2012).

Os mercados temporários funcionam como uma organização de produção, comerciali-

19 www.architectureau.com/articles/melbourne-pop-up-market [Consultado em novembro de 2019]

20 www.inhabitat.com/wulugul-pop-up-installation-in-sydney-is-a-multifunctional-urban-space-made-

-of-recyclable-cardboard-tubes [Consultado em Outubro de 2019]

21 www.dicionario.priberam.org/sistemas [Consultado em setembro de 2020]
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zação, troca e consumo. Esta operação inclui envolvimento de produtores e consumidores 

que coexistem com os processos informais e auto-organizados assim como, com os espaços 

provisórios. Estes locais temporários, enqaunto um espaço comercial e informal, não podem 

ser dissociados das suas contribuições sociais, culturais e espaciais para a cidade onde estão 

inseridos. Existem processos e relações entre os mercados e a cidade: os fornecedores, os 

produtos, a cadeia de distribuição, a localização do mercado, as dinâmicas entre mercado, 

visitantes e todo o contexto em que decorre. Para compreendermos todo este sistema como 

uma estrutura complexa que não se poder reduzir ao local específico onde o mercado se 

instala, exige uma avaliação apropriada e exigente das diferentes escalas onde podemos in-

tervir, de modo a projetar as infraestruturas necessárias (Zakariya, 2012).

2.4 | O Mercado Hoje

2.4.1 | Arquitetura Do Consumo

Os consumidores são alvo de experiências de compra, suaves e anónimas, nos supermer-

cados e grandes áreas comerciais. O mercado redefine essa experiência ao sobrepor intera-

ções entre o consumidor, produtor e comerciante que são inerentemente confiáveis e pes-

soais. Sommer identificou uma cultura “self-service” com “o processo de des-socialização”, 

ou seja, a eliminação de oportunidades para encontros interpessoais humanos no mercado 

está a acelerar-se nas configurações de revenda em geral e nos supermercados em particular.

(Sommer, Herrick e Sommer, 1981). Sommer explicou a ecologia comportamental tanto dos 

supermercados como dos mercados de frescos, dos quais o projeto arquitetónico é parte. A 

circulação dos clientes através da loja e a exposição a produtos foram as principais diferen-

ças entre os dois. O design do supermercado prioriza intencionalmente o fluxo de tráfego, 

eliminando assim os espaços onde os clientes podem realizar conversas. Da mesma forma, 

os corredores da loja são projetados para maximizar a exibição do produto e o acesso ao 

cliente e eliminar a possibilidade de uma comunicação fácil entre pessoas em lados opostos. 

Como Sommer escreveu:

“Shoppers at the farmers’ market, however, are free to talk across the low stands or 

boxes containing fresh produce. Physical objects at the farmers’ market serve more as 

bridges than barriers. Farmers’ market customers carry hand baskets and paper bags 

which don’t increase conversational distance or block interaction to the same degree as 
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shopping carts.” 

(Sommer, Herrick, and Sommer 1981, p.13-19)

Uma facilidade de comunicação e interações pessoais nas suas experiências de compra 

são cada vez mais procuradas pelos clientes. Os mercados de frescos tornaram-se num des-

tino de compras e um local que preserva essas interações. As oportunidades para mudar os 

hábitos sociais dos consumidores, construir espaços públicos em comunidades urbanas e 

proporcionar uma experiência agradável e humana, necessária e amplamente desejada para 

a compra de mantimentos, resultaram dessa tendência (Ali, 2017).

Como já referido anteriormente, um dos ainda poucos exemplos de sucesso de um mer-

cado permanente no Porto é o Mercado do Bom Sucesso. Fatores como o planeamento es-

tratégico, a localização, o tamanho adequado com valor histórico e arquitetónico e uma 

comunidade diversificada, culturalmente rica, ajudaram a ter sucesso após a sua renovação. 

Os fatores que desempenham um papel crítico no seu sucesso contínuo incluem a existência 

do mercado como um marco conhecido antes da reabilitação, a construção gradual de ven-

dedores e a mudança dos hábitos de consumo social nos mercados em geral. 

2.4.2 | Declínio Do Tradicional

O declínio dos mercados tradicionais nos principais países europeus e nos Estados Unidos 

da América foi lento e progressivo. Prolongou-se por mais de meio século, até ao desapare-

cimento quase completo dos sistemas de mercado, como haviam sido concebidos durante o 

século XIX. Em Inglaterra, por exemplo, a década de 1870 foi o auge desta atividade, mas 

imediatamente após observou-se uma queda progressiva destas construções, até o ponto que 

entre 1910 e 1920 nenhum novo mercado foi construído (Bassols e Bañales, 2007).

Nos Estados Unidos da América, mais concretamente em Nova Iorque, antes da formação 

de novos bairros situados na periferia a norte do centro da cidade, segundo o estudo de Bas-

sols e Bañales (2007), interrogou-se se os mercados estavam definitivamente condenados 

pela crescente concorrência de centros e lojas privadas. Os preços eram mais elevados, mas 

para além de estarem perto das residências prestavam um melhor serviço: os clientes sen-

tiam-se mais bem tratados, conheciam melhor os seus gostos e podiam comprar produtos por 
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conta. Por outro lado, os mercados municipais, foram criticados pela sua má manutenção, o 

seu grau de limpeza e higiene e a simplicidade dos seus fornecedores.

Os mesmos autores também referem que nos últimos anos do século, ocorreu em Fran-

ça, uma degradação dos mercados tradicionais, devido às novas formas de comercialização 

de produtos agrícolas e pelo declínio da agricultura tradicional. Com o início da 1ª Guerra 

Mundial, este declínio acelerou, como consequência da destruição, falta de manutenção e 

a subsequente demolição de muitos desses mercados. A liberalização do comércio, após a 

guerra, a mudança nos métodos de comercialização que enveredaram pela padronização dos 

produtos, levou à organização dos mercados de grandes cooperativas nas grandes cidades 

e prejudicou os pequenos produtores agrícolas. Os hábitos de consumo também se altera-

ram, aumentado o número de compras realizadas nas lojas (Bassols e Bañales, 2007). De 

qualquer modo, este não foi o período de declínio definitivo dos mercados (Tangires, 2003). 

Para responder a uma diminuição dos preços dos alimentos, muitas cidades estimularam o 

restabelecimento de mercados semanais e até permitiram a venda ambulante (Schmiechen e 

Carls, 1999). A sobrevivência e ressurgimento de mercados ao ar livre é um fenómeno que 

se repete, a tradição de mercados abertos subsistiu, mesmo nas grandes cidades. 

A crise definitiva ocorreu no período pós segunda guerra mundial. O longo período sem 

investimento, a destruição, a renovação dos centros históricos, a mobilização progressiva 

da população, dizimou o legado herdado. Por outro lado, a revolução feita pelo surgimento 

dos supermercados levou ao acondicionamento dos produtos numa escala nunca antes vista 

e contribuiu para tornar o mercado tradicional uma opção considerada definitivamente ana-

crônica (Bassols e Bañales, 2007).

A mudança da distribuição local para a distribuição global de alimentos, que decorreu da 

ascensão e melhoria dos sistemas de transporte após a Segunda Guerra Mundial, foi observa-

da por Monika Roth (1999). A relação de oferta e de procura tornou-se menos dependente da 

agricultura local e as cadeias de supermercados começaram a utilizar os armazéns centrais 

para distribuir os bens. A autora verificou que os pequenos produtores acabaram por sair do 

mercado ou tornarem-se vendedores diretos.

Podemos constatar, que os mercados sofreram de alguma incapacidade de se moderni-

zarem e a adaptarem às exigências da evolução da sociedade, modo de vida, hábitos de 

consumo e consequente desenvolvimento urbano. Sendo substituído por formas de iniciativa 

privada, com superfícies de maior dimensão, modernizadas e com uma oferta extremamente 

abrangente: Desde supermercados, hipermercados, centros comerciais e até os shoppings. 
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Os hábitos de compras das populações urbanas também tem vindo a mudar com o apareci-

mento de supermercados locais e grandes superfícies como os centros comerciais, com no-

vos conceitos e adaptadas a uma nova e maior procura por produtos de qualidade e contacto 

direto com o produtor. 

Os Mercados públicos que desde sempre foram considerados como o “pulmão da vida e 

agitação das cidades”22, estão ameaçados por uma problemática funcional e cultural, criada 

pela sociedade de consumo. O abandono desta forma de comércio progressivamente transfi-

gurou estes espaços em aglomerados comerciais caóticos e descaracterizados, com resulta-

dos que transformam também os edifícios e a paisagem urbana envolvente. Será necessário 

e relevante ponderar sobre os motivos que estarão na causa deste abandono considerar estra-

tégias para reestruturar o papel dos mercados na atualidade. Poderão ser considerados três 

motivos responsáveis pela decadência do comércio nos mercados tradicionais do centro da 

cidade:

• A crescente sub-urbanização, que afastou os consumidores do centro, devido à dis-

tância e ao tráfego;

• O preço das rendas e a acessibilidade que afastou os comerciantes;

• Alterações urbanas que afastaram o trafego pedestre de determinadas zonas.

Os edifícios dos mercados não foram capazes de contrariar a tendência anteriormente evi-

denciada, quer pela falta de modernização ao nível de investimento, quer pelas suas particu-

laridades físicas que resultam em lacunas. A nível estrutural, não cumprem as comodidades 

atuais exigidas pela sociedade, seja a nível de estacionamento, elevadores, ar condicionado, 

iluminação ou até insonorização. Encontram-se limitados também no cumprimento das nor-

mas de segurança e higiene, o que terá tido impacto sobre a venda de produtos alimentares 

frescos. Relativamente à logística, os períodos de funcionamento são limitados, a distri-

buição dos pontos de venda e respetivos produtos é desorganizada e pouco atrativa, não 

existindo inclusive uma capacidade de divulgação através de estratégias de marketing ou 

publicidade mais comum, como as redes sociais (Oliveira, 1999).

22 Folhadela, V., Cit. por Oliveira, L. (1999) Porto: Uma Cidade boa para viver. p.79
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2.4.3 | Adaptação Ao Contemporâneo

O aumento do interesse em reviver o mercado nos últimos anos acontece devido ao sen-

tido de isolamento social e desejo de mais e novas interações sociais por parte do público 

(Roth, 1999). A dinâmica social do supermercado deu lugar a um desejo de fazer compras 

como uma “experiência pessoal”. Como a autora observou, os consumidores alteraram de 

uma atenção ao preço/produto para uma de valor/experiência e que a venda direta dos produ-

tos aos consumidores alteraram em resposta a interesses do estilo de vida dos consumidores 

(Roth, 1999). O acompanhamento dos produtos alimentares, especialmente da produção, 

também está a tornar-se mais importante para os consumidores, que valorizam cada vez 

mais produtos saudáveis e cultivados organicamente, com pouco ou nenhum pesticida. A 

autenticidade encontrada na interação direta com o produtor tem implicações significativas 

para a súbita popularidade do marketing direto de produtos alimentícios através dos merca-

dos (Kirwan 2006). Mais recentemente tem surgido a preocupação sobre a necessidade de 

integrar o sector do comércio como peça essencial na estratégia de ordenação urbana, mais 

concretamente na reabilitação dos centros urbanos. Sendo inclusive defendido pelos espe-

cialistas uma quebra no consumo dos grandes centro comerciais (Harvard University et al., 

2001).

Há uma tendência crescente para que a necessidade de consumo seja preenchida com o 

acréscimo do “lazer e “experiências” (Kooijman, 2006). Deste modo, o comércio mais pró-

ximo e familiar, pode oferecer experiências mais variadas e autênticas que a restante oferta, 

mais genérica e distante, é incapaz de providenciar. Nestes locais é possível privilegiar a 

ligação com o passado, os novos hábitos e as novas formas de multiculturalidade urbana. Os 

mercados podem ressurgir como elementos relevantes numa altura de mudança cultural e 

urbanística (Freestone e Gibson, 2006). Um urbanismo que se distingue por optar em dispen-

sar alguma atenção à disposição de objetos mais ou menos permanentes, às configurações 

estáveis e definitivas, mas mais focado em acomodar processos dinamizadores de comércio, 

economia e cultura. (Koolhaas, 1995). O comércio ajuda os espaços públicos a prosperar 

em cidades de todo o mundo. Projetar o ambiente construído ao redor do mercado de forma 

a criar um sentido de lugar é vital para o sucesso desses espaços públicos. Em Matosinhos, 

por exemplo, o mercado é um edifício de interesse público que, para além de manter a oferta 

de produtos frescos (reestruturada), adicionou também: escritórios, lojas, restaurantes, posto 

de turismo e, uma incubadora de empresas de indústrias criativas. A intenção é aumentar o 
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número e a vitalidade das interações na zona portuária, entre os locais, visitantes e turistas. 

Procurou-se promover a vida da rua e criar um sentido de lugar. Utilizando para tal elemen-

tos arquitetónicos que resultam num local confortável e parte integrante da comunidade 

(PPS 2014). O mercado, nesse sentido, torna-se origem e destino, ajudando os residentes da 

comunidade a reconhecer e valorizar o espaço público como parte integrante da sua identi-

dade coletiva. Esta estrutura é mais do que apenas um local onde se obtém alimentos e outras 

necessidades, mas também incorpora o sentido único de lugar. 

O mercado sempre assumiu uma funcionalidade enquanto equipamento estruturante da 

cidade, é um local público capaz de gerar sociabilidade, estimulando e servindo de catalisa-

dor para o comércio local. Diferencia-se dos demais, pela sua genuinidade no que concerne 

a proximidade entre consumidor e comerciantes e toda a envolvência que consegue criar, 

através dos estímulos e sensações nos cheiros, ruídos, ao colorido que os diferentes ali-

mentos criam, inclusive na riqueza gastronómica dos produtos que disponibiliza. Os novos 

espaços de comércios, como os shoppings, não são capazes de competir com esta atmosfera 

e o objetivo deverá passar, não pela competição entre os dois modelos de comércio, nem 

pela substituição ou extinção de algum deles. O mais vantajoso poderá ser a conciliação de 

ambos no espaço urbano. Como evidenciado neste capítulo, o paradigma das preferências 

de consumo está em mudança: há uma crescente procura pela diferença. A preservação dos 

mercados poderá então residir na originalidade, na diferença e criatividade como se expõe, 

podendo a vertente pop-up, na sua portabilidade e flexibilidade, preencher esta procura. O 

mercado pop up poderá servir de resposta para este novo paradigma, uma vez que é capaz de 

mediar esta tendência na procura entre o passado (nas experiências autênticas e tradicionais) 

e o moderno (na novidade e originalidade das suas instalações). Pode reinventar o comércio 

de produtos e bens na forma tradicional e simultaneamente, tem a capacidade de (no mesmo 

espaço) alocar: startups de indústrias criativas; os seus escritórios; espaços onde possam 

expor criações; zonas onde se possibilite que turistas e locais possam assistir a concertos, 

exibições, debates e demonstrações culturais ou apenas, permancer. É também relevante re-

forçar que os mercados pop up podem fazer parte de uma operação global de requalificação 

do espaço urbano, como já evidenciado ao longo do trabalho. Estes locais são por um lado, 

atrativos a nível económico, na medida em que funcionam como um cluster para comércio, 

serviços e indústrias criativas, gerando riqueza e criando postos de trabalho; quer pela ver-

tente experimental, capaz de gerar uma experiência sensorial, pela mobilidade que transpor-

ta literalmente o serviço ou produto para o local e publico pretendido; quer pelo baixo custo 





85

e rapidez com que é construído. No entanto, os mercados temporários são sobretudo uma 

forma eficaz e pouco dispendiosa de atrair pessoas, podendo transformar locais públicos da 

cidade, abandonados ou negligenciados, com interesse e valor urbano extinto, garantindo 

um meio mais seguro, estimulante e valorizado. Deverão ser igualmente valorizadas a intro-

dução de variantes tradicionais como os produtos provenientes da agricultura biologia e de 

produtos tipicamente nacionais, para servir de atração turística e criar um sentido de referên-

cia cultural e local. Não obstante, na mesma área deverão constar espaços de restauração que 

possibilitem a utilização dos produtos do próprio mercado, animação sociocultural que traga 

uma nova dinâmica ao espaço e uma maior abrangência em relação aos diferentes escalões 

etários; ou ainda a utilização do espaço, em horários diferentes, para concertos, teatros ou 

exposições ao serviço da comunidade.

2.5 | Estratégias

Num sentido amplo, podem ser usadas táticas ou estratégias para alcançar os objetivos de 

um projeto temporário. Para Haydn e Temel (2006), as utilizações temporárias são o equiva-

lente dentro do planeamento urbano a táticas, enquanto que os planeamento são considera-

das estratégias. Haydn e Temel (2006, p.6), descrevem táticas como 

“an approach from the weaker place, which is not in a position to dictate conditions to 

an opponent but is compelled to try to exploit relationships to its advantage, by waiting 

for an opportunity and exploiting it flexibly and quickly”. 

Os teóricos argumentam também que 

“Temporary use is the opposite of the master plan: it starts out from the context and 

the current conditions, not from a distant goal; it seeks to use what already exists rather 

than inventing everything anew; it is concerned with small places and brief spans of time 

as well as the conditions at various points in time” 

(Haydn & Temel, 2006, p. 12).

Em contraste, consideram a estratégia como sendo uma abordagem que funciona a partir 

de uma posição de poder, a partir da qual é possível forçar a que se aceite as sua condições, 

ignoram as limitações impostas pelas circunstâncias. Como fortes defensores da utilização 

temporária do espaço, os autores valorizam a tática face à estratégia. A linguagem usada para 

descrever as táticas é mais positiva, na sua perspetiva, do que as palavras escolhidas para 
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Segurança Atração Conforto

1. Proteção face ao trânsito automó-

vel e acidentes;

2. Proteção em relação ao crime e 

violência:

a) Atenção aos arruamentos;

b) Funções diárias e noturnas;

c) Boa iluminação.

3. Proteção contra sensasões am-

bientais desagradáveis:

a) Vento

b) Chuva/ neve

c) Frio/ calor

d) Poluição

e) Ruído

4. Espaços projetados à escala 

humana;

5. Oportunidades de aproveitar aspe-

tos positivos do clina:

a) Sol/ sombra;

b) Calor/ brisa.

6. Experiências sensoriais positivas:

a) Bons pormenores e detalhes 

de projeto;

b) Materiais;

c) Vistas atrativas;

d) Vegetação / água.

7. Oportunidades para explorar:

a) Espaço para caminhar;

b) Inexistência de obstáculos;

c) Boas superficies;

d) Acessibilidade a todos;

e) Fachadas interessantes.

8. Oportunidades para permanecer no local:

a) zonas de estar atrativas e funcionais;

b) Infraestruturas necessárias à permanência.

c) Vista, incidência solar, pessoas, etc.

9. Oportunidades para observar:

a) distancia de visibilidade razoáveis;

b) Vistas interessantes;

c) Boa iluminação.

10. Oportunidades para conversar:

a) Baixos níveis de ruído;

b) Estruturas urbanas que criem escapes de 

conversa;

11. Oportunidade para atividades:

a) Convite à atividade: cultural, fisica e à 

criatividade;

b) Durante o dia e durante a noite;

c) Durante todas as estações.

Tabela A- Características do espaço para utilização temporária.



87

caracterizar as estratégias.

Já o discurso de Blau (2007, p.17) parece desconsiderar as táticas: “Tactics are 

opportunistic; they exploit opportunities. Strategy is generative; it creates opportunities”. A 

teórica argumenta: “Whether or not it is successful in achieving a desired outcome, strategy 

– by imagining, planning, and rationally projecting actions and their consequences onto 

existing conditions – transforms those conditions into possibilities”.

No entanto, mesmo dentro do mesmo contexto militar a partir do qual os termos tática 

e estratégia são desenhados, é possível argumentar que ambos são necessários numa cam-

panha de sucesso. O projeto de uso temporário deve ser usado enquanto ferramenta numa 

abordagem que reconhece a importância de ambas as táticas e estratégias. O “urbanismo 

tático”  tem as seguintes características: 

• Abordagem deliberada e faseada que incentiva a mudança;

• Oferta de soluções locais para os desafios de planeamento local; 

• Compromisso de curto prazo e expectativas realistas;

• Baixo- risco, com uma recompensa possivelmente elevada;

• Desenvolvimento de capital social entre os cidadãos e a construção da capacidade 

organizacional entre instituições público-privadas, organizações sem fins lucrativos e seus 

constituintes. 

(Lydon et al., 2010)

Considerando as características anteriores e repensando agora uma escala com base no 

Homem, é necessário reunir algumas condições que tornem o espaço convidativo e capaz 

de bem receber a própria comunidade. No livro “Cities for People”, Gehl (2010) explica 

a importância de uma apropriada intervenção urbana à escala humana. Os espaços urbanos 

devem ser trabalhados enquanto ambientes confortáveis para que desta forma, as atividades 

sociais comecem a decorrer desta característica. Existindo já movimento da comunidade 

no espaço, torna-se mais fácil implementar novos tipos de atividade capazes de convidar 

a percorrer e permanecer no espaço. (Gehl, 2010) Quando pensamos num sistema pop-up 

que tenha a capacidade de revitalizar o espaço que se encontra negligenciado, sem uso ou 

aproveitamento, é necessário ter primeiramente em conta três características: Segurança, 

Atração e Conforto. Com base nas premissas desenvolvidas pelo autor foi possível elaborar 

a seguinte tabela (Tabela A) adaptada à utilização temporária do espaço urbano. Para planear 
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um espaço temporário não é apenas necessário ter em conta as condições espaciais e sociais. 

As próprias estruturas a serem instaladas devem ter preocupações de sustentabilidade para 

que a pegada que deixem no decorrer e após a sua utilização do espaço seja nula. Para isso 

foram identificados pontos importantes a considerar aquando do planeamento das estruturas 

e da rede que as interliga. São eles: 

• Utilização de painéis solares.  A utilização de painéis fotovoltaicos que geram ener-

gia através da radiação solar pode cobrir a necessidade de eletricidade dos sistemas de aque-

cimento dos espaços, assim como a restante necessidade de eletricidade;

• Utilização de materiais reciclados. Construir essencialmente a partir de materiais 

reciclados e materiais locais é uma característica importante no que se refere à consciência 

sustentável de uma construção. Os resíduos recorrentes da montagem, desmontagem e que 

são formados no decorrer da duração temporária da estrutura, devem ser separados e reco-

lhidos convenientemente de forma a causar um impacto ambiental mínimo ou mesmo zero;

• Instalações sanitárias de compostos.  Uma vez que se pretende que as estruturas 

sejam temporárias e sejam implantadas e removidas do local sem deixar vestígios físicos, 

não seria possível cavar a terra a fim de inserir um sistema de esgotos. Assim, surge a ideia 

de instalações sanitárias que partem de compostos. Ou seja, o desperdício é coletado e pré-

-composto nas casas de banho;

• Permutador de energia térmica. Os espaços fechados deverão ter uma bomba de 

calor e um sistema de ventilação composto por um permutador de calor. Assim, 60% do ar 

quente que sai do espaço é recolhido e re-circula novamente para o interior. A bomba de ar 

extrai o calor do ar envolvente para aquecer cada espaço. Estas tecnologias simples permi-

tem que a necessidade de uma rede a gás seja contornada e que se utilize energia renovável 

para as necessidades de aquecimento do espaço.

Sendo o setor da construção civil um dos principais responsáveis pelos impactos am-

bientais sendo que para além disso, afeta diretamente toda a comunidade, uma vez que são 

nestes espaços construídos que passamos a maior parte do nosso tempo. É fundamental que 

estas premissas se conheçam e se apliquem no âmbito de uma arquitetura temporária e sus-

tentável, para a construção de ambientes ecologicamente corretos, confortáveis e saudáveis.
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2.6 | Reflexão

Na revisão de literatura realizada ao longo deste capítulo fica impressa a ideia de que a 

referência ao conceito de mercado surge no mesmo instante em que temos acesso a fontes 

históricas que o descrevam (sobretudo no período clássico). Sendo assim uma produção 

inerente à noção de civilização. Nos mais diferentes momentos da História, mesmo nos mais 

caóticos, os mercados operavam permitindo preencher não só a necessidade inerente às tro-

cas comercias e alimentação mas também à socialização.

Sujeitos à constante mutação das cidades e das necessidades criadas pelo capitalismo de 

consumo rápido e desenfreado, os mercados históricos tornaram-se edifícios devolutos que 

acabam demolidos ou com alteração da sua funcionalidade. Existe um vazio utilitário de 

locais que apresentem uma multi-funcionalidade capaz de responder à necessidade de um 

comércio próximo, antagónico à frieza estética dos shoppings e grandes cadeias comerciais, 

incapazes de oferecer um rosto conhecido e uma troca direta entre o produtor e o consu-

midor final. A esta necessidade do familiar, somamos a procura de locais que permitam a 

socialização entre os vários agentes, capaz de fomentar laços e afastar a distância e solidão 

própria das grandes urbes. Simultaneamente a própria procura empreendedora de criação de 

negócio, encontra nesta quebra uma hipótese de se mostrar e de criar relação próxima com 

o cliente/ visitante.

Com isto, consideramos que a proposta de um mercado pop-up, poderá ainda apresen-

tar-se como um instrumento de dinamismo económico: ao deslocar-se para locais degrada-

dos da cidade, nos quais poderá atuar como agente dinamizador capaz de reanimar funções 

antigos e estabelecer novas utilidades. A sua conceção poderá alocar escritórios e atelieres: 

com renda reduzida de modo a proporcionar condições que permitam o empreendorismo de 

artistas e profissionais locais. Deverá servir também de local de referência para espetáculos, 

exposições e palestras capazes de funcionar como uma importante ferramenta cultural e 

como criador de atração turística sustentável. Uma finalidade estrutural capaz de gerar rique-

za económica, cultural e social em espaços que até então estavam desprovidos de utilidade 

ou ocupação. Estas instalações possuem a particularidade essencial de presentear conforto, 

segurança e atração aos seus públicos, com vista a soluções sustentáveis que permitam utili-

zar recursos existentes no local, evitando deixar vestígios ou resíduos após o seu desmante-

lamento e que sejam capazes de utilizar energias renováveis.  

Para melhor compreensão do conceito, proposta e das estratégias encontradas, tornou-se 
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pertinente abordar casos práticos que contempletem a temática temporal da arquitetura en-

quanto montra de serviços prestados, dado que até à data não conhecemos exemplos de mer-

cados itinerantes que se inserissem no contexto deste ensaio no que ao planeamento, sistema 

e integração social e espacial dizem respeito. 





Capitulo 3

CASOS DE ESTUDO
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3.1 | Introdução

Devido ao relativamente recente crescimento e desenvolvimento de espaços pop-up, a 

investigação desta temporalidade arquitetónica encontra-se ainda numa fase inicial, pelo 

que existe um pequeno número de casos de estudo documentados sobre o potencial destes 

espaços com vista a: recuperar um edifício e / ou área e o seu potencial para potencializar 

novas vivências. Por outro lado, a utilização temporária de edifícios e espaços efémeros 

serão também estudados para facultar um apoio semelhante relacionado com o conceito po-

p-up, inserindo-os dentro das estratégias de Oswalt, Overmeyer e Miseelwitz (2003) quanto 

à implantação e ao carácter da utilização temporária, introduzido por Haydn e Temel (2006). 

O propósito deste estudo é demonstrar a relação entre as estratégias de uso temporário des-

cobertas na pesquisa realizada e projetos reais utilizando espaços temporários, a fim de iden-

tificar possíveis estratégias que podem ser utilizadas para uma investigação mais extensa.

Para ilustração e comprovação deste trabalho, irá seguir-se uma análise de casos de es-

tudos pertinentes à temática até aqui desenvolvida. São três casos práticos com diferentes 

escalas, programas e localizações, sendo que o critério de seleção utilizado foi: a temporali-

dade da arquitetura, obras construídas localizadas em vazios urbanos e com o propósito de 

regeneração urbana. Este capítulo analisa as obras segundo as condições do local, a estrutu-

ra, o programa e o efeito alcançado.
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Figura 23 Pavilhão Suíço, Hanover- Peter Zumthor (fotografias 

e planta)
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3.1.1 | Pavilhão Suiço, Peter Zumthor (Hanover)

O Pavilhão Suíço (fig.23) foi um dos muitos pavilhões temporários construídos para o 

exposição mundial de Hanover em 2000 com a temática “Humanidade, Natureza e Tecnolo-

gia”. O pavilhão foi projetado pelo arquiteto Peter Zumthor. A apelidada de Sound Box durou 

153 dias, de 1 Junho a 31 de outubro ocupando um terreno baldio. 23

O conceito de Zumthor foi  oferecer uma experiência relaxante e tranquila, com sons 

harmoniosos, música e aromas a vinho e gastronomia suíças. Para além de um local que 

tenciona transmitir informação e conhecimento sobre um país, esta construção destina-se a 

ser um local de refúgio e de socialização no qual os visitantes são estimulados e convidados 

a percorrer o espaço e a apreciar. A experiência dos sentidos foi parte importante neste de-

correr, e apenas foi considerada completa através de uma visita sensorial com base na visão, 

olfato, audição, palato e toque. A estrutura por si só funciona como uma verdadeira caixa de 

música, ressoam para o exterior os sons e músicas tocados no interior. Além de introduzir 

toda uma experiência suíça, a sustentabilidade era parte importante do projeto, usando ma-

teriais de origem local e que pudessem ser reutilizados após o término da exposição, como 

é o caso dos barrotes transversais em larício e os longitudinais em pinho. O pavilhão durou 

apenas cinco meses, mas trouxe uma nova vivência ao terreno devoluto em Hanover, atrain-

do público através da sua experiência local e arquitetura. 

O pavilhão tinha 50x50 metros e 9 metros de altura e a sua forma consistia num conjunto 

de paredes em madeira, que criam um labirinto aberto nas laterais e permeável pela utiliza-

ção de barrotes de madeira, empilhados numa malha. Ao alinhar várias conjuntos de pare-

des paralelas e ortogonais, nascem corredores interligados que desaguam em salas e pátios 

interiores. Esta estrutura de paredes em malha de madeira foi montada com uso de hastes 

de tensão, para que não recorressem à utilização de parafusos ou pregos. Este sistema contri-

buiu para uma montagem e desmontagem mais sustentáveis, sem que se originasse resíduos 

e lixos decorrentes da obra de montagem no local de implantação. Os visitantes são atraídos 

a explorar o interior do pavilhão através dos sons e palavras que dele emanam. No seu per-

curso são contemplados com o melhor da cultura suíça enquanto os jogos de luz e sombra, 

criados pela luz natural e luzes projetadas que direcionam a atenção e olhar, de quem percor-

re os corredores do pavilhão e convidam a permanecer nos recantos mais íntimos.

23 www.venustasarchitecture.com/blog/swiss-sound-box-peter-zumthor [Consultado em Janeiro de 

2019]
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A estratégia identificada no Sound Box foi a de “Stand In”, tendo sido projetado unica-

mente para a exposição mundial de Hanover em 2000, mantendo por isso o carácter tran-

sitório, não tendo voltado a repetir a sua utilização. O facto de utilizar edifícios e terrenos 

baldios durante a feira, trouxe um maior dinamismo aos edifícios e áreas de implantação, 

que de outra forma seriam espaços sem uso. 
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Figura 24 Mobile Museeum- Gruber + Popp Architekten (fotografias).
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3.1.2 | Mobile Museen e Mobile Studio, Gruber + Popp Architekten

O Mobile Museen (fig. 24), projetado em 2002 por Gruber + Popp Architekten, foi um 

museu de arte móvel dirigido pela Public Art Lab que consistia numa equipa de artistas, 

curadores, historiadores de arte, arquitetos, cientistas, e produtores multimédia.  Esta cons-

trução  foi a primeira tentativa do grupo para um museu de arte portátil, capaz de viajar e 

que durou entre 2002 e 2004. O modelo de museu viajou para as cidades de Berlim, Viena e 

Barcelona, e implantou-se em espaços públicos urbanos. A partir de 2004 e até 2006, os Pu-

blic Art Lab vieram a reconstruir o Mobile Museen sob a nova designação de Mobile Studios, 

que funcionaram como projeto piloto para o laboratório de produção de artistas móveis. 24

De carácter cultural, estes protótipos temporários e portáteis levavam o museu, as suas 

exposições e obras para os centros urbanos, percorrendo e ocupando temporariamente vá-

rios espaços urbanos no mundo, como é exemplo: Bratislava, Budapeste, Belgrado e Sofia, 

enquanto Mobile Studios (2004 a 2006). A intenção da equipa era de criar uma plataforma 

nómada que permitisse a partilha de ideias  e discussoões de cariz criativo e cultural enquan-

to os artistas tinham a possibilidade de experimentar e vender ao publico que era convidado 

a participar de forma ativa em todo o processo.

Os Mobile Museen convidavam artistas de vários pontos do mundo a construir e ocupar 

uma das áreas da estrutura modular, permitindo-lhes trabalhar o espaço com as suas obras 

e interagir com o público através de instalações artisticas que criavam uma maior ligação 

entre o autor e o visitante. Nos países que tinham a falta de estruturas artísticas funcionais, os 

Mobile Studios forneceram plataforma temporária que permitia a comunicação e o teste de 

novas formas de expor arte e para facultar um terreno neutro onde o diálogo entre distintas 

instituições locais fosse facilitado. Assim, para além de se tornarem uma ferramenta artística 

e socio-cultural, estas estruturas temporárias ganharam um palco também político. Ao tor-

narem-se uma plataforma local de diálogo interativo, não apenas com os visitantes em geral 

mas também com instituições e funcionários governamentais, visaram um desenvolvimento 

e acompanhamento maiores em temáticas relacionadas com a cultura e sustentabilidade da 

arte. Em locais como foi o caso de Bratislava, onde se desenvolveu troca de ideias e debates 

com o Ministério da Cultura para a criação de um novo Museu de Arte Contemporânea.

24 www.publicartlabberlin.wordpress.com/projects-2/public-art/mobile-museums [Consultado em 

Fevereiro de 2019]
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O projeto consistiu em três cubos feitos de PVC reciclado o que permitiu as mudanças 

nas suas posições, criando uma série de layouts organizacionais, com, no máximo, 10 me-

tros quadrados, dependendo do local e envolvente. A sua forma também permitiu que cada 

estrutura conseguisse viajar com segurança e facilidade. Todas as três formas cúbicas tinham 

um interior acessível e aberto, permitindo que os artistas expusessem os seus trabalhos no 

espaço. A forma minimalista das estruturas e o material brilhante de cor branca facultou uma 

estética visual moderna e um cenário limpo para evidenciar as obras de arte e cada artista.

Esta abordagem móvel da utilização do espaço é um exemplo de implantação “free flux” 

de Oswalt, Overmeyer e Miseelwitz (2003) enquanto mantém um carácter migratório. Esta 

estratégia é conseguida através da ocupação do local temporariamente, passando de seguida 

para uma próxima implantação, em local diferenciado.
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Figura 25 De Ceuvel, Amesterdão- DELVA (desenho 3D e fotografias).
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3.1.3 | De Ceuvel – Amesterdão

O projeto multidisciplinar De Ceuvel (fig. 25) é uma eco comunidade temporária, cons-

truída num antigo estaleiro nas margens do rio Van Hasseltkanaal, em Amesterdão.

O projeto teve início em 2010 e ficou concluído no verão de 2014, tem a duração prevista 

de dez anos. Consistiu na limpeza do solo poluído, através da introdução de plantas especí-

ficas; na construção de casas suspensas e restauradas enquanto espaço de trabalho para em-

presas criativas; na construção de um laboratório de pesquisa de métodos sustentáveis para 

eventualmente deixar o local ainda mais limpo. 25

O conceito foi  concebido por uma equipa multidisciplinar da qual fazia parte a equipa de 

arquitetos DELVA. O intuito do projeto foi de participar na competição Amsterdam Noord, 

a qual acabaram por vencer. O projeto assenta num conceito urbano em parque, posterior-

mente capaz de se tornar um parque sustentável. O conceito urbano foi desenvolvido pela 

equipa de arquitetura Space & Matter que criou um porto em terra, remodelando antigas 

embarcações, transformando-as em espaços de trabalho e pontos para reuniões sociais, nas-

cendo assim um pequeno e animado bairro. Os barcos de desembarque são conectados por 

um caminho sinuoso de bambu, que conduz os visitantes pelo parque.

Anteriormente, o local funcionava como um cais portuário que deixou o solo poluído. A 

DELVA Landscape Architects fez o projeto, pesquisa e gestão do parque, em colaboração 

com a Universidade de Gent. Tendo a sustentabilidade como um dos principais objetivos 

deste projeto, a Metabolic juntou-se à equipa do projeto para testar e desenvolver soluções 

sustentáveis em pequena escala. Com uma combinação de intervenções de alta tecnologia e 

baixa tecnologia, de modo a criar um local auto suficiente, semelhante aos elementos entre-

laçados de um ecossistema.

 Devido ao solo poluído, a equipa decidiu usar casas flutuantes com uma base de aço 

ou betão e construíram o percurso suspenso em estacas para evitar o contato direto com o 

solo. O conceito do parque consiste em utilizar plantas específicas para purificar o solo, que 

através do processo de fitorremediação26, conseguem inclusive limpar os metais pesados no 

solo. A biomassa da área é colocada num pequeno gaseificador de biomassa para criar ener-

25 www.delva.la/projecten/de-ceuvel [Consultado em Maio de 2019] e www.architectureindevelopment.

org/project.php?id=452 [consultado em Junho de 2019]

26 Processo através do qual são utilizadas plantas enquanto agentes para a purificação dos ambientes 

terrestres e aquáticos.
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Figura 26 De Ceuvel, Amesterdão- DELVA (planta).
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gia, que pode ser usada nas casas flutuantes. Mais energia é criada através dos painéis solares 

nos telhados das casas flutuantes. Também sistemas passivos, como bom isolamento, fazem 

parte da técnica de construção. Este projeto pode ser um exemplo para futuros projetos urba-

nos de cariz temporário e sobretudo que obdeçam a estratégias sustentáveis. 27

A estratégia identificada no De Ceuvel foi a de “Free Flux” e também de “Impulse”, uma 

vez que se instalou em diferentes cidades.

27 www.deceuvel.nl/en/about/general-information [Consultado em Maio de 2019]





3.2 | Reflexão

Através do estudo dos exemplos anteriores foi possível comparar três casos distintos de 

projetos temporários. Ao conjugar estas obras denota-se a importância de uma estratégia de 

cariz temporário. Torna-se relevante aprender com os projetos temporários já construidos, 

que surgiram sem ou com planeamento e, elaborar uma estratégia para tornar os futuros 

planos premeditados num contexto urbano e social. É  importante repensar os exemplos que 

a nossa experiência conhece como ocasional e sem organização e criar um sistema de im-

plantação para estes casos. Só assim a cidade será capaz de manter a coesão  organizacional 

e social sem que se crie um choque urbano que não cumpra o propósito e conceito iniciais 

de toda a estrutura. Esta abordagem de planeamento urbano promove uma visão mais abran-

gente, tendo como intenção implantar-se num faseamento flexivel, com um espaço temporal 

aberto, e uma tática que consegue responder ao ambiente e condições em constante mudan-

ça. Desta forma, será possível alcancar efeitos a longo termo através de utilizações espontâ-

neas e temporárias do espaço. Estes podem ou não fazer crescer negócios e atividades mas 

ao integrar e interagir com objetos construidos, dotados de um núcleo cultural, o resultado 

será um envolvimento e experimentação impactantes, tanto para o espaço, como para as 

pessoas. Através do ensaio prático que se segue foi possível assimilar a teoria estudada, as 

estratégias denotadas e materializar uma ideia e respetivo projeto. Respeitando as premissas 

principais daquilo que é uma arquitetura temporária, da sua utilização temporalmente limi-

tada do espaço, da associação do comércio enquanto troca de serviços no contexto cultural e 

a diferença que a sua implantação pode trazer à comunidade recetora.





Capitulo 4

ENSAIO PRÁTICO
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4.1|  APRESENTAÇÃO 

O conceito por detrás do presente ensaio projetual, baseia-se no estudo teórico iniciado 

previamente, relativo à arquitetura temporária, com relação à crescente utilização de espaços 

de utilização efémera mas recorrente, aí denominados de “pop-up”. Impulsionadores mo-

mentâneos e esporádicos de negócios, estes espaços relacionam a arquitetura ao empreendo-

rismo. As estratégias adotadas desenvolveram-se através da análise e estudo de trabalhos e 

pesquisas já realizadas e devidamente creditadas no que diz respeito à arquitetura temporária 

e à portabilidade de estruturas. Assim, foi possível a criação das ideias apoiadas nos concei-

tos de espaço temporário, área devoluta e flexibilidade, aliadas à construção e materialização 

da forma.

4.2 |  Matosinhos

4.2.1 |  História

A cidade de Matosinhos é povoada há cerca de 5000 anos. Durante o período Neolítico, 

esses dados foram comprovados por antigos vestígios da ação humana (Cleto, 2013). Atra-

vés das condições naturais do Rio Leça, que fertilizava os terrenos agrícolas, rapidamente a 

terra de Matosinhos, assistiu a um aparecimento de populações de agricultores, mercadores 

e pescadores. Desde o séc. XI e XII, que o estuário do Leça foi enriquecendo a sua bacia, 

proporcionando um sal de excelente qualidade. Desde então e até algures no fim do séc. 

XIX, este recurso esteve na base de transações comerciais, doações e até rivalidade com a 

Cidade vizinha, o Porto.

Vestígios do Domínio Romano indicam que se preparava a salga do peixe em tanques 

escavados nas rochas. Matosinhos tornou-se num entreposto comercial, onde se fazia im-

portações e exportações de produtos. Todos estes fatores impulsionaram o crescimento da 

indústria conserveira. Estas transições eram efetuadas no Castro de Guifões, também conhe-

cido como Castro Monte do Castelo (Cleto, 2013). A cidade foi durante muitos anos, local 

de entrada e saída de oportunidades de negócio mas, devido ao seu significativo crescimento, 

foi necessária a criação de um Porto para os navios atracarem. Foi no ano de 1854 que surgiu 

o primeiro projeto, mas apesar da sua grande necessidade, a construção foi apenas iniciada 

no ano de 1890. Considerada a maior obra de Engenharia realizada no séc. XIX em Portugal, 

esta mudança ajudou no desenvolvimento industrial e urbanístico da cidade (Cleto,2013).
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Figura 27 Matosinhos: vista aérea, 
eixos viários, áreas ajardinadas e 
área construída.
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O Porto de Leixões foi considerado o maior Porto artificial e o segundo maior do país, 

altura em que Matosinhos se transformou numa grande povoação de pescadores. É através 

da construção do Porto de Leixões, que Matosinhos iniciou o seu desenvolvimento industrial 

e urbanístico, em grande parte graças ao processo inovador da conservação de alimentos em 

lata. Iniciou-se neste período o apogeu das exportações em Matosinhos.

É no seguimento da excessiva procura das conservas Portuguesas de peixe, durante o 

período da II Guerra Mundial, que se dá o apogeu das exportações (Cordeiro, 1989). Em 

1937, devido à escassez da sardinha no sul do país, a procura do peixe focou-se em Mato-

sinhos, tornando o Porto de Leixões como o maior porto Sardinheiro. Apesar de terem sido 

feitas algumas alterações, a falta de matéria-prima aliada ao facto da estrutura do porto de 

Leixões, nesta altura estar desatualizada, as transações comerciais foram se desviando ao 

longo dos anos para o Porto, iniciando a queda da indústria. Entre os anos 50 e 60, a indús-

tria conserveira começa a sofrer uma quebra e Matosinhos assiste à decadência da indústria 

conserveira. Longos foram os anos sem melhorias, restando apenas na memória, a época da 

abundância de peixe, as transações para o Brasil, as descargas de algodão vindas de África e 

os quarteirões abandonados pelas fábricas. Atualmente ainda é notável alguma presença da 

indústria conserveira em Matosinhos, mas nunca voltará a ser o que era.

4.2.2 |  Diagnóstico Urbano

A cidade de Matosinhos é conhecida pela sua malha reticulada, mantendo o quarteirão en-

quanto sua unidade principal. Estes quarteirões são cada vez mais, à medida que os armazéns 

devolutos vão sendo demolidos, destinados a habitação e serviços (fig. 27).

A zona sul da cidade é um setor bastante forte nas indústrias, habitação e serviços enquan-

to que, os setores lúdicos, culturais e de lazer se encontram pouco explorados. Ainda assim, 

existem nessa zona grandes possibilidades para construção e evolução de forma a atribuir ao 

espaço urbano um valor acrescido. São exemplo a antiga linha ferroviária, os vazios urba-

nos, a ribeira a céu aberto, os armazéns e ruínas devolutos, etc.

Toda a malha ocupada é cosida e justificada pela proximidade ao mar, motivo de atração 

a nível turístico, habitacional e económico (próximo ao porto de Leixões, centro político de 

Matosinhos e à cidade do Porto).

Os serviços localizam-se sobretudo no piso térreo do edificado, essencialmente nas cons-
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truções ao longo da marginal, da Avenida da Républica, da Rua Brito de Capelo e da Avenida 

Menéres. Grande parte destes espaços encontram-se sem uso, em transição para conversão 

em habitações. Contudo, uma vez que Matosinhos Sul está direcionada para o setor terciário 

a um nível superior, é essencial preservar os armazéns e indústrias que se relacionem com a 

área habitacional, de forma a assegurar o serviço financeiro e o apoio às indústrias.

Matosinhos é uma cidade de oportunidades e dinamismo, alguns dos elementos identifi-

cados que podem ser aproveitados para o ensaio projetual, são:

1. A trama regular com quarteirões como elementos de unidade urbana - carácter de 

território flexível e dinâmico;

2. As ruínas de edifícios simbólicos;

3. Os quarteirões vazios;

4. Os edifícios industriais devolutos;

5. A linha de comboio desativada, que permanece como uma cicatriz;

6. Os eixos viários principais- praticamente todos construídos;

7. Existência de uma ciclovia- possibilidade de prolongamento;

8. A necessidade de desenvolvimento da cidade para o peão;

9. A falta de espaços públicos abertos à cidade;

10. A falta de espaços verdes;

11. O estacionamento, em grande número nas ruas, mas ainda assim, insuficiente. Por 

vezes constituem entraves à vivência do espaço por parte do visitante.

Na zona norte interior da cidade existem lotes de pequena dimensão que não possibili-

tam o desenvolvimento do programa sugerido, pelo que as opções mais favoráveis são os 

lotes no topo norte, assim como os da área industrial de Matosinhos sul. Pela sua dimensão 

e, também, pela história e memória que traz o eixo marcado da antiga linha ferroviária, os 

quarteirões e áreas ao longo do eixo oblíquo constituem as melhores opções de intervenção.

É importante reformular o espaço público enquanto elemento essencial e estrutural para 

recuperar o sentido da urbe. O objetivo é valorizar os espaços urbanamente coesos e refor-

mular os fragmentos dos espaços. Para isso é fundamental tratar e definir os sistemas de 

espaços coletivos enquanto motores de um novo sistema de cidade, garantido a relação entra 

as vias, monumentos, equipamos e que exista elementos de continuidade entre eles. Recupe-

rando e criando novas identidades espaciais.
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4.2.3 |  Intenção 

A intenção é criar um sistema que seja capaz de ser inserida em qualquer área, indepen-

dentemente da envolvência, adaptando-se no que se refere a oferta programática e ocupação. 

De espaço temporal limitado, o projeto visa ir de encontro às necessidades de divulgação e 

mostra de trabalho, por parte de empresas e negócios emergentes, em inicio de atividade e 

de pequena dimensão pertencentes aos ramos culturais e artísticos. Ao mesmo tempo, a co-

munidade permanente e visitante da área, é levada a conhecer e desfrutar de serviços lúdicos 

e enriquecedores para a vivência em comunidade enquanto apreendem a relevância da área 

onde foram implantados os protótipos, que outrora fora negligenciada, encontrando-se ao 

abandono ou a aguardar o inicio de uma construção com projeto aprovado.   

De igual forma e de acordo com a área de implantação facultada, é inserida a identidade 

e carácter da cidade que servirá de berço ao ensaio projetual. Matosinhos enquanto cidade 

de mar e mobilidade, trará ao exercício elementos de caracterização subtil que serão parte 

constituinte da sua formalização. Cidade de mobilidade, Matosinhos dispõe de boas infraes-

truturas que facilitam a deslocação de transportes, mas o mesmo não se verifica no que toca 

a pessoas. Os espaços ligados à cultura e lazer são também escassos, não dando resposta ao 

número de residentes e visitantes que a cidade mantém. Aliando o estudo teórico relativo a 

modelos arquitetónicos com carácter efémero, foi definido o conceito de trabalho que pas-

sava pela mobilidade humana chamada pela instauração de protótipos também eles móveis, 

cuja flexibilidade interior e permeabilidade para o exterior permitem albergar em si diferente 

programas culturais e lúdicos.

Pretende-se assim, comprovar que os usos temporários têm a capacidade de recuperar 

edifícios e espaços negligenciados através da atribuição de um novo uso. Além de fornecer 

sugestões para a revitalização dos edifícios e espaços urbanos devolutos, este projeto sugere 

a utilização de protótipos temporários para incentivar o crescimento de pequenas empresas 

de cariz criativo e cultural, promovendo o desenvolvimento de novos negócios e empreendi-

mentos locais dentro desses espaços.
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Figura 28 Sequênciação dos materiais constituintes das fachadas.

Placa de OSC reciclado

Estrutura Metálica

Isolamento termo acustico em lá rocha

Manta hidrófuga

Painel de aluminio composto
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4.3 | Sistema

4.3.1 | Definição

Para projetar modelos arquitetónicos que se relacionassem e fossem independentes da 

área de implantação, ao ponto de se tornarem um sistema, foi necessário elaborar um sistema 

que integrasse estes protótipos, organizando-os e distribuindo-os no terreno com uma lógica 

vincada e bem definida, para que este mesmo sistema ganhe a capacidade de funcionar de 

forma autónoma.

4.3.2 | Desenvolvimento

O módulo-base foi desenvolvido a partir do conceito primordial de um contentor indus-

trial, elemento característico e bem presente na cidade de Matosinhos, pelo ilustrar direto 

daquilo que é a mobilidade e o transporte, assim como a realidade hoje menos comum mas 

que outrora era característica da cidade: a sua indústria. O contentor industrial é modular e 

constituído por uma estrutura métrica metálica e painéis ondulados em metal. Destas pre-

missas nasce o módulo Box de 2,35m x 2,35m x 2,35m cuja dimensão o possibilita de ser 

facilmente transportado e, a sua estrutura modular e polivalente, o capacita de uma vasta 

possibilidade de usos e agregações. Esta estrutura é agregada através de perfis metálicos em 

L, aparafusados entre si e dispostos segundo a imagem que se segue. No interior são usados 

painéis OSB reciclados, o isolamento é feito em lã rocha e manta hidrófuga, no exterior a 

fachada é revestida com painéis de alumínio composto (fig. 28). Os apoios serão do tipo 

elevatórios, capazes assim de se adaptar a diferentes morfologias de terreno. 

As suas fachadas são tripartidas, podendo ser preenchidas por caixilharia metálica com 

vão pivotante, com uma porta ou fechadas com os painéis de alumínio composto.

O segundo elemento do sistema foi apelidado de Frame e é constituído por painéis ripa-

dos de madeira que podem envolver a Box ou uma agregação ou ainda, ser utilizado livre-

mente, de forma a criar áreas exteriores diferenciadas e com sombra. Este módulo é mantido 

livre, possibilitando a inserção do mobiliário conveniente ao uso que terá, tornando-o flexí-

vel nos programas que pode albergar. Pode assumir três variações em altura: 2,35m ou 2,75 

ou 3,15m.

Ao agregar Boxes cria-se a necessidade de elementos de conexão que relacionem e com-
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Figura 29 Agregação de módulos.
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pletem a composição. São eles: a escada- fabricada em metal de cor preta e conecta, em al-

tura, dois ou mais Boxes; a plataforma- composta por 2 a 4 degraus visa colmatar a diferença 

de cotas entre o plano terra e a cota de acesso ao cubo e, é igualmente materializada em 

metal de cor preta; a guarda- também metálica, permite criar e proteger um espaço exterior 

na cobertura de uma  Box e, a cobertura ajardinada- composta por módulo de prolongamento 

da Box, no mesmo material que este último e com 40 centímetros de altura.

A construção e agregação destes protótipos deve pressupor facilidade e rapidez de exe-

cução (fig. 29), economia e necessidade de transporte, assim como a possibilidade de des-

montagem e prático armazenamento das peças que constituem o protótipo. Desta forma, é 

utilizada a construção modular, recorrendo a elementos pré-fabricados que asseguram:

• Montagens e desmontagens rápidas e limpas;

• Possibilidade de acrescentar e subtrair módulos

• Durabilidade e resistência dos materiais;

• Durabilidade e resistência dos materiais;

O programa concentra-se num sector artístico-cultural uma vez que no estudo da área 

de implantação existia uma lacuna destes serviços, constituindo ao mesmo tempo um pólo 

centralizado de elementos que chamam a si visitantes, impulsionando a vivência da zona. Os 

módulos podem albergar as seguintes utilizações: escritórios; ateliers; cafés/ restaurantes; 

comércio; área de lazer exterior; instalações sanitárias. A flexibilidade do interior é conse-

guida através de um plano aberto agregado a mobiliário que, não sendo fixo e mantendo uma 

estrutura leve e translúcida, permite que não marque e preencha em demasia as pequenas 

áreas, ao mesmo tempo que tem características multi-funcionais. A implantação no terreno 

organiza-se segundo uma métrica reticulada de 2,35m por 2,35m (medida da Box) e pode 

estender-se, na medida do necessário, de acordo com o terreno a implantar. Com base na 

área disponível no terreno e do número de protótipos a inserir, com base no plano prévio de 

necessidades, é possível definir o projeto de implantação. Considera-se como necessárias a 

elaboração das seguintes fases para planificação da implantação:

1. Conhecer a área disponível;

2. Possuir um programa prévio;

3. Calcular o número de módulos necessários;
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Receção

Praça

Eixo principal
Espaço verde

Eixo secundário

Área de construção

Figura 30 Diagrama de implantação-exemplo para um terreno com cerca de 500m2.
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4. Reconhecer as áreas exteriores a planear e qual a zona onde as inserir;

5. Definir o eixo primário com orientação norte-sul;

6. Traçar os eixos secundários de orientação nascente- poente.

 Com base na área disponível no terreno e do número de protótipos a inserir é possível 

definir o projeto de implantação.  A dinâmica baseada no cubo e no quadrado enquanto geo-

metrias criadoras da forma, repete-se agora na constituição dos quarteirões. A sua variação 

em dimensão vai depender da área do terreno e pode ser constituida por um, quatro, nove ou 

dezasseis módulos. Estes quarteirões podem ser preenchidos com cubos no máximo em ¾ 

do espaço cheio. Esta medida permite que, no mínimo, tenhamos ¼ de espaço aberto e capaz 

de ser percorrível. Esta área, apelidada no ensaio de vazio é completa através de elementos 

acessórios que podem ser: Bloco de permanência e Bloco verde; com 78 centímetros de lado 

e alturas de 40 centímetros; constituem 1/3 do módulo base de 2,35 metros x 2,35 metros. 

O primeiro refere-se a um banco, que convida à permanência e contemplação, o segundo 

faculta o elemento natural na composição do sistema e alberga em si plantas e árvores de 

pequeno porte.

O eixo principal surge após análise da circulação pedonal da área a intervir e mantém 

uma largura dupla (4,70 metros), os restantes eixos com 2,35 metros, organizam-se segundo 

a dinâmica dos quarteirões e mantendo a métrica ortogonal da implantação. Estes percursos 

tomam uma maior dimensão ao ser percorridos, por serem mais estreitos, mantém uma liga-

ção mais direta e próxima com os módulos convidando a entrar. Ao mesmo tempo, mantém 

igualmente ligação à Praça, que surge aqui como surpresa, depois de um caminho pautado 

de informação (fig. 30).

Na continuidade do eixo principal, numa área central do terreno surge então a Praça, um 

espaço completamente aberto que ocupa a área de um quarteirão. O propósito deste espaço 

é de receber visitantes e ter área suficiente para a sua permanência e descoberta. Através de 

exposições, performances e debates que relacionem negócios mas também de eventos que 

visem a mostra e divulgação dos produtos / serviços das empresas instaladas no projeto. Para 

completar o espaço foi feito um módulo especial, baseado no frame, com uma abertura de 

135 graus, servindo assim como palco.

Depois de identificar a direção de maior fluxo de pessoas do terreno de implantação é 

apontadas uma área aberta, sem edificado, para receber este mesmo fluxo e introduzi-lo à 

dinâmica cultural do ambiente pop-up. Estas áreas que recebem o arruamento funcionam 
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como zona de recepção, enquanto que no interior dos núcleos, dentro dos percursos recor-

tados, desenvolvem-se as zonas de exposição e performance. Assim é introduzido o uso de 

modelos pop-up de utilização temporária, como forma de potencializar e adicionar atividade 

a estas zonas, apresentando uma nova oportunidade para a regeneração de áreas em ruínas 

ou desuso. Alguns dos aspetos mais relevantes a ter em conta aquando do planeamento de 

implantação deste sistema pop-up são:

• Convite a percorrer, andar de bicicleta e permanecer no espaço;

• Espaço público seguro, atrativo e visualmente estimulante que criar a noção de lugar 

relacionando-o com o contexto; 

• Diferentes opções de atividades sociais e culturais que aumentem a participação do 

público;

• Espaço público com definição clara e facilmente compreensível e delimitado com 

continuidade das frentes de rua e mobiliário urbano. 

4.3.3 | Procedimento 

De forma a assegurar uma constante abordagem e aplicação do sistema universal cria-

do em qualquer implantação torna-se necessário possuir uma aplicação de procedimentos 

delineada. 

1. Elaboração do projeto adaptado ao terreno e utilização necessária;

2. Aprovação do projeto por parte do cliente;

3. Inicio da produção/ separação dos elementos em fábrica;

4. Quando prontos, cada frame pode ser carregado individualmente, agregando no seu 

interior um ou dois cubos, devidamente seguros;

5. Em obra, os módulos são retirados do camião com recurso a uma auto-grua, também 

transportada em camião até ao local;

6. A grua coloca os módulos na posição exata definida em planta;

7. Os remates interiores e exteriores de união entre os frames e os cubos são concretiza-

dos, assim como a ligação de energia;

8. No caso de necessário o modulo de instalação sanitária, as ligações de aguas e esgotos 

ficam já preparadas para ligação à rede publica;

9. Recolha dos módulos para armazenamento ou instalação num outro local.





131

É de referir que a intenção é reutilizar estes protótipos pelo que após o fabrico inicial, o 

ideal será não repetir a construção de novos elementos, possibilitando antes, a reutilização 

dos já concretizados. Para tal, é necessário manter a informação/ inventário dos módulos 

disponíveis, para que na elaboração de um novo projeto para um novo local, sejam utilizados 

os elementos já existentes. Este funcionamento, economiza recursos e materiais, simultanea-

mente é um elemento condicionante na elaboração de uma nova implantação, podendo gerar 

situações em que a Box não tem o número de vãos solicitado pelo cliente, ou a área em vez de 

abranger 3 Boxes, possa apenas ser de 2. Assume-se um condicionamento com uma margem 

mínima, sendo que quando necessário para uma ocupação de maior escala, são fabricados 

novos elementos modulares. 
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CONCLUSÃO
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Com esta investigação sobre a utilização temporária do espaço urbano, podemos concluir 

que os usos temporários não estão a ocupar apenas momentaneamente espaço, mas têm 

sim a possibilidade de servir como um catalisador para a revitalização da área urbana. Usu-

fruindo destes espaços pop-up e, atribuindo-lhes funções enquanto equipamentos culturais, 

é possível demonstrar a aptidão dos lugares. A arquitetura cultural, artística e de lazer pode 

distinguir-se com significado da restante arquitetura civil, deixando de responder primor-

dialmente ao propósito utilitário. O cerne fundamental da questão passa pela compreensão 

da importância com que estes novos objetos arquitetónicos, enquanto elementos singulares 

relacionados entre si, contribuem para a totalidade da cidade. São edifícios que intervém no 

espaço urbano, reforçando o construído, mesmo não sendo constituinte da obra definitiva 

daquele local. A estratégia passa pela valorização visual de certos espaços urbanos, pontuan-

do-os com estruturas com a capacidade de os integrar nelas próprias: são os momentos de 

relação entre o interior e o exterior; a arquitetura e o espaço urbano; a cultura e a público.

Neste trabalho foi possível relacionar os conceitos de arquitetura pop-up, cultura, em-

preendorismo e comércio, construindo um novo mercado urbano capaz de revitalizar o  espa-

ço e vivência da cidade. Ao apresentar os pensamento de autores como Oswalt, Overmeyer 

e Misselwitz (2013), Kevin Lynch (1972), Gehl (2010) e Allegri (2017) confrontando-os, 

formulou-se uma direção estratégica que, posteriormente foi experiênciado no ensaio práti-

co. Esta estratégia não passou pela criação de uma visão completamente nova ou pela reação 

e contradição das direções tomadas pelos autores estudados. Ao invés, através do estudo e 

analise dos trabalhos citados acima, foi possível desenvolver um plano conceptual que não 

segue apenas uma ideia mas sim agrega o que de mais relevante foi escrito e feito, direcio-

nando-os de acordo com os objetivos propostos na introdução. 

Consideramos importante analisar a imagem da cidade de acordo com a influência do 

tempo. Os fatores que são temporários na cidade são também primordiais como vinculati-

vos na identidade da mesma. Os conceitos de: período temporal, amplitude, sincronização, 

regularidade e orientação são os objetos de construção temporal. Conscientes numa nova ne-

cessidade de planeamento, deverão refletir, analisar e fazer uso das várias dimensões que as 

estruturas assumem ao longo do tempo e consequentemente, do valor que se alcança através 

da variação do espaço e ambiente urbanos. 

Foi criada uma relação direta entre: a desindustrialização e diminuição de serviços públi-

cos; com a existência de áreas livres nas cidades e a nova e crescente tendência de construção 

sobrevalorizada em massa, nos apetecíveis centros das maiores cidades. Que em contrapar-
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tida co-existe com uma procura de espaços, com rendas acessíveis que permitam a criação e 

desenvolvimento de novos negócios, capazes de impulsionar o motor económico da cidade. 

São também capazes de se tornar uma montra ou palco, quando enquadrados num panorama 

artístico e cultural capaz de impulsionar uma cidade criativa. É neste processo que surge a 

possibilidade de emergência de instalações temporárias com um programa criativo.

Com o objetivo pressuposto anteriomente e do ponto de vista prático, é necessário que o 

domínio público seja ativado, devem ser estabelecidas relações e o convite deve ser feito: o 

acesso deve ser aberto e exposto ao domínio público e a primeira impressão deve ser forta-

lecida. A rede de acessos ao espaço a ser ativado devem ser refeitas ou fortalecidas, partindo 

de conexões pedestres, ciclovias e até estradas de circulação automóvel. O mais importante: 

estimular o interesse. Estabelecendo um jogo de influência que parte pelas diferentes mensa-

gens que as pequenas empresas transmitem, criando no visitante uma necessidade e impulso 

de entrar, percorrer e permanecer e experienciar o espaço. Ao utilizar o espaço e a própria 

área exterior como palco enquanto montra de trabalho, acende-se a curiosidade dos tran-

seuntes. Devem ser considerados diferentes públicos: crianças, turistas ou moradores locais;  

e diferentes situações: atividades dinâmicas, situações contemplativas, momentos de conví-

vio ou oportunidades de aprendizagem. Englobando um convite para usufruto de um espaço 

em diferentes contextos e com diferentes atores capaz de atender a diferentes demandas. 

Ao aprofundar diferentes vertentes de programas temporários e da necessidade das ci-

dades dos dias de hoje, o fenómeno do comércio temporário mostrou-se um importante 

fator para a definição e uso da cidade desde os primórdios da sua existência, criando um 

impacto na forma como o espaço publico é definido. Os espaços comerciais temporários 

tornam a cidade acessível aos cidadãos, criando a oportunidade destes serem parte integrante 

do desenvolvimento e mutação do espaço urbano. Ao mesmo tempo e, introduzindo novos 

programas naquilo que é considerado o comércio e mercado tradicionais, como o carácter 

cultural, cria-se um núcleo de interesse social capaz de dinamizar e reativar os pontos onde 

este é desenvolvido.

Com este estudo, concluimos que as cidades devem ser dotadas de um planeamento ur-

bano que preveja uma estratégia temporária, que possa ser utilizada como resposta em áreas 

devolutas ou em transiçao de utilização (por abandono, falta de investimento ou até buro-

crático). Como sugestão, o plano diretor municipal poderia albergar o conjunto de medidas 

e normas a implantar nestes casos a par de um projeto de arquitetura sistémico capaz de ser 

adaptado a qualquer zona. Rentabilizando assim os espaços em desuso, captando a si um 
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maior interesse e atenção. 

Dada a complexidade e pertinência abrangidas pela temática, a par das limitações  im-

postas pela circunstancias temporais para conclusão da dissertação, consideramos existir 

ainda matéria por desenvolver. Desta forma, ressalvamos o interesse e disponibilidade para 

continuação deste ensaio.
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