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ABSTRACT | 
 

The memory of human settlements, their culture, their heritage, their historic 

roots, and their traditions nourish cities territories, it is their essence, and it creates its 

identity. In today’s world, with fast urban development and growth, its genius loci is 

continuously being ignored and erased. Throughout this thesis we aim to understand the 

role of Creative Cities and their model on the development, regeneration and 

revitalization of urban landscapes, so that we can become capable of connecting a piece 

of territory, once farming lands, located on the eastern part of the city of Porto, on the 

city of Gondomar to be exact, which features drastic signs of desertation, yet at the same 

time reveals itself as holder of many heritage values that reach material and immaterial 

dimensions. Accordingly, we seek to understand how heritage can be the driver of 

creativity on urbanized territories since one of the peculiarities of this region its the 

presence of a farmhouse from the 20th century. Therefore, the challenge is to answer a 

question that involves the rehabilitation of the house and at the same time promoting the 

reconnection of the adjacent territory, realizing if the creative cities model is cable of 

sustaining, on a practical, theoretical and conceptual level, a revitalization through culture 

with its will centered on the human being. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS |  
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RESUMO | 
 

A memória das povoações, a sua cultura, a sua herança patrimonial, as suas raízes 

históricas, os seus costumes nutrem os territórios das cidades, são a sua essência e criam 

os seus valores identitários. No mundo “nupérrimo”, com o rápido desenvolvimento e 

crescimento urbano, continuamente se tem vindo a ignorar e a apagar os seus genius loci. 

Ao longo deste trabalho pretendemos compreender o papel do modelo da Cidade Criativa 

no desenvolvimento, regeneração e revitalização das Paisagens Urbanas, por forma a 

sermos capazes de conectar um pedaço de território, outrora terras de lavoura, localizado 

na zona oriental da cidade do Porto, na cidade de Gondomar, que apresenta drásticos 

sinais de abandono, mas que, ao mesmo tempo revela-se detentor de valores patrimoniais 

que alcançam as dimensões materiais e imateriais. Assim, pretendemos perceber como 

pode o património ser o impulsionador da criatividade nos territórios urbanizados uma 

vez que, uma das particularidades deste local é a presença de uma Casa de Lavoura do 

séc. XX. O desafio está, portanto, em responder a uma questão que passa pela reabilitação 

da casa e que, em simultâneo, promove a (re)conexão do território que lhe está adjacente, 

percebendo se o modelo das Cidades Criativas é capaz de sustentar, a nível pratico, 

teórico e conceptual, uma revitalização pela cultura com uma vontade centrado no Ser 

Humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALAVRAS–CHAVE |  
 

Cultura – Criatividade – Paisagem Urbana – Cidade Criativa - Património 
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Revitalizar, (re)conectar pelo poder da cultura urbana e criativa com o intuito de 

promover cidades/territórios centrados no Ser Humano. Cidades centradas no Ser 

Humano são cidades centradas na cultura. Seria insustentável negar, no mundo hodierno 

no qual habitamos, a capacidade inerente à cultura de transformar as sociedades, esta 

manifesta-se por várias vias desde a mais simples tradição de uma povoação até às 

grandes obras de arte e museus que as acolhem. O Património, tangível e intangível, é a 

herança de um povo, de um lugar, de um tempo e constitui a mais palpável forma de 

identidade que nos constrói enquanto comunidade, enquanto pessoas. Se esta herança 

patrimonial é revelada como fator identitário de cada individuo e de motor de coesão 

social então, a criatividade contribui para a fomentação de sociedades abertas, inclusivas 

capazes de preservar o que as unifica. Assim, percebemos que o património e a 

criatividade não devem ser desassociados quando procuramos um desenvolvimento 

resiliente do meio urbano e das suas dimensões socioculturais.  

Colocando esta premissa, será propósito desta dissertação, uma primeira 

abordagem ao conceito de Paisagem Urbana desenvolvendo a nossa perspetiva sobre uma 

descrição dos territórios aos quais habitualmente chamamos de periferias. Posteriormente 

abraçaremos então, o “polemizado” tema das Cidades Criativas, - que nos últimos anos 

tem vindo a suscitar um “renovado” interesse. A propósito do tópico iremos refletir acerca 

da sua relevância no desígnio da regeneração urbana numa vertente sobretudo da cultura 

patrimonial e humana. Com efeito, iremos ainda, neste sentido, desenvolver o estudo de 

um território urbano que constitui o concelho de Gondomar, integrado no distrito do 

Porto, que apresenta características fundamentalmente de periferia, de desequilíbrio, no 

qual os conflitos e os desafios se estendem às mais diversas escalas, desde o “indivíduo” 

à infraestrutura, o qual está igualmente embebido de valores patrimoniais que abraçam as 

dimensões materiais e imateriais.  

 

Falamos de Património no sentido em que este não significa apenas o foco no 

monumento edificado ou nos centros históricos das cidades, ou centralidades, 

determinadas pelas esferas políticas, económicas e religiosas. Entendemos, 

consequentemente, o Património como sendo igualmente o universo vivido, a história, o 

“assentamento” das populações no território, o quotidiano passado e presente e como isto 

contribui para uma “trama” que se torna responsável pela nossa cultura – o tecido urbano 

que representa uma sociedade em constante evolução.  
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Para que seja possível elaborar esta reflexão torna-se imperativo o apoio em 

pesquisas bibliográficas que sintetizem a procura de autores de referência cujas suas 

inquietações se relacionem com o tema de investigação, existe uma inevitável 

incumbência de interdisciplinaridade para nos tornarmos capazes de compreender o 

modelo da cidade criativa e sua aplicação à escala da paisagem urbana e todas as esferas 

que a envolvem e constituem. Destacam-se assim alguns autores e suas publicações que 

se notaram de grande importância para uma primeira abordagem a este estudo: ao nível 

da paisagem urbana desenvolvemos as nossas reflexões embebidas no universo de 

Francesco Bandarin, assim como na análise de uma evolução histórica dos conceitos e 

definições atribuídas ao Património ao nível da Paisagem Urbana, desde o pós-Primeira 

Guerra Mundial até à contemporaneidade; na aproximação territorial procuramos 

compreender o que envolvia um modelo que contempla a Cidade Criativa realçando a 

procura de elucidações nos ensinamentos de Charles Landry e nas reflexões de Richard 

Florida e Richard Caves. Em simultâneo, estando o tema intimamente ligado ao local no 

qual se insere o caso de estudo – cidade de Gondomar -, torna-se imprescindível 

contemplar autores que tenham desenvolvido estudos à cerca da região e seu 

desenvolvimento urbano, social, cultural, económico e tecnológico.  

A dissertação estará por isso organizada em quatro capítulos, um primeiro que 

procura definir o modelo teórico pelo qual se pode fazer a leitura do território urbano e 

da Paisagem Urbana aos seus diferentes níveis; um segundo que procura refletir à cerca 

do modelo da Cidade Criativa e elencar este com a revitalização e (re)conexão dos 

territórios urbanos; o terceiro capitulo será dotado de dois casos de referência que 

refletem, ao nível prático, o pensamento teórico estudado nos capítulos que o precedem; 

o quarto e último capítulo estará reservado ao caso de estudo, estando este inserido na 

cidade de Gondomar e, é composto por um vasto terreno agrícola em desuso no qual 

prepondera uma Casa de Lavoura em estado devoluto. 
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Fig.1| Paisagem Urbana Periférica: fragmentação do espaço urbano devido à sua expansão 

desregrada.  

Fig.3| Retrato Paisagem Urbana Periférica: confronto entre escalas de infraestruturas, produto do 

mau ordenamento do território.   

Fig.2| Paisagem Urbana: o território como “Património Vivo”. 
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1 PAISAGEM URBANA PERIFÉRICA 

1.1 Contextualização 
 

 

Entende-se como Paisagem Urbana Histórica o resultado de uma estratificação 

histórica de valores e atributos de caracter cultural e natural, sendo que esta noção vai 

além da definição de “centro histórico” por forma a incluir o contexto/estrutura urbana e 

todos os seus cenários e elementos – a topografia, a geomorfologia, a hidrologia, as 

características naturais do local, o ambiente construído histórico e contemporâneo, as 

infraestruturas a cima e a baixo do solo, os espaços vazios, os padrões locais de uso dos 

solos, a organização espacial, as perceções e relações visuais; inclui ainda as práticas e 

valores socioculturais da zona, as práticas económicas e as dimensões intangíveis do 

património como o valor de identidade e diversidade (UNESCO, 2011). 
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Partindo desta definição surgem os elementos basilares para proferir uma 

abordagem do território capaz de identificar, avaliar, preservar e gerir as paisagens 

urbanas dentro de um panorama globalizado sustentável. Ao abordarmos os territórios 

segundo esta perspetiva visamos a preservação da qualidade da atmosfera humana 

melhorando o uso produtivo e dinâmico dos espaços urbanos, procurando a diversidade 

social, cultural e funcional. Integramos ainda nesta esfera, a necessária vontade de 

preservar o património urbano, existe uma relação de simbiose que se equilibra entre o 

meio urbano e o natural, entre as vontades das gerações do passado e seus legados, as 

carências da sociedade do presente e do futuro.  

   

A abordagem da paisagem urbana tem como ferramentas primordiais para o 

desenvolvimento humano, social e económico a diversidade cultural e criativa, desde que 

as transformações físicas e intervenções sejam integradas harmoniosamente, 

comunicando com o património. Sobre esta visão pretendemos aprender com as tradições 

e perceções das comunidades locais respeitando os seus valores e não entrando, portanto, 

em conflito com estes, por forma a responder às suas necessidades. Tal como refere a 

UNESCO (2018: 53): 

 

“A Paisagem Urbana dos nossos dias é um grande tecido histórico feito de 

diversidade cultural que se deve conservar e evoluir ao mesmo tempo. (...) A 

Paisagem Urbana é feita de trânsitos, usos e lugares; de bairros, infraestruturas 

e monumentos; de tradições e instituições; a paisagem urbana do nosso tempo é, 

em primeiro lugar, aquilo que foi construído pelas pessoas (...) é o cenário da 

nossa identidade cultural,” nossos caminhos, nosso passado, presente e ideias de 

futuro. 

 

 Durante décadas temos discutido os binómios “cidade” e “periferia” em volta de 

uma caracterização focada sobretudo na dicotomia entre os dois. Estes têm vindo, assim, 

a ser objeto de classificação do território, caracterizando-o ao nível urbano, económico, 

social e cultural, atribuindo uma “imagem” polarizada à paisagem urbana. Não seria 

sustentável, contudo, uma anulação do entendimento de que em todo o pedaço de cidade 

- inserido em qualquer “polo” urbano- existe um Património intrínseco – humano e 

cultural. Entendemos, portanto, a periferia como um aglomerado de experiências sociais, 

culturais e urbanas, capazes de caracterizar a evolução sociocultural e histórica de uma 

sociedade em permanente mudança.  
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O crescimento da urbe periférica é uma constante na hodiernidade e torna-se 

imperativo um estudo estratificado, interpretativo e aprofundado deste fenómeno 

espacial. Compreender os núcleos e diversificação destes, a distribuição e evolução da 

malha urbana é um aspeto fundamental para identificar os aprimorados padrões de 

“assentamento” das populações e sua relação direta com o território que as envolve. A 

problemática do desenvolvimento e proliferação urbana desenfreada, desregrada e 

desmedida afeta sobretudo esta tal que lhe chamam de “zona de periferia”, rapidamente 

este fenómeno transforma o território, fragmentando-o e afetando profundamente os 

valores associados ao próprio espaço urbano, às comunidades e às paisagens (UNESCO, 

2018).  
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Fig.4| Parque e Palácio Nacional da Pena, Sintra  



35  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PAISAGEM URBANA PERIFÉRICA 

1.2 A Conceção de Paisagem Urbana:  
do Objeto Singular ao Contexto  

 
 

 
Entre 1970 e 1980, emergidos num contexto de penetrantes mutações 

socioeconómicas, o conceito de património fez-se chegar à comunidade, 

consequentemente, neste momento, a cultura do ocidente introduziu valores 

significativos, como a memória e a pertença identitária, à vontade de preservação e 

conservação dos patrimónios tangíveis e intangíveis. Na década de oitenta, a paisagem 

tornou-se o foco da reabilitação, acontecimento de certa forma peculiar se tivermos em 

conta que, durante mais de cinquenta anos, esta havia sido completamente desprezada.  
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Se o percurso da história da humanidade fora assim tão longo até o surgimento 

dos desassossegos relacionados com a paisagem, importa-nos compreender as 

circunstâncias que levaram a esta mudança de paradigma. A respeito desta perspetiva, 

auxiliamos as nossas elações traçando um caminho sobre as esferas do urbano e social e 

como estes dialogaram, ao longo do tempo, com a doutrina internacional de conservação 

e preservação do património (Cardoso, 2013: 8).   

 

A nossa investigação reporta agora ao ambiente de pós I Guerra Mundial, esta 

impede a atividade dos arquitetos influenciando inclusive as suas mentalidades. A partir 

daqui surge uma causalidade de efeitos interligados entre si que se traduzem como 

consequências de uma grande guerra que, inextricavelmente, se repercutem na arquitetura 

e, nos estudos sobre o património.  

 

É possível categorizar os despojos da primeira grande guerra em três fatores 

fundamentais sendo eles assentes nas consequências materiais, psicológicas e, 

amadurecimento das teorizações e experimentações artísticas. Debrucemo-nos assim 

sobre o facto de que a destruição física caotizou o espaço urbano o que inevitavelmente 

impõe uma rápida reconstrução deste. O estado e as entidades políticas vão agora tornar-

se o poder patronal que investe na recuperação das cidades afetadas pela guerra, os 

arquitetos têm assim um novo cliente e novos projetos com uma escala urbana. 

 

Numa outra perspetiva, podemos entender que as mutações a nível político 

fomentam os progressos culturais, note-se o exemplo dos países vencidos – Alemanha e 

Áustria – em que a destruição da guerra e o derrubar dos antigos regimes levaram a 

privações económicas que se refletem nesse mesmo estádio cultural.  

 

Antes da I guerra já se havia formulado os objetivos sobre os quais eram relevantes 

incidir a nível urbano de forma a que a arquitetura fosse acompanhada de uma ação 

cultural e que, esta, acompanha-se os avanços tecnológicos e económicos que estariam 

em curso de desenvolvimento desde a revolução industrial. A guerra não veio modificar 
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esta vontade, mas sim enfatizá-la, sensibilizando para a distinção da forma da substância 

e, mostrando a necessidade de uma severa recuperação de muitos desses temas. 1 

 

Coloca-se a tónica no ser humano e no racional, dá-se uma reviravolta no 

pensamento de vanguarda procurando uma nova linguagem capaz de alcançar uma 

generalidade baseada em pressupostos de pesquisas anteriores objetivas. A arquitetura 

moderna surge desta vertente de pensamento que navega para uma vontade “que dure 

além das circunstâncias momentâneas e que conta realmente para o destino da sociedade” 

(Benevolo, 1960: 394). 

 

 A década de 1930, surge, simultaneamente marcada pelas cicatrizes da primeira 

guerra e por aquilo que seria um progresso industrial que se tornaria no novo motor 

económico do mundo. É neste momento que observamos a promessa da modernidade a 

acompanhar quer as reflexões teóricas quanto as leis aplicáveis ao património cultural. A 

clareza destas afirmações é exposta na Carta de Atenas, 1931, nas referências ao 

desacordo entre o público e o privado, à carência de um consenso sobre quais deveriam 

ser as tarefas comuns.   

 

 Contudo, é igualmente na Carta de Atenas de 1931 que são lançadas as primeiras 

pedras da noção contemporânea de restauro e conservação dos monumentos históricos, o 

papel da sociedade é igualmente colocado em debate nesta instância, surge uma convicção 

de que a melhor política do património cultural "vem do afeto e do respeito do povo [...] 

considerando que este sentimento pode ser favorecido com uma ação adequada de 

instituições públicas ”, enunciando, por sua vez, uma vontade de que os jovens sejam 

educados na“ compreensão do sentido ”e no interesse “ da proteção dos testemunhos de 

todas as civilizações ”(CICI, 1931). A Carta de Atenas, 1931, influenciou debates, 

polémicas e posteriores cartas e manifestos sobre estudos teóricos e práticos relacionados 

com o património, os seus esforços viram-se, todavia, interrompidos pela Segunda Guerra 

Mundial. 

 

  

 
1 - Assentamos sobre uma perspetiva de que os “interesses verdadeiramente importantes são aqueles 
comuns a todos.” Os pioneiros da vanguarda nesta fase sentem uma necessidade de se apoiar no 
Homem como unidade basilar da mudança sustentável e coerente.    
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Fig.5,6 e 7| A Destruição do Património Construído, Produto das Grandes Guerras  
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Após as atrocidades cometidas em grande escala pela chegada de uma nova 

guerra, o novo pós-guerra instituiu novas ordens políticas e económicas. Neste contexto, 

em 1945, a Organização das Nações Unidas é fundada, com ela surge o diálogo 

internacional que introduz um conhecimento sistemático mais vasto sobre as políticas 

públicas aplicadas em todo o mundo e os desafios que se opõe ao desenvolvimento dos 

territórios. Consequentemente, novos entendimentos são formulados à cerca do 

património cultural e do espaço urbano. O ano de 1962 fica marcado na história pela 

aprovação da “Recomendação sobre a proteção da beleza e do caráter dos lugares e 

paisagens” (UNESCO,1962). Este documento sintetizaria as resoluções que os defensores 

do património cultural articulariam desde a Segunda Guerra Mundial e, compilaria nele 

preocupações à cerca do espaço percorrido pelo ser humano – o espaço público e a 

interação dos homens e das mulheres com o meio.     

  

A Recomendação de 1962 obedece a outros acordos enunciados pela Carta de 

Atenas de 1931, concomitantemente, introduz novos conceitos e diretrizes instigadas 

pelos “estigmas” de uma grande guerra, promovendo a investigação do impacto humano 

no meio físico. 

  

“Em todos os momentos, a ação humana por vezes causou danos à beleza e ao 

caráter de lugares e paisagens que constituem o ambiente natural de sua 

existência, empobrecendo assim o patrimônio cultural e estético e até mesmo 

vital de regiões inteiras em todas as partes do mundo(...)” (UNESCO, 1962). 

 

É no ano de 1964 que, o II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de 

Monumentos Históricos, convocado pelo ICOMOS, aprova a Carta de Veneza. Neste 

documento especifica-se e amplia-se algumas das noções redigidas na Recomendação da 

UNESCO de 1962 assim como, se aprofunda o próprio sentido da Carte de Atenas de 

1931. Submergidos numa atmosfera na qual o progresso da indústria se tornou o domínio 

sobre o nosso planeta e, cujo papel das cidades desempenharia uma função cada vez mais 

de centralidade, um “ecossistema” de tensões e ameaças ainda herança da segunda guerra 

no qual a pobreza se avolumaria, a Carta de Veneza surge com uma vontade intrínseca de 

colmatar estas fragilidades impingidas pela nova “modernidade”. Assim, a noção de 

património é alargada, deixa de ser somente o monumento histórico para englobar 

igualmente o seu contexto, salvaguardando a obra e seu testemunho histórico:  
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“A noção de monumento histórico inclui a criação arquitetónica isolada, bem como o 

complexo urbano ou rural que atesta uma civilização particular, de uma evolução 

significativa, ou um evento histórico. Refere-se não apenas a grandes criações, mas 

também a obras modestas que adquiriram significado cultural ao longo do tempo.” 

(ICOMOS, 1964) 

 

 Os processos de urbanização continuaram a desenvolver-se, muitas vezes de 

forma desregrada e, a expansão das cidades e sua afirmação como centros de economia 

influenciou a abordagem ao urbanismo. Em todo o mundo consolidou-se o zoneamento 

especializado de usos e atividade urbanas, observávamos, sobretudo, a habitação massiva 

e o privilegiar do automóvel, subvertendo o planeamento urbano a seu continuo benefício. 

Apesar de diversas preocupações por parte de determinadas entidades à cerca do 

desenvolvimento e planeamento urbano e a ameaça ao património cultural que daqui 

sucederia, é só em 1987 que, em Washington, o ICOMOS, aprova um documento 

fundamental, a Carta Internacional para a Conservação de Populações e Áreas Urbanas 

Históricas – Carta de Washington. Uma nova visão é introduzida, agora considera-se que: 

 

 “(...) todos os complexos urbanos do mundo, sendo o resultado de um processo gradual 

de desenvolvimento, mais ou menos espontâneo, ou de um projeto deliberado, são a 

expressão material da diversidade de sociedades ao longo da história” (ICOMOS, 1987).  

 

Paralelamente, a visão sobre a preservação do património cultural é agora um dever 

comunitário de todos e de cada um: “conjuntos urbanos históricos, de maior ou menor 

dimensão, incluindo as cidades, as vilas e os centros ou bairros históricos com a sua 

envolvente natural ou construída pelo homem, os quais para além de constituírem 

documentos históricos são a expressão dos valores próprios das civilizações urbanas 

tradicionais.” (ICOMOS, 1987). 

Os anos que se sucederiam seriam de debate procurando, continuamente, aprimorar 

esta abordagem ao património e sua salvaguarda. Em 1994, no Japão, o ICOMOS aprova 

o Documento de Nara sobre um novo valor, Autenticidade. Este documento seria redigido 

em virtude de uma preocupação relacionada com os efeitos e impactos causados pela nova 

economia e intervenções à luz de políticas de uma globalização. Assim, é escrito no 

Documento de Nara que a diversidade cultural e a herança patrimonial são fontes 

imprescindíveis de riqueza que dizem respeito a toda a humanidade logo, é nosso dever 
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respeitar, proteger e valorizar essa mesma panóplia de expressões culturais patrimoniais 

fundamentais ao nosso desenvolvimento enquanto cidadãos do mundo: 

“A diversidade do património cultural existe no tempo e no espaço, e exige o respeito 

pelas outras culturas e por todos os aspetos dos seus sistemas de crenças. Nos casos em 

que os valores culturais parecem estar em conflito, o respeito pela diversidade cultural 

exige o reconhecimento da legitimidade dos valores culturais de todas as partes.” 

(ICOMOS, 1994) 

O Documento de Nara aborda, portanto, a convicção de determinar a autenticidade do 

património com base, principalmente, nos significados culturais e no contexto histórico 

no qual esse mesmo património foi criado. A autenticidade do património está codificada 

no monumento e na compreensão do local no qual este se insere.  

Em 1998 ocorre a conferência intergovernamental sobre Políticas Culturais para o 

Desenvolvimento de Estocolmo, realizada pela UNESCO e, seria, dos encontros mais 

importantes do Séc. XX. É em Estocolmo que se decreta a política cultural como uma 

prioridade para as nações. O sistema urbano e a diversidade que este engloba, as formas 

de vida que ele acarreta, e a visão do território como um local de memória em permanente 

evolução cultural foram dogmas adotados, a partir deste momento, para as novas 

estratégias de desenvolvimento mundiais. A Declaração Universal da UNESCO sobre a 

Diversidade Cultural publicada em 2001 surge das vontades de 1998, procurando 

estabelecer novos parâmetros para uma definição mais abrangente da cultura e suas 

manifestações:  

“(...) a cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos espirituais e 

materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e 

que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, 

os sistemas de valores, as tradições e as crenças (...)” (UNESCO, 2001). 

 

Em 2001 a nova declaração da UNESCO veio definir o património cultural como uma 

fonte de criatividade, cuja origem estaria nas tradições culturais, tornando esta numa das 

principais razões para a defesa e salvaguarda do património em todas as suas formas, 

encarando este como um testemunho da experiência humana.  

Foi na Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial que 

ocorreu em Paris no ano de 2003, que se concluiu que, a globalização, apesar de todos os 
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benefícios em seu entorno, poderia trazer em sua alçada novos fenómenos de intolerância 

que, colocariam em risco o património cultural imaterial, principalmente devido à 

incapacidade e falta de recursos destinados à salvaguarda deste. Concludentemente, 

medidas para uma possível eficaz proteção do património imaterial foram enunciadas na 

convenção:  

 “Entende-se por “salvaguarda” as medidas que visam assegurar a viabilidade do 

património cultural imaterial, incluindo a identificação, documentação, 

investigação, preservação, proteção, promoção, valorização, transmissão - 

essencialmente pela educação formal e não formal – e revitalização dos diversos 

aspetos deste património.” (UNESCO, 2003).  

 Com a Conferência Internacional “Património Mundial e Arquitetura 

Contemporânea – Organizando a Paisagem Urbana Histórica”, realizada em Viena em 

2005 pelo ICOMOS e pelo Centro do Património Mundial, introduziram-se novos 

acordos globais à cerca do património urbano. Nesta mesma conferência é aprovado um 

memorando cujo objetivo se fundamenta na promoção de uma relação integrada e 

equilibrada entre a conservação e a evolução da arquitetura urbana por forma a preservar 

a plenitude das paisagens históricas. 

 No mesmo ano, na China teve lugar o acordo da Declaração de Xi’an sobre a 

“Conservação do Entorno Edificado, Sítios e Áreas do Património Cultural” promovido 

pela XV Assembleia Geral do ICOMOS. Nesta declaração enuncia-se a necessidade de 

uma resposta apropriada à transformação das cidades e suas paisagens, mudanças 

produzidas pelas mutações sociais e desenvolvimento de uma nova perspetiva de modus 

de vida. Seria agora imprescindível enfatizar a preservação das estruturas, sítios e áreas 

patrimoniais: 

“O entorno de uma edificação, um sítio ou uma área de património 

cultural se define como o meio característico seja de natureza reduzida ou 

extensa, que forma parte de – ou contribui para – seu significado e carater 

peculiar. Mas, além dos aspetos físicos e visuais, o entorno supõe uma interação 

com o ambiente natural; práticas sociais ou espirituais passadas ou presentes, 

costumes, conhecimentos tradicionais, usos ou atividades, e outros aspetos do 

património cultural intangível que criaram e formaram o espaço, assim como o 

contexto atual e dinâmico de natureza cultural, social e económica.”      

(ICOMOS, 2005).  
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A Declaração de Xi’an veio corroborar a crença de que, para compreendermos um 

território é necessário olhar a sua história, compreender a paisagem na qual o património 

se insere seria fundamental para a própria valorização desse mesmo bem-cultural. A 

inclusão do meio trouxe a inevitável ação multidisciplinar e, introduziu, novas fontes das 

quais podíamos beber a informação necessária para uma melhor compreensão dos sítios. 

Dessas “novas fontes” destacamos os arquivos documentais, artigos artísticos e 

científicos, o próprio conhecimento tradicional da região e os pontos de vista das 

comunidades locais, tradições e práticas culturais, a topografia e os valores associados ao 

ambiente natural. 

 Em 2005 na convenção da China teve ainda lugar a introdução de duas novas 

perspetivas de planeamento urbano que incluiriam medidas para conter o impacto de 

mudanças rápidas, ou graduais, na paisagem urbana: 

“A transformação rápida e progressiva das paisagens rurais e urbanas, as formas 

de vida, os fatores económicos, ou o meio ambiente natural podem afetar de 

forma substancial ou irreversível a verdadeira contribuição do entorno para o 

significado de uma edificação, um sítio ou uma área de valor patrimonial; deve-

se gerir a mudança do entorno das edificações, dos sítios e das áreas de valor 

patrimonial de modo que seu significado cultural e seu caráter peculiar sejam 

mantidos.” (ICOMOS, 2005). 

Essas medidas consistiram, portanto, em “gerir a mudança do entorno das edificações, 

dos sítios e das áreas de valor patrimonial de modo que seu significado cultural e seu 

caráter peculiar sejam mantidos” e, procurar incluir as comunidades locais, 

“interdisciplinares e internacionais para a cooperação e o fomento de uma consciência 

social sobre a conservação e a gestão do entorno.” (ICOMOS, 2005).  

 A par destes acontecimentos, também em 2005, a UNESCO, na convenção sobre 

a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, em Paris, coloca a 

enfase sobre a factualidade de a diversidade cultural ser “uma característica essencial da 

Humanidade”. (UNESCO, 2005). Sobre esta premissa compreendeu-se ainda que, a 

diversidade cultural se trata igualmente de património, e deve ser entendida como um 

“motor fundamental do desenvolvimento sustentável das comunidades, dos povos e das 

nações”. (UNESCO, 2005). Proclamou-se ainda que, a diversidade cultural permanece 

como um direito essencial à condição humana emergindo a “necessidade de integrar a 
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cultura enquanto elemento estratégico nas políticas nacionais e internacionais de 

desenvolvimento, assim como na cooperação internacional para o desenvolvimento”. 

(UNESCO, 2005) 

 Inferimos que, a formulação do direito à diversidade cultural se tornou o principal 

esforço das discussões ocorridas entre o final do séc. XX e primeiros anos do séc. XXI. 

A realidade é que se luta por um mundo mais igualitário cujo desenvolvimento procura 

ser, sempre que possível, sustentável, colocando a tónica na conservação do património 

cultural. As cidades não são imunes a estas inquietações, de facto, em 2005, o Comitê do 

Património Mundial, em Durban, solicita a criação de uma nova ferramenta normativa 

capaz de fornecer diretrizes atualizadas que integrem, de melhor forma, a conservação do 

património urbano nas estratégias de desenvolvimento. 

 Entre 2006 e 2010, foram discutidos diversos fenómenos que colocariam em causa 

o património urbano assim, em Novembro de 2011 foi aprovada, na Conferência Geral 

da UNESCO, a Recomendação sobre Paisagens Urbanas Históricas. Nesta recomendação 

introduziu-se novas políticas para a prática da conservação do espaço público, incluindo 

objetivos de desenvolvimento urbano e a preservação dos valores e tradições locais. A 

nova perspetiva sobre a Paisagem Urbana define esta como todo o território urbanizado, 

como uma cultura em movimento, enfim, a Paisagem Urbana é o ser humano, a urbe é, 

simplesmente, o tecido e a estrutura da existência humana.             

 

 

 

 

 

 

 

 



45  

  



46  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig.9| Cultura Viva  

Fig.10| Diversidade e Solidariedade    

Fig.11| Diversidade Cultural   
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1 PAISAGEM URBANA PERIFÉRICA 

1.3  A Cidade Multidimensional:  

Multiplicidade e Sociedade 

 

 

 

O caminho para a resiliência de uma cidade está patente à sua cultura, uma cidade 

é atrativa e criativa devido a esse mesmo fator. Sem a cultura não existe cidade, a história 

da humanidade demonstra, precisamente, a cultura como a força motriz do 

desenvolvimento urbano. Um território urbano sem cultura é desprovido de sentimento, 

é, somente, um aglomerado de estruturas e infraestruturas, frias e sem vida, que, 

consequentemente, fomentam a fracturação e desagregação das sociedades que alberga 

em seus reflexos vazios.  
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O próprio conceito de civitas encara a cidade como um complexo social, como “o 

corpo coletivo de todos os seus cidadãos”, portanto, afirmamos que, as expressões 

culturais dotam as cidades de testemunhos dos caminhos da história e permitem a cada 

individuo a capacidade de se identificarem com um coletivo, oferecendo a perceção de 

um reconforto comunitário de sentido de “pertencer” a determinado local. 

Assumimos ainda a cultura como um dos pilares fundamentais da sociedade tendo 

obrigatoriamente de ser contemplado aquando do desenvolvimento das estratégias de 

intervenção para cada local. É necessária a eficaz tradução destas vontades em práticas 

que promovam um sustentável desenvolvimento dos territórios.  

 

Ao longo do último século, é inegável o galopante desenvolvimento de uma 

mancha urbana por todo o nosso planeta, provocando constantes mutações nas 

sociedades, concebendo novas culturas e práticas culturais. Esta realidade desafia a nossa 

capacidade de resposta às constantes imposições consequências de um novo paradigma 

social que determinará os nossos futuros na qualidade de indivíduos, que determinará o 

futuro das nossas cidades, centros urbanos e periferias, influenciará as nossas políticas 

assim como a nossa economia. É agora fundamental percebermos que não existirá um 

futuro urbano sem um total entendimento do poder da cultura na resposta às necessidades 

sociais e suas aspirações a uma melhor qualidade de vida. A partir desta premissa 

colocamos a cultura no coração do desenvolvimento urbano. A cultura, através das suas 

múltiplas expressões, que vão desde o património cultural até às indústrias culturais e 

criativas, torna-se, no mundo hodierno, um promotor e impulsionador das dimensões 

económicas, sociais, ambientais nas esferas do desenvolvimento resiliente e sustentável.  

 
A dimensão humana que dá forma aos nossos territórios não é um elemento novo, 

na sua essência, o cenário urbano sempre foi criado e conduzido pelo ser humano. Ao 

longo dos tempos os locais perpetuamente foram se moldando em conformidade com as 

aspirações humanas e sua criatividade. Os assentamentos urbanos são a expressão da 

humanidade, a demonstração da ordem social e, o seu desenvolvimento foi sempre 

dependente da tecnologia e do intercambio de conhecimentos entre vários povos assim 

como, entre o ser humano e a natureza. Os territórios urbanos tornam-se, portanto, a 

acreditação da história da humanidade, a cultura oferece a cada lugar uma oportunidade 

de inovar e evoluir, refletindo as dinâmicas que influenciaram o passado, que nutrem o 

presente e que nos orientam para o futuro.  
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No mundo contemporâneo, o papel do património urbano revela-se fundamental 

na atribuição de uma identidade a determinado território o que, consequentemente, 

providencia uma plataforma de desenvolvimento social e económico. O mundo 

nupérrimo levou bastante tempo a reconhecer a critica importância de preservar áreas 

históricas como uma virtude para o desenvolvimento da comunidade urbana e como 

centro da própria identidade social. A Europa foi o primeiro continente a introduzir o 

património urbano nas estratégias de conservação coletivas, a ideia difundiu-se por todo 

o planeta e, atualmente, é tido como um princípio universal. 

 

 No passado, os centros urbanos eram ocupados pelos chamados “símbolos do 

poder e religião”, na contemporaneidade, a cidade é igualitariamente definida pelas 

instituições culturais que alberga. Esta realidade ilustra a importância da esfera cultural 

no desenvolvimento urbano, é através dos elementos culturais que socializamos os 

valores artísticos consagrados nas tradições locais. Seria insustentável as cidades do 

presente prescindirem desta dimensão cultural, mas, a evidencia desta afirmação estará 

maioritariamente patente no reflexo do futuro, quando a demanda por serviços e produtos 

culturais se expandir, principalmente em economias emergentes.  

 

É nos ambientes urbanos que a cultura e a humanidade se estabelecem como 

denominador comum. Atendendo a tal inquietação, compreendemos que, as sociedades 

do séc. XXI procuram, a cada passo, uma maior interconexão e intercambio de 

comunicação, partilha de informação e conhecimento, o que faz denotar o potencial das 

cidades criativas na esfera socioeconómica. Aceitando a tecnologia como um aliado ao 

invés de uma oposição ao desenvolvimento da cultura, admitimos que esta agiliza o 

próprio processo de trocas e distribuição de produtos e ideias. Sem dúvida que a economia 

criativa se tem vindo a afirmar como dominante no desenvolvimento económico de 

diversas áreas como o design, as artes visuais e performativas, os media, e outros serviços 

ligados à restauração ou ao retalho. O sucesso desta dimensão criativo-cultural está 

inequivocamente ligado à base urbana no qual estes processos se inserem. De facto, 

algumas cidades têm vindo a ser uma consistente fonte de processos criativos, como 

lugares nos quais a inovação encontra o capital no qual operam as forças do mercado, 

uma vez que é reconhecido o potencial da economia criativa e as novas oportunidades 

que esta alberga a uma escala global.   
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Fig.12| Contínuo Crescimento das Áreas Urbanizadas   

Fig.13| Globalização  



51  

Vivemos numa Era urbanizada, o crescimento populacional constante impõe uma 

significativa pressão sobre os territórios o que provoca a proliferação e expansão do 

crescimento urbano a uma escala vertiginosa. Embora a ideia de cidade se manifeste com 

um significado de esperança, de novas oportunidades, futuros prósperos, sinonimo de 

acesso a educação, saúde e uma melhor qualidade de vida, é cada vez mais significativo 

o aumento de assentamentos populacionais informais nos núcleos e centros urbanos, 

espelho de um crescimento da taxa de pobreza. Hoje, quase um bilião de pessoas habita 

infraestruturas precárias, carecendo de serviços e bens essenciais à sua existência. Uma 

realidade que, caso não combatida, aumentará exponencialmente, prevendo-se cerca de 

três biliões de pessoas, em trinta anos, a viver nestas condições em todo o planeta.  

 

Quando falamos de pobreza percebemos que não se trata somente da carência e 

privação de bens materiais, é influenciada pelos costumes, é cultivada por determinados 

“standards” e valores de cada sociedade. Enquanto arquitetos pretendemos o 

desenvolvimento urbano sustentável logo, é nosso dever fomentar a inclusão e o 

reconhecimento de identidades culturais que podem estar fora do alcance de atuais 

políticas. A realidade da maioria das estratégias de intervenção urbana é a exclusão das 

áreas consideradas “marginais” dos territórios, ignorando que, também nestes locais 

podemos encontrar uma vida cultural vibrante. A cultura é intrínseca à identidade 

individual e coletiva sendo, portanto, essencial à harmonização social. Do ponto de vista 

económico, a cultura contribui diretamente para a diminuição da pobreza, a industria 

criativa e a cultura criam condições que facilitam o desenvolvimento socioeconómico e, 

tem a capacidade de oferecer uma “voz” ao espaços urbanos marginais, só se torna 

necessário uma correta perscrutação de cada território, compreendendo suas falhas 

tornando-as em oportunidades, procurando através de perspicazes intervenções 

implementar uma melhoria na qualidade de vida de todos e de cada um. 

 

A globalização, mesmo não sendo um novo fenómeno, tornou-se um processo 

revolucionário que influencia o nosso modo de vida. A mobilização transnacional e a 

escala e velocidade à qual a informação se desloca veio facilitar a partilha de 

conhecimentos criando novas “avenidas culturais”. A realidade é que as sociedades do 

presente são extremamente paradoxais uma vez que, apesar de cada vez mais o ser 

humano privilegiar um mundo hermético, concomitantemente, está permanentemente em 

busca da crescente interconexão. As tecnologias digitais expandiram o escopo da 
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expressão criativa ampliando a distribuição de elementos culturais por todo o planeta, a 

inovação aproximou as pessoas de formas nunca antes imaginadas.    

 

A influencia da globalização na cultura faz surgir, contudo, preocupações 

relacionadas com o seu impacto nos territórios e culturas locais, muito concentradas no 

risco de homogeneização. Nós, não só enquanto arquitetos, mas também na qualidade de 

seres humanos, temos o dever de assegurar a humanização dos territórios, direcionando 

as novas ferramentas tecnológicas para a inclusão e promoção do diálogo social em 

oposição da contribuição destas para uma maior segregação, exclusão, discriminação e 

desigualdade coletiva. A arquitetura deve, portanto, ser capaz de responder em 

conformidade com esta desordem social e cultural de um mundo contraditório, a resposta 

poderá, talvez, ser espelhada através de o enaltecer das suas próprias heterogeneidades, 

falhas, lacunas, desintegrações, os seus próprios distúrbios mostrando, quase pelo culto 

ao fragmento, que tudo isto é o que confere uma identidade a um determinado povo, de 

uma determinada época, de um determinado lugar.  

 

Similarmente à globalização, a expansão urbana pode ameaçar as tradições das 

comunidades locais e seu modus vivendi. O desenvolvimento urbano pode perpetuar uma 

“standardização” do “ambiente urbano” e práticas culturais associadas, arriscando assim, 

a que os territórios percam os seus elementos identitários. Políticas insensíveis à herança 

patrimonial construída e não construída, apresentam ameaças extremamente negativas à 

resiliência dos locais. Exemplo desta realidade é a limitação do acesso à cultura a 

determinadas classes sociais o que propicia a não conservação desses mesmos elementos 

histórico-culturais. Neste contexto, um balanço sustentável é necessário para o 

desenvolvimento eficaz dos centros e periferias, um desenvolvimento que beneficia as 

comunidades locais e que, em simultâneo, preserva o património cultural e a diversidade 

de expressões culturais, evitando o risco de enfraquecimento do genius loci.   

 

As cidades têm vindo, cada vez mais, a tornarem-se lugares heterogéneos. Nas 

últimas décadas testemunhamos um aumento da migração e deslocamento das 

populações, as causas são progressivamente mais complexas, mas, o elemento comum é 

o facto de os destinos preferenciais das migrações, internas ou externas, serem as cidades 

e áreas urbanizadas. Embora esta diversidade cultural contribua para o enriquecimento da 

identidade cultural de cada cidade, tais diferenças são muitas das vezes catalogadas como 
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fontes de contenção e medo dentro das sociedades. Devido ao severo volume 

populacional dentro do espaço urbano, a gestão da diversidade cultural nesses mesmos 

ambientes urbanizados pode ou superar as fissuras sociais existentes ou, arrisca-se a 

exacerbá-las. O racismo, a discriminação ou a xenofobia são alguns dos exemplos de 

como estas “fissuras” se manifestam nos ambientes urbanos em todo o mundo.  

 

A arquitetura não fica aquém destes desafios, da mesma forma, os padrões de 

desenvolvimento urbano das cidades podem reforçar as desigualdades entre bairros e 

distritos. A cidade pode, portanto, ser um local que testemunha o aumento do 

estilhaçamento e da polarização social, sofrendo principalmente as populações 

vulneráveis e que já se encontram à margem da comunidade. As cidades imperativamente 

precisam de ser projetadas focando a interação e coesão social, o que se opõe à segregação 

espacial. Primando este valor é igualmente necessária a promoção de uma compreensão 

da diversidade nas sociedades, enaltecendo o facto de que esta multiplicidade cultural é 

mais útil para os territórios do que a sua suposta ameaça.  

 

A proteção da diversidade cultural tem um impacto direto no fomento da coesão 

social, no bem-estar das comunidades e na sua segurança. Se o nosso objetivo é a não 

segregação, nomeadamente, dos centros e das periferias então, reconhecer a 

multiplicidade da cultura nas áreas urbanas é imprescindível inclusive para a não 

prorrogação do domínio de monoculturas nos espaços públicos.  

 

As cidades não podem nunca ser planeadas em contrariedade aos padrões de se 

tornarem facilitadoras do “acesso”, os espaços públicos, os monumentos, as instituições 

culturais e serviços, desempenham um papel crucial nos processos de inclusão, 

fortalecendo as formas de solidariedade, integração e ação comunitária conjunta. Os 

espaços públicos são o meio no qual pode convergir o uso humano, o diálogo com o 

património, são veículos que transportam a cultura, são “ecossistemas” no qual os 

patrimónios humanos e construído podem florescer.           
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1 PAISAGEM URBANA PERIFÉRICA 

1.4  A Trajetória da Periferia 

 

 

 

A inércia do crescimento urbano é a unidade basilar que, iminentemente deverá 

estar presente aquando mencionada a periferia. A realidade de que o número de pessoas 

que habita a cidade é bastante superior do que aquele registado nas zonas rurais é uma 

premissa que prevalece há já algum tempo.  É igualmente conhecido que este processo é 

relativamente irreversível, o nosso futuro é, iminentemente, urbano. Quer o avassalador 

crescimento das cidades quer o abandono do campo têm sido fenómenos amplamente 

estudados e, nas mais recentes investigações, o foco tem se voltado sobre o que está a 

acontecer ao mundo rural contemporâneo, “a chave para o crescimento futuro das cidades 

está no crescimento sistematizado das áreas rurais” (Koolhaas, 2014). 
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As relações entre o rural e o urbano foram dramaticamente influenciadas pela 

organização sustentável dos recursos gerados pelo campo em confronto com o 

desenvolvimento tecnológico, patente ao nível da produção e da comunicação. Existe um 

binómio singular entre a densidade opressora e o lento, mas constante, abandono humano, 

a estabilidade do fragilizado equilíbrio ecológico atual pode, contudo, depender desta 

bipolarização. É agora no interstício destas duas realidades que emerge uma condição de 

habitabilidade humana, uma rede de crescimento desordenada que forma as periferias 

urbanas. Fronteiras indecisas e mutáveis, a periferia não é um território consolidado, vão-

se tornando configurações de conglomerados com diferentes características, assiste-se 

nestes locais a um crescimento selvagem, caótico retrato das consequências perversas do 

mau ordenamento.  

 

Todavia, as paisagens urbanas periféricas, são espaços intrigantes que já não 

constituem apenas uma fronteira entre o urbano e o rural, cremos que já nem essas 

categorias sejam capazes de nomear essas tais periferias suburbanas. Se o mundo 

contemporâneo fosse capaz de compreender o fenómeno demográfico como as tensões 

entre o urbano e o rural, como os fluxos constantes padrão da hipermobilidade 

populacional, poderíamos associar a paisagem periférica a uma condição temporária cujas 

transformações acompanham as necessidades imediatas. Na veracidade das condições 

socioeconómicos e sociopolíticas que regularizam a atualidade, parece-nos admissível 

que, a periferia é não mais somente do que, uma nova forma de habitar as cidades.  

 

Para que sejamos capazes de prever o desenvolvimento futuro das cidades é 

fundamental compreendermos o crescimento que ocorreu em seu entorno. As 

intervenções de hoje ditarão a capacidade de determinado território prosperar no futuro, 

pela observação que nos é possível fazer presentemente, as tendências de urbanização 

expansão e ordenamento, levam ao entendimento da periferia como um lugar geográfico 

que se constrói a partir de múltiplos fenómenos que, através de diferentes processos, se 

foram vindo a sobrepor no tempo fossilizando em suas camadas um carater e um 

significado de valor patrimonial.      

 

Historicamente, o processo de construção e transformação da paisagem urbana 

seria um processo social até à revolução industrial, altura na qual se volta para um decurso 

técnico e totalmente incorporado na lógica de um mercado. No momento em que a 
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finalidade do planeamento urbano seja decidida pelas comunidades e não pelo mercado, 

o foco passa do ganho económico para uma racionalidade preferentemente ampla, 

primando o atendimento às necessidades básicas das próprias comunidades. 

 

A cultura tradicional e comunitária nem sempre se revela como o elemento fundamental 

na conceção do sentido do lugar ou na instigação do sentimento de pertença, a 

globalização e as escolhas individuais são também parte das estruturas que sustentam 

estas circunstâncias. A relação entre práticas urbanas e espaços físicos permitem-nos 

conhecer os territórios de formas diferenciadas, dando sentidos às experiências urbanas 

concretas e quotidianas. Contudo, o local não se opõe ao global em nenhum dos 

momentos, assim como não se define a partir dele.  

 

As paisagens urbanas periféricas são o produto da energia social coletivo, legitima 

uma epopeia original do povo, são o espelho das dinâmicas sociais e económicas, são o 

principal cenário da produção popular do habitar e da diversidade cultural. As formas 

urbanas que encontramos nas periferias são a tradução prática da criatividade e 

conhecimento local, escrito em cada esfera espacial de convivência que está agora no 

núcleo da paisagem urbana presente e futura.  

 

Torna-se elementar preservar os saberes práticos das populações locais, as 

periferias podem ser entendidas como um substrato, estes substratos podem ser lidos 

como conhecimento permanente. Assim, é na periferia que podemos ler o património 

como aprendizagem, aprendizagem esta que é multidimensional, este fenómeno confere 

à periferia um vasto capital social que as potencializa como possíveis novas centralidades 

pelo seu valor cultural, valor este que deve ser preservado, incentivado e disseminado.   
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PAISAGEM URBANA PERIFÉRICA 

1.4.1  A Periferia como Paisagem Cultural:  
Cidade como Património Vivo  
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O Património Urbano é anonimo, é o resultado involuntário e inevitável da vida 

humana, as paisagens urbanas criam-no como resultado inerente das atividades do 

quotidiano de quem as habita. A Paisagem Urbana Histórica2 é a manifestação do modo 

como as pessoas vivem os sítios, como percorrem cada espaço público e como utilizam 

cada edifício, é o espelho de uma sociedade e economia locais. As Paisagens Urbanas, 

quer das periferias quer dos centros históricos, devem ser observadas como realidades nas 

quais somos capazes de encontrar soluções para a promoção de uma gestão eficiente do 

lugar urbano, num contexto local e, igualmente, alargado à totalidade da cidade. Não seria 

eficaz promovermos recuperações ou outro tipo de campanhas de intervenção em áreas 

urbanas específicas sem uma retribuição benéfica de toda a cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

2 - O termo Paisagem Histórica Urbana introduzido pela UNESCO em 2011 define-se como sendo a 
“área urbana que resulta da estratificação histórica de valores e atributos culturais e naturais, que 
transcende a noção de "centro histórico" ou de "conjunto histórico" para incluir o contexto urbano 
mais abrangente e a sua envolvente geográfica” (UNESCO, 2011), este conceito revela-se 
extraordinariamente útil para uma abordagem do território que se encontra em permanente mutação.   
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1 PAISAGEM URBANA PERIFÉRICA 

1.4.2  Reconhecer os Valores Intangíveis  
da Paisagem Urbana Periférica  

 
 

 
O ser humano é, fundamentalmente, o ator do património, já que, constantemente 

altera e reformula a forma física e o ambiente urbano no qual protagoniza. A herança 

cultural não pode, portanto, ser desvinculada de uma realidade urbana integral. Valores 

sociais, comunitários de identidade coletiva, fazem parte da esfera daquilo que se 

caracteriza como património cultual intangível e estão presentes não só em monumentos 

ou edifícios, como também em locais que simbolizam momentos da vida coletiva. Existe, 

contudo, uma falta de compreensão da complexidade dos valores imateriais e da sua 

relação direta com a estrutura física da paisagem urbana. 
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A herança cultural imaterial revela-se nas tradições e expressões de formas de vida 

legadas pelos nossos antepassados e repassadas aos nossos descendentes, estão patentes 

em cânticos, práticas sociais, rituais, eventos festivos, conhecimentos e práticas sobre a 

natureza e o mundo (UNESCO, 2013). O património intangível é representativo de uma 

comunidade e, como tal, é um fator elementar na conservação da diversidade cultural em 

face da crescente globalização, tendo em consideração que, a possível compreensão do 

património cultural imaterial pode ser impulsionadora do diálogo multicultural, 

incentivando o respeito pelo “outro”. Esclarecemos que, a importância das dimensões 

culturais intangíveis do património não estão presentes unicamente nas manifestações 

culturais que daqui decorrem, mas sim, na riqueza dos conhecimentos e idoneidades que 

são transmitidas, por meio dessa mesma expressão, de uma geração para a outra. 

  

Somos passiveis de admitir que, na paisagem urbana, os valores do património 

imaterial são preservados pelas próprias comunidades locais na forma dos seus 

conhecimentos, rituais, festas e outras atividades sociais. Contudo, os elementos 

tangíveis, sejam eles contruídos ou naturais, das cidades podem desempenhar um papel 

imprescindível na manifestação do património cultural imaterial, como seria o caso de 

alguns edifícios públicos, habitações, ou espaços destinados à prática de atividades 

sociais coletivas.3  

 

O fenómeno da Paisagem Urbana é rico pela sua característica mutável de 

território para território, cada território é único e os fenómenos que nele ocorrem são 

singulares. Os espaços públicos, por exemplo, podem assumir a forma de praças ou 

roteiros, relacionando-se com as pessoas através do património intangível que 

representam, nomeadamente crenças religiosas ou espirituais, memórias de eventos 

partilhados por uma comunidade, por vários grupos sociais ou por várias famílias. Uma 

outra particularidade é o facto de o património cultural imaterial ser capaz de determinar 

a forma como os limites de uma cidade, uma povoação, são definidos. Imagine-se como 

rotas processionais são capazes de reforçar ou implementar uma nova fronteira, por vezes 

traduzindo uma base metafísica de complexidade extraordinária, representativos de uma 

tradição cultural, em limites fronteiriços mais mundanos.  

 
3 - Para os habitantes da Paisagem Urbana, frequentemente, os valores do património cultural 
intangível estão vinculados a memórias coletivas associadas a edifícios ou determinados espaços.   
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A relação entre as pessoas e o Património Cultural Intangível determina valores 

que moldam o pensamento das comunidades em relação aos recursos naturais e humanos 

da paisagem urbana na qual se inserem. Na realidade, a forma como entendemos a 

natureza e o urbano, depende de valores culturalmente definidos e de convicções que se 

traduzem numa importante fonte de informação. Uma outra característica que torna o 

Património Imaterial numa ferramenta extraordinária da humanidade é, a realidade de 

este estar em permanente evolução, e ser capaz se adaptar às diversas circunstâncias de 

diferentes “eras” e tempos. Assim, o Património Intangível é, simultaneamente, 

tradicional e contemporâneo, portanto, a sua manifestação na paisagem urbana deve ser 

lida do ponto de vista da sua apropriação às comunidades locais e sua tradução nas esferas 

sociais e económicas. 
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Fig.14| Estratos das Paisagens Urbanos (“Layers of the City”), Milenium Bridge, Londres, UK 
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1 PAISAGEM URBANA PERIFÉRICA 

1.4.3  Perscrutar o Território Estratificado 
 

 

 

Entendemos a arquitetura como uma composição de elementos, formada por 

pessoas, lugares, sensações, memórias, tempo, atmosferas, a arquitetura reúne em si 

própria uma identidade local, os valores do território, as vontades dos povos, a história 

de uma sociedade. Por vezes, esta composição surge com uma melodia defeituosa, 

equivocando quem a escuta, é nestes momentos que a arquitetura falha, que o conjunto 

se torna desunificado, que as fendas assumem o lugar das juntas. A arquitetura é, 

indiscutivelmente, a mais importante ponte entre o presente e o passado, é o artefacto 

fundamental para a reconstrução das sociedades “transcorridas”.  
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Debrucemo-nos, por exemplo, sobre o olhar da arqueologia, uma estratégia antiga 

desta ciência é concentrar-se na arquitetura e paisagem, sugerindo que o ambiente 

construído oferece uma leitura solida da relação que o ser humana mantinha com a 

natureza envolvente (e.g. Bradley 1993; Hodder 1990; Richards 1996; Tilley 1997). A 

arquitetura e o desenho urbano são acontecimentos não estáticos que se apresentam numa 

subtileza emocional, revelada numa relação com o espaço e tempo, que se enlaça com a 

presença ou ausência da fisicalidade.  

Na contemporaneidade, tendo em conta a expansão à escala global das cidades, é 

cada vez mais exigido da arquitetura a sua capacidade versátil, flexível que em simultâneo 

se revele sustentável num futuro de incertezas, prevendo toda a vida do edifício desde que 

este nasce até à sua morte e até mesmo a sua “vida após a morte”,  

“(...) o aumento do foco na temporalidade, forma e flexibilidade reque que a arquitetura 

seja maleável e reversível, e que o planeamento leve em consideração a sustentabilidade 

da obsolescência, prevendo a vida após a morte dos edifícios.” (Cairns e Jacobs, 2014) 

A temporalidade dos objetos edificados é atualmente uma constante no trabalho da 

arquitetura, a noção de “espaços temporários” ou “arquitetura efémera” é agora vaga e 

desafia a profissão nas suas várias esferas questionando a durabilidade e robusteza das 

estruturas, a sua ordem e permanência. É subtil este aspeto uma vez que, o que pretende 

muitas vezes ser efémero torna-se perene, note-se ainda que, isto atribui um tempo aos 

objetos, percebemos que todo edificado tem seu tempo, sua era, sua longevidade.  

Existe uma relação restrita entre o tempo e a construção que nunca deve ser 

desassociada, o tempo molda o significado, o uso, o objetivo de existência de cada objeto, 

atribuindo um propósito ao que existe, para que “viva para sempre” é necessário observá-

lo sobre os vários espectros nos quais surgem diferentes significados, libertando-se do 

passado e do futuro, cada momento em que existe é o único momento, desassociando-se, 

por conseguinte, do círculo de nascimento e morte. O significado atribuído a cada objeto 

pode ser então permutável consoante a época, a cultura, a sociedade, não precisa ser 

replica do que o antecede para se tornar “imortal”. 

 A ação humana e os agentes atmosféricos/naturais, corrompem os elementos 

estratigráficos da paisagem, retirando ou adicionando camadas ao longo do tempo, é 

imperativo, aquando da leitura do território, compreender as implicações e impactos que 

este fenómeno tem vindo a ter no local. isto pode tanto ser um desafio como uma 
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facilidade ao exercício da arquitetura. Pode-se inferir que, temporalidade deve ser aqui 

compreendida quer em termos de escala temporal – passado, presente e futuro – na qual 

a arquitetura se materializa, quer como na duração mais caduca das formas, - tais como 

espaços temporários e uso dos locais. O arquiteto tem agora o papel de Valquíria no 

sentido de perceber quais dos elementos que compõe a paisagem urbana sobre a qual se 

debruça devem ser preservados e quais desses submetidos a uma “nova vida”, procurando 

constatar se determinado objeto, infraestrutura, paisagem natural, é necessária para a 

conservação de uma identidade de certo ponto geográfico - stabilitas loci (Norberg-

Schulz 1980: 18). Todavia surge o desafio de perceber que a identidade, o caracter dos 

locais, pode também estar no movimento, nas dinâmicas, nas passagens, tornando 

insustentável dizer que o “espírito” do lugar é algo fixo. Compreendemos a arquitetura 

como a multiplicidade sendo ela própria expressão do movimento assim, surge uma 

multiplicidade de identidades e locais dotados das mais variadas interpretações 

enriquecidas pela experimentação do espaço como um indivíduo singular que possui o 

seu próprio corpo, a sua própria inteligência, a sua própria alma. 
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2 CIDADES CRIATIVAS:  

CULTURA PARA TERRITÓRIOS RESILIENTES 



70  

  

 

 

Fig.15| Festival das Luzes, Sydney, Austrália  

Fig.16| Inovação, a Era Digital 
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2 CIDADES CRIATIVAS: 

 CULTURA PARA TERRITÓRIOS RESILIENTES 

 

2.1  Contextualização 
 

 

A inovação e a criatividade humana, quer ao nível individual como de comunidade, 

são os elementos basilares capazes de orientar as indústrias, “num continente em busca 

de esperança económica, a internet representa o principal motor de crescimento” 

(Schmidt, Eric 2014). Tal como a internet, a cultura sustenta, indiretamente, as perceções 

do ser humano sobre o mundo, a sua própria posição na vida terrena, a forma como os 

seus direitos são afirmados e, de que maneira nos relacionamos com os outros. As 

indústrias criativas, hoje classificadas desse modo, revelam a relação de simbiose entre 

cultura, economia e lugar, o potencial destas é implícito à sua própria constituição. 
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A criatividade é uma competência inerente à inteligência humana, não é 

quantificável uma vez que não existe uma norma de criatividade. Apesar das divergências 

na tentativa de produzir uma definição qualificativa daquilo a que se pode atribuir a 

característica de criatividade, existe um consenso de que esta está diretamente ligada à 

capacidade de termos ideias novas, porém, “uma ideia nova pode ser criativa enquanto 

outra é meramente nova”4 (Boden, 2004). Portanto, criatividade não será apenas a 

capacidade de termos ideias insólitas, mas sim, a competência de produzir ideias novas, 

surpreendentes e valiosas. Assim, compreendemos que, a criatividade pode estar presente 

em quase todos os momentos e tarefas da nossa vida, o seu fundamento nasce nas próprias 

habilidades do nosso quotidiano como seria o caso do pensamento conceptual. 

  

“Um dos traços únicos à condição humana é a capacidade de pensar de modo 

abstrato; a habilidade de imaginar, sonhar, contruir modelos nas nossas mentes antes de 

os materializar.” (Lerner, 2011: 39) 

 

Inferimos que existe uma íntima relação entre criatividade e inovação e que ambas 

se regem pelos mesmos índices. Se existe uma condição necessária à criatividade é a 

imaginação que, por sua vez, instiga a inovação, já que, é nessa instância que 

desenvolvemos novas ideias, projetos ou produtos. A criatividade a e inovação são, deste 

modo, o resultado da imaginação, que faz uso não só da inteligência do ser humano, mas 

também das nossas experiências e conhecimentos.    

“Portanto, a criatividade é genérica, é um modo de pensar e uma mentalidade, 

que se torna uma capacidade ou aptidão para resolver problemas e criar oportunidades. 

Ao mesmo tempo, é especifica e é voltada a ações, a aplicações em campos específicos.” 

(Landry, 2011: 11)   

 

 A economia criativa, num pensamento diferente recente, infere que, as indústrias 

criativas não apenas impulsionam o crescimento por meio da criação de valor, como 

também, se tornaram a clave primária do sistema de inovação de toda a economia. 

Consequentemente, o seu principal significado decorre igualmente das formas como 

estimulam o surgimento de novas ideias e tecnologias e os processos de mudança 

 
4 - O nosso espectro de perceção acerca do novo deve entender que existe uma diferença entre novo e 
novidade, note-se que por vezes somos capazes de surgir com ideias que são novas para nós próprios, 
contudo, essas mesmas ideias podem já existir registadas, o que não deixa de atribuir mérito criativo 
ao individuo que pensou uma ideia em segundo lugar. 
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transformadores que daqui decorrem. Assistimos à realidade de que, as economias 

criativas locais são altamente diversificadas e multifacetadas, em todo o planeta elas 

emergem dependentes de diferentes atores e recursos, produzindo distintos pogramas de 

oportunidades. A tipologia da cidade criativa pode, assim, variar, cada local coloca o 

enfase no principal motor económico criativo da sua região. A tecnologia consegue, na 

contemporaneidade, ser uma dessas “máquinas” que impulsionam a vida na paisagem 

urbana e que, simultaneamente, estimulam a criatividade e a diversidade cultural do 

território.     
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Fig.17| “O Criativo”. Economia Criativa 
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2 CIDADES CRIATIVAS: 

 CULTURA PARA TERRITÓRIOS RESILIENTES 

 

2.2   Economia Criativa 
 
 
 

Outrora cidade era um domínio dos arquitetos, hoje, a esfera socioeconómica e das 

tecnologias digitais, tornaram-na em seu domínio (Koolhaas, 2014), a abordagem da 

criatividade surge, em primeiro lugar, associada, precisamente, ao âmbito económico, 

porém, a relação entre a economia e a arquitetura sempre se demonstrou incrivelmente 

recíproca ao longo da história da humanidade. Torna-se passível de compreendermos esta 

asserção quando olhamos sobre as nossas cidades e compreendemos que a configuração 

da paisagem urbana está profundamente relacionada com o modelo económico vigente 

(Mumford, 1961; Scott, 2005).  
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As nossas inquietações surgem justamente com o conceito de economia criativa, este 

acontece quando surge uma atmosfera social, cultural e económica que permite ao 

desenvolvimento da economia criativa, como seria o exemplo do fenómeno da 

globalização, da tecnologia que permitiu novas ferramentas de mídia e, do próprio 

fracasso dos modelos económicos tradicionais (Reis, 2011: 2). 

 

A génese do conceito de economia criativa gera divergências, contudo, os indícios 

apontam para que tenha sido pela primeira vez mencionado no ano de 1994 na Austrália, 

no âmbito, curiosamente, dos debates à cerca da importância da diversidade cultural no 

ceio urbano e, em simultâneo, consolidado nos desassossegos que se voltam sobre o 

impacto das novas tecnologias de comunicação ao nível da economia regional e global. 

Embora o termo mencionado fosse Creative Nation5, o seu significado sucederia o esboço 

daquilo a que hoje chamamos de economia criativa, surge justamente da combinação do 

que seriam os objetivos culturais com o modelo social e económico, acrescentando o tema 

da sustentabilidade e preocupações adjacentes. 

 

No ano de 1997, Tony Blair6, aparenta ter sido motivado dos ensinamentos da 

proposta australiana que defendia a criatividade como o núcleo da estratégia de 

desenvolvimento económico do país quando, defronte com uma conjuntura 

socioeconómica frágil,- produto da perda de valor dos serviços de manufaturação 

tradicionais do Reino Unido -, enuncia que, são treze os setores que detêm o potencial de 

(re)impulsionar a economia do país, setores esses aos quais dá o nome de “indústrias 

criativas” (DCMS, 1999). 

 

A partir deste momento, o Reino Unido formula a sua proposta de ação para o 

desenvolvimento económico do país com base em quatro ações fundamentais, em 

primeiro lugar pretende divulgar o “caracter” das indústrias criativas como a mais 

invulnerável resposta ao panorama socioeconómico pós-industrial que se vivia em todo o 

mundo, em segundo lugar, privilegiariam esses mesmos setores que demonstrassem 

competitividade para o país, aqui, alicerceariam as suas estratégias em parcerias público-

 
5 - Creative Nation foi um projeto ambicioso introduzido em 1994 sob a alçada do primeiro ministro 
australiano Paul Keating, foi ainda o primeiro documento publicado na Austrália a adotar uma política 
cultural de comunidade (DCAA). 
 
6 - Tony Blair serviu como Primeiro Ministro do Reino Unido entre o ano de 1997 e 2007.   



77  

privados. Em terceiro lugar, seria necessário realçar o potencial económico patente às 

indústrias criativas enquanto se “desfazia” a tradicional ideia de que a criatividade estaria 

apenas associada ao campo das belas-artes. Por último, motivou-se a propaganda de uma 

nova imagem do país no mundo, há qual se deu o nome de Creative Brittain e Cool 

Brittania, o objetivo seria tornar o país capaz de captar talento criativo e, 

consequentemente, transformá-lo no maior “polo criativo do mundo” (Reis, 2011). 

 

O conceito contemporâneo que sustenta o termo economia criativa baseia-se numa 

panóplia de noções das quais retira essências que se interligam, o valor da singularidade 

é um dos elementos agradecidos, este irrompe do conceito “economia da experiência”, da 

qual igualmente se valoriza os métodos colaborativos e o predomínio de aspetos que se 

apoiam na cultura e na diversidade aquando da criação de valor. O apreço pelas 

tecnologias de última geração e a presença de mão de obra qualificada capaz de manipular 

essas mesmas técnicas é outra característica da economia criativa adotada da “economia 

do conhecimento” (Velloso, 2008). Certamente que, a economia da cultura apresentaria 

virtudes que suscitariam assaz estima por parte da economia criativa, nesta perspetiva 

realçamos o valor da autenticidade e da cultura intangível e singular (Reis, 2011). 

 

Podemos inferir que, as indústrias criativas predispõem uma leitura que se divide 

em dois segmentos, um que enfatiza a criatividade ligada às artes, à cultura e ao 

entretenimento (Caves, 2000), e outro no qual se afirma que é o potencial de criar direitos 

de propriedade intelectual que distingue uma indústria criativa (Howkins, 2001). Em 

2001 David Throsby7 reintroduz o tema da cultura nas discussões acerca das indústrias 

criativas, o economista afirma que “produtos e serviços culturais que envolvem 

criatividade na sua produção, englobam certo grau de propriedade intelectual e 

transmitem significado simbólico” (Throsby, 2001: 208). O conceito enunciado por 

Throsby é demonstrado a partir de uma representação visual que se baseia em 

circunferências concêntricas, o círculo que se localiza na zona mais interna pretende 

representar as expressões culturais tradicionais – como a música, o teatro, o artesanato, 

entre outras -, em seguida representa-se o círculo dedicado às novas tecnologias – como 

a multimédia, ferramentas gráficas e outras -, acresce-se, posteriormente, o círculo 

 
7 - David Throsby é um economista Australiano que se destacou sobretudo no campo da economia 
das artes e da cultura (Macquarie University, Sydney).   
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dedicado às indústrias indispensáveis à execução das cadeias culturais – como seria o 

caso das indústrias dedicadas à edição de livros, música, entre outras -, não são, portanto, 

necessariamente, indústrias criativas.  Por último surge um quarto círculo que integra as 

indústrias que contêm algum conteúdo cultural – seria o caso da indústria de marketing 

ou turismo.  No ano de 2005 propõe-se a junção da cultura com a tecnologia,  

 

“a ideia de indústrias criativas procura descrever a convergência conceptual e prática das 

artes criativas (talento individual) com as indústrias culturais (escala de massa), no 

contexto das novas tecnologias de mídia (TIC’s) e numa nova economia do 

conhecimento, para o uso dos novos consumidores-cidadãos interativos”.  

(Hartley, 2005: 5) 

 

O termo indústria criativa continuamente tem sofrido mutações até aos dias de 

hoje, transformações essas que acompanham quer a evolução tecnológica, quer social e 

cultural. Expomos o exemplo da DCMS que, tal como Throsby, produz uma imagem 

composta por círculos concêntricos os quais surgem a partir de um núcleo que se descreve 

como sendo a criatividade humana, seguidos pelos círculos que albergam as indústrias 

culturais, criativas e restante economia, respetivamente. Em 2004, o UNCTAD IX 

preparou um relatório fundamental para a elaboração do conceito de indústrias criativas, 

nessa mesma proposta enuncia-se que, o conceito de cidade criativa,  

 

“é usado para representar um cluster de atividades que têm a criatividade como 

componente essencial, estão diretamente inseridos no processo industrial e sujeitos à 

proteção de direitos autorais” (UNCTAD, 2004).  

 

Quatro anos mais tarde, a mesma entidade torna a sua visão mais inclusiva e 

interdisciplinar, lidando com as áreas compartilhadas entre a economia, a cultura e a 

tecnologia, focando-se na predominância de produtos e serviços com conteúdo criativo, 

valor cultural e objetivos de mercado (UNCTAD, 2008). É a partir desta noção, na qual 

se transfere a tónica setorial para um investimento na análise das conexões patentes entre 

a criatividade, a indústria criativa e a restante economia, que se deu origem à 

denominação “economia criativa”.  
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Finalmente, quanto aos conceitos que se articulam com a criatividade, podemos 

imediatamente realçar três abordagens pertinentes, principiando com o da indústria 

criativa cujo conjunto se denota de setores económicos singulares que podem variar em 

função do território, região ou país, estando dependente do nível de criatividade intrínseco 

ao local e à sua capacidade de produzir direitos de propriedade intelectual e, 

consequentemente, qual a repercussão na competência económica da região por forma a 

gerar riqueza e empregabilidade (Reis, 2011: 24). O segundo conceito tem que ver com a 

economia criativa que, extrapola o conceito de indústria criativa ao incluir a influência 

das suas atividades nos restantes campos da economia (Hartley, 2005). A economia 

criativa pode ainda ser lida como uma ferramenta para o desenvolvimento já que, instiga 

uma panóplia de benefícios económicos, culturais e sociais. O terceiro conceito 

manifesta-se como a economia criativa no espaço urbano que pode assumir distintas 

formas, desde a classe criativa à cidade criativa. A economia ao legitimar a criatividade 

como um fator fundamental à sua sustentabilidade, passa a fomentar o investimento na 

educação, no acesso à informação, na cultura, isto é, nos elementos que estimulam a 

criatividade.   
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Fig.18, 19| Cidade Criativa 
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2 CIDADES CRIATIVAS: 

 CULTURA PARA TERRITÓRIOS RESILIENTES 

 

2.3 Cidade Criativa: um Conceito em Ebulição   

 
 

Do universo dos criativos destacamos Charles Landry como o primeiro autor a 

utilizar o termo “cidade criativa”, quando em 1995 anunciou a sua obra conjunta com 

Franco Bianchini “The Creative City” que, segundo os autores, pretendia desenvolver um 

modelo de indicadores eficazes, capazes de melhorar o sistema de saúde das cidades do 

reino unido uma vez que, denotavam o que residia como inadequado (Landry, 2011). A 

ideia da criatividade surge logo como um tema interdisciplinar, em si capta o potencial 

económico articulado à estruturação do planeamento para o desenvolvimento no qual 

funde em si as artes, a cultura, a cidade.  
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O conceito de cidade criativa na contemporaneidade surge, porém, como um 

debate embrionário, existem várias perspetivas do que se reflete como sendo um exemplo 

de “cidade criativa”. Por um lado, defende-se que, uma cidade criativa é aquela que é 

global, ou seja, capaz de se conectar internacionalmente em todas as suas esferas - 

económicas, culturais, sociais. Por outro, sustenta-se o modelo da cidade criativa com 

base na presença de um maior número de pessoas atuantes nos setores que reclamam uma 

“maior” criatividade – indústrias que empregam a chamada classe criativa. Uma terceira 

ideia de cidade criativa é aquela que se alicerça na economia criativa, referimo-nos, 

portanto, a territórios nos quais a participação das indústrias criativas na economia local 

se torna o elemento fundamental para o seu sustento. A unanimidade do termo “cidade 

criativa” está ainda por alcançar, todavia, transporta em si um pensamento elementar, a 

perceção de que, de certa forma, a essência da criatividade habita na capacidade criativa 

do ser humano (Reis, 2011). Em simultâneo podemos enumerar três características 

paralelas às diversas definições de uma cidade criativa: conexão, inovação e cultura (Reis, 

2009).  

 

 Uma cidade torna-se criativa quando nela existem lugares que promovem a 

comunicação, a reunião, lugares nos quais vive a diversidade cultural. A cidade criativa 

é um território no qual a vitalidade urbana impera em conjunto com o dinamismo social 

e cultural, é um lugar tolerante que se interliga e interage com o seu próprio meio e seus 

habitantes, que procura, por meio da sua cultura e história, fomentar a criatividade e a 

inovação como motores que potenciam a economia e qualidade de vida no ambiente 

urbanizado (Landry, 2012). Se a essência de uma cidade se patenteia nas suas esferas 

criativas então, as manifestações criativas terão lugar no espaço urbano “que apresente 

dinâmicas integrativas no seu modo de receber influencias culturais diversas” (Vivant, 

2012: 10). Concludentemente, se uma paisagem urbana é criativa, indubitavelmente 

representa, de forma resplandecente, a sua narrativa urbana já que, em toda a cronologia 

humana a cidade se moldou em torno de uma lógica de multiplicidade e complexidade 

que, em simultâneo, estimulava trocas, trocas estas de conhecimento, mercadorias, ideias, 

que cunharam o processo criativo ao longo da história da humanidade (Pardo, 2011). 

Partindo desta premissa facilmente adquirimos a perceção de que o “processo criativo” 

está presente sempre que existe um ambiente propicio à “integração” social, logo, 

compreendemos porque vários autores defendem que, um dos princípios essenciais 

presentes na cidade criativa é a integração para Lerner (2011) ou, as conexões para Reis 
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(2009). Fundamentalmente, a cidade criativa vive de diálogos, diálogo que nasce no 

desenho urbano e se multiplica por todo o ambiente natural e construído, promover a 

conexão entre as diversas áreas de uma paisagem urbana, assim como a mobilidade 

urbana, são fatores chave para a resiliência da cidade criativa, concomitantemente, 

perceber que, as integrações se estendem a todas as esferas da nossa sociedade hodierna, 

conexões entre a economia e a cultura, entre o local e o global, entre o passado, o presente 

e futuro, em perpetua prosa que, na realidade, é o que sustenta todo o equilíbrio do meio 

urbano. 

 

 A cidade criativa implica, manifestamente, criatividade e inovação ao nível da 

urbe, infraestruturas criativas aliadas a uma condição intelectual favorável à criatividade, 

por conseguinte, admite-se que a cidade criativa seja dotada de espaços públicos que 

estejam numa constante condição de transformação uma vez que, se denota como sendo 

uma cidade em “processo de agregação de valor” contrapondo a ideia de cidade como 

produto (Landry, 2011: 14). De facto, esta característica dinâmica agregada às 

permanentes mutações confere vitalidade urbana aos lugares, promovendo processos 

contínuos de inovação aos mais diversos níveis, nas mais diversas áreas, tendo, 

incessantemente, as conexões como a unidade basilar dessa inovação e, bebendo da 

cultura para estimular a criatividade. A cidade criativa é, não mais que aquela que, é capaz 

de viver “de” e “para” a cultura e inovação (Pardo, 2011: 85), “uma cidade criativa 

surpreende, atiça a curiosidade, o questionamento, o pensamento alternativo e, com isso, 

a busca de soluções” (Pardo, Reis & Urani, 2011). 

 

 Quando abordamos o conceito de inovação à luz da cidade criativa referimo-nos 

aos seus mais variáveis domínios, contemplando até, inovações sociais, a inovação é, não 

mais que, a prática da criatividade. As paisagens urbanas periféricas são, muitas vezes, 

locais nos quais as inovações brotam com grande frequência e com bastante competência 

de aplicação a outras áreas urbanas. Inovação implica, acima de tudo, uma mudança na 

abordagem e observação dos problemas, uma mudança de mentalidade, as cidades 

criativas procuram o nupérrimo, o que lhes confere este caracter é a sua própria atmosfera, 

são as possibilidades e, a panóplia de soluções criativas dirigidas a cada problema urbano, 

não dependendo da escala do território urbanizado, mas sim da adequação das resoluções 

ao seu contexto. 
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Fig.20| Parque do Património Urbano Castlefield, Inglaterra 

Fig.21| Thrimphu, Bhutan, “Pessoas”  



85  

 “Cidades criativas são as que tentam solucionar problemas em oportunidades 

igualmente criativas, baseadas em sentimentos de compromisso e de responsabilidade 

global. Seguem um planeamento saudável, traz oportunidades económicas a par de uma 

espécie de consciência cívica. São interculturais, sabendo que se não lidarem com as 

diferenças não funcionam.” (Landry, 2012: 56) 

 

 Contudo, somente a presença de inovação e conexões num território urbano é 

insuficiente para destacarmos um local como uma cidade criativa, a cultura é o terceiro 

pilar indispensável a esta tríade que a compõe. A descontextualização e descaracterização 

da paisagem urbana gera espaços urbanos hostis, a resiliência da urbe depende do 

“cultivo” de recursos culturais que nutrem a humanização dos locais. Consequentemente, 

a relação entre a conservação do património cultural e o urbanismo atual, que 

convencionalmente tem sido percebida como antagónica, deve ser observada como 

estímulo primordial para a fomentação de cidades sustentáveis e inclusivas. 

 

O património presente nas paisagens urbanas, tangível e intangível, é de 

importância elementar nas cidades do presente e do futuro pelo seu poder de coesão social 

e pela sua capacidade de impulsionar a criatividade, inovação e regeneração urbana. A 

nossa competência para gerir qualquer ambiente urbanizado depende da nossa capacidade 

de reconhecer que este não se trata de um “monumento” estático, mas sim de um 

aglomerado de forças dinâmicas com uma economia, uma esfera social e cultural que 

“esculpiu” e continua a “esculpir” a paisagem urbana. Assim, o histórico e o novo podem 

dialogar, criando homogeneidades heterogenias que se equilibram e compatibilizam 

simbioticamente, reforçando, mutuamente, o seu significado.  

 

No mundo global no qual hoje habitamos, os elementos singulares e a valorização 

do “espírito” de uma comunidade tornam-se num dos únicos elementos capazes de 

“competir” no “mercado global”. A realidade contemporânea de que a cultura se tornou 

numa das forças motrizes da economia dos centros urbanos, fomentou uma visão da 

cultura como investimento (UNCTAD, 2008). Numa cidade criativa a cultura não 

contribui apenas através das mais valias que os seus elementos simbólicos transportam 

para a esfera económica tendo em conta que, a cultura é o que privilegia a criação de uma 

atmosfera criativa, na qual o pensamento, a sensibilidade e a razão se comunicam, 

questionam e se entrelaçam (Reis, 2011).  
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Fig.22| “Cloud Cities”, por Tomás Saraceno, 2011, Berlim 
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2 CIDADES CRIATIVAS: 

 CULTURA PARA TERRITÓRIOS RESILIENTES 

 

2.3.1 Paisagem Urbana: O Poder da Cultura e da Inovação 
 

 

 A abordagem da paisagem urbana contempla as áreas urbanizadas como um 

contínuo no espaço e no tempo, considera a diversidade cultural e a criatividade como 

agentes essenciais para o desenvolvimento social, económico e humano. Em cada local é 

necessário procurar o equilíbrio entre conservação e proteção do património urbano, o 

desenvolvimento económico e qualidade da habitabilidade.  Acreditamos sobretudo na 

“mistura” e não na “segregação”, que o passado, o presente e o futuro são capazes de se 

fundir e confundir. 
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O difícil está, portanto, em encontrar o meio termo, a nossa posição deve estar 

dividida entre um conceito e outro, modestamente intervindo por forma a melhorar o que 

pré-existe, não só a nível espacial, como também da qualidade de vida do utilizador. 

Assim, as necessidades do cidadão podem ser atendidas e, simultaneamente, 

acrescentamos recursos culturais e naturais à paisagem urbana para as gerações do futuro. 

As múltiplas abordagens ao ambiente construído – económica, política, social, ambiental, 

patrimonial – não entram em conflito entre si, são complementares, e o seu sucesso a 

longo prazo depende das harmonias geradas reciprocamente. 

 

Tal como Charles Landry defende, privilegiamos o papel da cultura, a ela 

conferimos a característica de “ator principal” quer na capacidade de gerar criatividade, 

quer na medida simbólica que transporta, ou até mesmo no potencial económico a ela 

associado, denotando ainda a sua competência para a inclusão social (Landry, 2005). 

“Cultura e criatividade estão interligadas. Cultura é a panóplia de recursos que 

mostram que um lugar é único e distintivo. (...) Os recursos culturais são a matéria-prima 

da cidade e sua base de valor. Seus ativos substituem o carvão, o aço e o ouro. Criatividade 

é o método para explorar esses recursos e ajudá-los a crescer.” (Landry, 2000: 7) 

Na perspetiva de Landry a unicidade de cada lugar, a preservação das suas manifestações 

culturais e da criatividade só se tornam manifestamente resilientes quando contempladas 

sob um panorama contextualizado, o autor enuncia inclusive que, essa mesma 

consideração pelos meios culturais é uma das principais características da cidade criativa, 

estabelecendo uma articulação entre a cultura e o potencial desta para o desenvolvimento 

económico. A cidade criativa, para o teórico, é a liberdade e, se não existe forma de 

liberdade mais notável que o conhecimento então, para Landry a cidade criativa é 

conhecimento, conhecimento partilhado entre todos e cada cidadão, e este fenómeno é o 

que faz viver a “cultura organizacional”, na realidade o autor procura despertar o nosso 

senso de humildade e capacidade de perceção quando afirma que “há sempre mais 

potencial em qualquer lugar do que pensaríamos à primeira vista”. Sabemos que a mais 

nobre das criaturas precisa de um meio adequado para se desenvolver, assim também o é 

para o ser humano, assim também o é para o individuo criativo (Landry, 2009).  
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A história de cada lugar abriga em si uma impressão única associada a uma cultura 

que ao longo dos tempos se foi desenvolvendo, somente através dela seremos capazes de 

tirar pleno proveito da criatividade. Os recursos culturais de cada território sustentam os 

valores da cidade, “criatividade é o método para explorar esses recursos e ajudá-los a 

crescer” (Landry, 2011: 15). Se avaliarmos o impacto socioecónomico associado à cultura 

na paisagem urbana compreendemos que, as suas vantagens na criação de benefícios são 

extraordinariamente positivas já que, não somente reúnem valor para o território, ao 

permitir um aumento da competitividade dos diversos setores económicos, como, ao 

mesmo tempo, conferem aos locais uma atmosfera que estimula o processo criativo (Reis 

& Urani, 2011: 31).  
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Fig. 25| A Classe Criativa, Arte de Rua 

Fig.23| A Classe Criativa por Vicent Bal Fig.24| A Classe Criativa, “Start-ups” 
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2 CIDADES CRIATIVAS: 

 CULTURA PARA TERRITÓRIOS RESILIENTES 

 

2.3.2 A Classe Criativa 
 

 

A classe criativa pertence aqueles indivíduos capazes de sobrepujar o 

conhecimento promovendo a inovação significativa e, consequentemente, possibilitando 

o enaltecimento da contemporaneidade. A criatividade e a inovação relacionam-se e agem 

agora em todas as atmosferas tangíveis e intangíveis do séc. XXI, - alcança a economia, 

a política, as indústrias criativas, a sociedade e as nossas relações com o outro e com o 

mundo. Importante salientar que, a nossa individualidade torna-se ainda mais pertinente 

num universo criativo, são os traços de originalidade de cada um que, combinados com a 

identidade coletiva, fomentam soluções criativas aos problemas e realidades do nosso 

mundo hodierno.  
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A mudança de paradigma de uma sociedade conservadora para agora uma sociedade 

criativa acontece de uma forma racional, “o ímpeto criativo – a característica que nos 

diferencia de outras espécies – está a ser liberado numa escala sem precedentes” (Florida, 

2011: 4). 

 

Quando o ser humano deixa as suas individualidades prosperarem e se torna capaz 

de as transmitir, assistimos, muitas vezes, aos seus contributos para cada situação 

tornarem-se capazes de produzir melhorias consistentes de forma significativa. Assim, 

testemunhamos a economia a valorizar exponencialmente a criatividade de cada 

individuo, “hoje, ter acesso a pessoas talentosas e criativas, está para os negócios assim 

como ter acesso a carvão e minério de ferro estava para a siderurgia” (Florida, 2011: 6). 

Se pretendemos diferenciar a classe criativa das demais então, os criativos são aqueles 

cuja autonomia lhes permite alterar um plano de trabalho por forma a promover a 

execução da solução de forma eficaz e criativa, são aqueles que, sobretudo, analisam as 

tarefas que lhes são atribuídas. 

 

 As empresas, ao promoverem a procura de trabalhadores pertencentes à classe 

criativa, optam por se instalar em locais estratégicos nos quais as comunidades albergam 

esta ordem, este lugar é aquele “que disponibiliza as condições para que possamos pensar, 

planear e agir com imaginação” (Landry, 2012: 54), territórios nos quais a vitalidade 

urbana floresce, em que existe qualidade de vida. 

 

      "As classes criativas querem viver em locais onde podem refletir e reforçar a 

sua identidade enquanto pessoas criativas. Não querem ser atores passivos do local onde 

habitam. Querem gozar a cultura de rua, mistura de cafés e pequenas galerias, onde não 

se traça a linha divisória entre participante e observador, criatividade e criadores." 

(Florida, 2008)  

 

As esferas humana e criativa são, portanto, elementos fundamentais para a resiliência das 

cidades, tanto quanto a esfera comercial. Deste modo, uma paisagem urbana deve 

procurar instigar a criatividade, "na era da criatividade, é necessário despertar o potencial 

criativo de todos" (Florida, 2008). 
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 A perceção tradicional de capital humano modifica-se com a visão da cidade 

criativa quando depreendemos que, é a atividade profissional de cada individuo que 

contribui significativamente para o desenvolvimento da economia de determinado 

território, ao invés do grau de instituições que nele proliferam, “a classe criativa é formada 

por pessoas que agregam valor económico por meio da sua criatividade” (Depiné, 2019). 

Tradicionalmente o capital humano resulta do grau de escolaridade e formação dos 

indivíduos, já o modelo da classe criativa defende que a dimensão a ser considerada deve 

ser a ocupação de cada pessoa. Richard Florida8 formula, com base nesta premissa, a 

teoria dos “3T’s” – tolerância, talento e tecnologia – na qual afirma precisamente que, o 

capital criativo promove um maior desenvolvimento económico do que as conjeturas 

precedentes, como seria o caso das teorias com base no crescimento regional ou a 

tradicional perspetiva de capital social e humano.9  

 

 O impacto da classe criativa no lugar urbanizado acarreta, contudo, novos desafios 

às políticas urbanas, uma vez que, se torna fundamental um consenso entre as 

necessidades de cada cidadão por forma a difundirmos um harmonioso sentimento de 

cidadania comunitária (Nathan, 2015). Assistimos a áreas urbanas nas quais a paisagem 

operária é repleta de criativos, os quais apresentam salários e rendas elevadas, o problema 

surge quando esses benefícios não alcançam a totalidade dos trabalhadores desse mesmo 

território, apenas a classe criativa, o que poderá enfatizar uma segregação social e, 

inclusive, promover a gentrificação10 quando associado surge um aumento nos custos da 

habitação nestes locais (Martin, Florida, Pogue & Mellander, 2015).11 Assim, o caracter 

das ações e estratégias de articulação do espaço urbano deve ser profundamente inclusivo.    

 
8 - Richard Florida é um teórico Americano que se especializou na área da economia organizacional e 
cujas principais publicações envolveram o planeamento urbano sobre o modelo da indústria e 
economia criativas (in Richard Florida Biography).   
9 - A criatividade não é dependente da tecnologia, mas, esta impulsiona a que a economia e a sociedade 
se revolucionem; o talento instiga ao aprimoramento dos meios que já existem e à criação de novos 
produtos; a tolerância permite a fruição do talento dos criativos (Depiné, 2019). 
10 - Embora em todo mundo as paisagens urbanas apresentem diferentes características, os 
mecanismos que levam à degradação ou ao abandono dos locais são muito similares. Podemos assistir 
por um lado à deterioração do património e por outro, ao lucro imobiliário que, “incentiva” os 
habitantes de uma classe social inferior a abandonar as áreas urbanas culturalmente mais atrativas, 
dando lugar a uma classe social superior. Este é o chamado processo de gentrificação que muitas vezes 
acompanha a demolição de espaços tradicionais, promovendo a musealização do tecido urbano. 
11 - Esteve (2011) constata que, em várias cidades europeias as políticas urbanas com base na captação 
da classe criativa, pela necessidade de incorporar novos espaços dedicados à criatividade e inovação, 
tem levado a que determinada população mais vulnerável seja afastada de determinadas zonas da 
cidade, sobretudo em virtude da especulação imobiliária.   
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Podemos inferir que, um dos maiores problemas da cidade criativa é a incapacidade de 

direcionar o potencial da classe criativa, porque sem criativos a cidade criativa não pode 

existir. A presença desta ordem não implica apenas benefícios ao nível económico, é 

necessário compreender a capacidade desta classe de revitalizar o sistema urbano, seria, 

então, sustentável, a incorporação destes indivíduos no desenvolvimento de outros 

aspetos da paisagem urbana, nomeadamente no planeamento urbano e na criação de novas 

resoluções a problemas que têm vindo a acompanhar a história da nossa sociedade 

contemporânea.  

  

 
Fig.26| Mural “Rostos”, por VHILS, Barreiro 
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Fig.26| Mural “Rostos”, por VHILS, Barreiro 
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Fig.27| Festival das Luzes, Sydney, Austrália 

Fig.28| “Tradições”, Índia Fig.29| “Pessoas”, Japão 
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2 CIDADES CRIATIVAS: 

 CULTURA PARA TERRITÓRIOS RESILIENTES 

 

2.4 Cidades Centradas no Ser Humano 
 

 
A perspetiva Humana deve, em todo o caso, dirigir o poder tecnológico, criativo 

e cultural. A contemporaneidade tem uma oportunidade única de (re)conectar, 

(re)construir e (re)afirmar a paisagem urbana. Torna-se agora indubitavelmente possível 

a concretização das velhas promessas de uma melhoria significativa da qualidade de vida 

da população através do desenvolvimento urbano centrado nas pessoas e na sua 

conveniência, “reclamar a cidade para os cidadãos é, de facto, a ordem ideal para colmatar 

a distância entre a sociedade e o meio urbano” (Radoine, 2013).  
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O modelo da cidade criativa deve, em primeiro lugar, fazer prevalecer a 

participação cívica, promover a criatividade como um direito e não apenas como 

estratégia de desenvolvimento urbano assim, o objetivo não se isola apenas no 

crescimento económico, mas, volta-se agora sobre o desenvolvimento sociocultural como 

o principal meio impulsionador da criatividade na paisagem urbana (Closs, et al. 2014: 

5). 

 

Se o desenvolvimento da paisagem urbana tem como visão a criatividade então, 

esse mesmo sonho pode refletir-se como uma esperança de melhoria na qualidade de vida 

dos cidadãos. Segundo Lerner12, essa qualidade de vida pode ser traduzida “em alguns 

conceitos fundamentais para qualquer cidade: sustentabilidade, mobilidade e 

solidariedade” (Lerner, 2011: 39). Do nosso ponto de vista, uma cidade humanizada é 

capaz de se tornar, por si só, mais criativa, assim, é responsabilidade do desenho urbano 

refletir as ambições dos indivíduos que o ocupam, proporcionar sentimento a cada 

cidadão, fomentando a diversidade de usos, de culturas, de tipologias e, refletindo uma 

crença global de sonho coletivo, de uma identidade compartilhada. Ao assumirmos que é 

o sentimento a ponte entre o meio urbano e o ser humano então, é passível de se afirmar 

que, é esse mesmo sentimento que cria os pontos de referência das nossas cidades nos 

nossos “mapas mentais”13 logo, promovemos, indiretamente, a mobilidade urbana. Tendo 

em conta que nós, na condição de seres humanos, tendemos a mover-nos pelo sentimento 

- se sentimos afeto por determinada coisa, por norma, zelamos por ela -, então, um dos 

objetivos quando planeamos o desenvolvimento urbano deve residir na capacidade da 

nossa intervenção “ampliar o mapa mental de cada cidadão”.14  

 

Uma vez que, como já averiguamos, o conceito de cidade criativa nasce da noção 

de economia criativa e se esta “tem a criatividade, arte e cultura como sua matéria-prima” 

(Mirshawka, 2016: 3) então, compreendemos que sem cultura não existe cidade criativa 

e, cultura é a “gente”, assim sendo, o nosso âmago deve estar no desenvolvimento 

 
12 - Jaime Lerner é um político e arquiteto Brasileiro que se distinguiu na área do planeamento 
urbanístico ao introduzir o conceito de “Acupuntura Urbana” (in Jaime Lerner Biography).   
13 - O mapa mental é um método utilizado pela inteligência humana que procura sintetizar ideias, 
conceções, por forma a representar uma relação entre informações ou ideias dispersas e, muitas vezes, 
fragmentadas. Tony Buzan foi o psicólogo Inglês que sintetizou este conceito.   
14 - O mapa mental da cidade varia em conformidade com as referências de cada um de nós, essas 
referências são, na sua maioria, estimuladas pelo nosso senso afetivo por determinado elemento no 
território.   
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“sociocultural” como único motor capaz de dirigir a resiliência na paisagem urbana 

criativa. Para além disso é necessário a promoção da criatividade nos territórios como um 

direito da humanidade e não apenas o privilégio de alguns, desprezando a abordagem da 

criatividade como mera ferramenta de desenvolvimento económico (Jakob, 2013), 

articulando a cidade e seu progresso da urbanidade ao “sonho comunitário”. 

  

“Se a liderança for capaz de formular um sonho com o qual todos, ou a grande 

maioria, concordam, a cidade estará no caminho para se tornar uma cidade criativa – 

quando o sonho é o indutor de uma aspiração coletiva. Então esse processo adquirirá a 

sinergia necessária para gerar criatividade” (Lerner, 2011: 41).   

 

Um território pode, portanto, tornar-se criativo através da conjugação de vários 

fatores de diversas escalas, assim como, de uma panóplia de ações variadas: “uma obra 

de arte pública, uma cafetaria local, uma árvore (...), um edifício” (Kageyama, 2015: 56), 

é o articular de cada intervenção singular, como resposta a um desafio ou problema 

particular num determinado local do território que, numa condição de futuro, irá ser capaz 

de minimizar esses mesmos “desassossegos” da paisagem urbana.15 Para a arquitetura 

fica o desafio de ser capaz de compreender que qualquer intervenção irá repercutir reações 

no território, a dificuldade está, por conseguinte, na nossa capacidade de prever essas 

mesmas reações. Como resultante constatamos que, a introdução de um único elemento 

na paisagem tem a capacidade de impulsionar uma nova dinâmica urbana, por exemplo, 

a introdução de determinado edifício que albergue um equipamento de natureza cultural 

ou desportiva pode propulsionar a demanda por novos equipamentos com outras 

programáticas como cafetarias, lojas de conveniência, entre outros. Assim, para toda a 

reação é necessário, em primeiro lugar, uma ação, se determinado local teve a capacidade 

de se superar é porque nele “se proporcionou um começo, um despertar” (Lerner, 2003: 

8). 

 

 

 
15 - A realidade é que as discórdias são parte da vida das paisagens urbanas e dos seus “ciclos de 
autorregeneração”, este fenómeno é gerado a partir do frágil equilíbrio entre a satisfação e a 
necessidade dos habitantes e o desenvolvimento dos recursos locais – serviços, empregabilidade, 
democracia local-, por esse motivo as soluções criativas são cada vez mais uma demanda na urbe 
contemporânea e, seus objetivos primordiais devem, em todo o caso ser, “resolver problemas (...) e 
não disfarçar problemas” (Joffe, 2013).   
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3 O PATRIMÓNIO COMO IMPULSIONAR  

DA CIDADE CRIATIVA 
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Fig.30| Lyon, França, “Bird Eye View” sobre a Cidade 

Fig.31| Murais em trompe l’oeil, Lyon, França 

Fig.32| Festival das Luzes, Lyon, França 
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3 O PATRIMÓNIO COMO IMPULSIONAR  

DA CIDADE CRIATIVA 

3.1 Lyon, Cidade Criativa 
 

 

A Paisagem Urbana ao longo dos anos foi submetida a diversas intervenções e 

estudos na esfera da regeneração urbanística, frequentemente desenvolvidos com o 

objetivo de promover novas dinâmicas socioeconómicas que reestruturariam os territórios 

e, em diversas ocasiões, conservariam, simultaneamente, o património local. Adotando 

uma abordagem na qual pretendemos destacar cidades que olharam para o seu passado 

como a omnipotência capaz de impulsionar o seu futuro, iremos estudar a estratégia 

adotada pela cidade de Lyon com base nos resultados extraordinários por ela alcançados.   
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“Lyon reviveu com sucesso a sua fortuna socioeconómica do pós-

Segunda Guerra Mundial por meio de uma abordagem criativa do seu 

passado.” (Rodwell, 2013)  

 

A cidade de Lyon é a terceira maior cidade Francesa e localiza-se no encontro 

entre dois rios naturais - Rhône e Saône - que, por sua vez, convergem com o rio 

Beaujolais, de natureza humana. A história de Lyon inicia-se a 43 a.C., ano no qual uma 

colónia militar Romana16 é fundada em suas terras, posteriormente a cidade viria a tornar-

se a capital Gaulesa (Augustyn, et al. 2017). Contudo, é somente a partir do séc. XVI que 

a cidade de Lyon se torna internacionalmente famosa, este fenómeno deve-se à sua 

capacidade de produção e manufaturação da seda, passando a ser conhecida como “a 

capital da seda no mundo”.17 No séc. XIX a indústria da seda empregava cerca de quarenta 

mil trabalhadores, nos dias de hoje existem menos de uma dezena de empreendedores 

nesta área. Todavia, Lyon é o líder Europeu contemporâneo na manufaturação de fibras 

artificiais e de alta tecnologia e, para além disso, manteve-se como um dos mais 

importantes núcleos da indústria da moda (Rodwell, 2008).  

 

O sucesso e a resiliência da cidade de Lyon residiram precisamente na leitura, 

compreensão e respeito pela história inscrita na sua paisagem urbana. A cidade é um dos 

exemplos hodiernos de uma continuidade cultural, social e económica,18 para além disso, 

destaca-se pelo seu valor enquanto “testemunho vivo” do seu património. Uma das 

características que lhe atribui esse caracter é a maravilha da sua expansão urbana que, 

apesar do progressivo aumento, preservou, em todos os momentos do seu 

desenvolvimento, os edifícios pré-existentes,19 este crescimento urbano único da cidade 

de Lyon permitiu conservar em si vários modelos urbanísticos correspondentes a 

diferentes épocas da história da Humanidade.   

 

 
16 - Lugdunum 
 
17 - Foi durante o Renascimento que Lyon teve a sua oportunidade de florescer, no ano de 1464 
estabeleceram-se diversas feiras dedicadas ao comercio devido à chegada de banqueiros mercantis à 
cidade.  
 
18 - Lyon reúne em si mais de dois milénios de história emersos numa extraordinária multiplicidade 
cultural que se fundiu numa comunidade vigorosa.    
 
19 - Em contraponto com enumeras cidades europeias que foram destruindo os seus centros urbanos 
em virtude da implantação de uma nova arquitetura.  
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Saint-Jean é um bairro medieval localizado no centro histórico de Lyon que, com 

a II Guerra Mundial, foi destruído e abandonado, porém, em 1962, a propósito da nova 

Lei Malraux,20 foi dos primeiros “pedaços de território” sujeitos a um plano de 

salvaguarda e valorização. Lyon, hoje, optou por investir em associações de artistas, - 

através de parcerias público-privadas -, atribuindo-lhes a responsabilidade de gerir um 

programa que se destina à pintura e repintura de morais em trompe l’oeil por toda a 

cidade, inclusive zonas marginalizadas e bairros de habitação social.21 Essa técnica 

artística utilizada nos murais de Lyon conferiu um dinamismo e vitalidade urbana 

singulares à cidade devido ao seu caracter sistematicamente dramático. As temáticas das 

pinturas são dedicadas, muitas das vezes, à reconstituição de eventos históricos,22 

conferindo cor à atmosfera urbana e, prolongando-se durante a noite através do enaltecer 

da iluminação, - que tem seu expoente máximo no festival anual das luzes23 (Rodwell, 

2008). 

 

 

  

 
20 - A 4 de Agosto de 1962 é implementada a “Lei Malraux” referente aos setores de salvaguarda – 
secteurs sauvegardés – que pretende abranger áreas urbanas históricas com a noção de património e, 
simultaneamente, atribui-lhes uma estratégia de salvaguarda e valorização.  
 
21 - Os murais em trompe l’oeil albergam em si uma longa história da cidade de Lyon, história essa 
que surge na Renascença.   
 
22 - Os motivos costumam retratar a nobreza da cidade no papel da indústria gráfica, têxtil e 
cinematográfica e, homenagear importantes figuras históricas como o arquiteto renascentista Philibert 
de l’Orme ou Tony Garnier o planeador urbano do séc. XX.  
 
23- A par do Festival Anual das Luzes, Lyon apoia outras iniciativas ligadas às Media Arts das quais 
destacamos o Festival Mirage e o Festival Nuits Sonores. 



106  

  

Fig.33| Halle Girard 1955, Lyon, França 

Fig.34,35,36| Halle Girard, 2020, Lyon, França 
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Em 2008 é atribuído o título de Creative City of Media Arts à cidade de Lyon, a 

partir desse momento surgiram vários projetos inovadores que refletem acerca da 

implementação de políticas relacionadas com a cultura do Digital24. Os projetos focaram 

sobretudo a vontade de tornar a cidade mais interativa promovendo plataformas digitais 

nos museus, nos edifícios patrimoniais e noutros equipamentos de caracter público.25 A 

aposta da cidade no digital, – sobretudo ao nível da economia e da cultura digital -, tem 

sido alvo de um forte investimento na última década, a par das indústrias criativas. Devido 

à atmosfera criativa e inovadora que envolve toda a cidade, o ambiente torna-se propício 

ao surgimento de novas empresas como as “start-ups”, Lyon foi inclusive reconhecida 

com o selo Frenchtech26 em 2014, o que motivou a vontade de criar um espaço dedicado 

ao ecossistema digital e às novas formas de trabalho. Este espaço teria então lugar no 

Halle Girard, este edifício detém o título de património industrial e é o último legado do 

passada industrial do distrito no qual se insere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
24 - A nossa cultura é, indubitavelmente, digital, já quase quarenta anos se passaram desde que a 
internet moderna surgiu e, agora, mais de dois biliões e meio de pessoas estão conectadas a uma 
velocidade quase instantânea, a nossa compreensão dos locais, do espaço e do tempo alterou-se ao 
longo do século XXI com o constante avanço tecnológico e da cultura digital. 
25 - Destacamos o projeto desenvolvido pela Biblioteca Municipal de Lyon que contemplou a criação 
da Biblioteca Digital de Lyon.  
26 - Frenchtech é uma acreditação atribuída a cidades Francesas como forma de reconhecimento do 
seu ecossistema de “start-ups”. 
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Fig.37,38,39| Cidade Fortificada de Óbidos, Portugal 

Fig.40| Óbidos, Cidade Criativa Literária 
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3 O PATRIMÓNIO COMO IMPULSIONAR  

DA CIDADE CRIATIVA 

3.2 Creative Clusters: O Modelo Criativo da Cidade de Óbidos 
 
 

O município de Óbidos localiza-se na região centro de Portugal entre dois 

importantes núcleos urbanos do país, Lisboa e Coimbra. Óbidos é uma antiga cidade 

fortificada que transporta em seus muros valores documentais, arquitetónicos e 

significativos excecionais, sendo um dos exemplares em bom estado de conservação da 

arquitetura medieval em Portugal. É precisamente pela refletida capacidade do município 

de articular a preservação do seu património a inovações criativas que a cidade tem sido 

distinguida nos mais recentes anos.  
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Fig.41| Feira Medieval da cidade de Óbidos, Portugal 

Fig.42| Vila Natal da cidade de Óbidos, Portugal 

Fig.43| Biblioteca e Livraria da Igreja de Santiago, Óbidos, Portugal 

Fig.45| Mercearia “Literária”, Óbidos, Portugal 
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Por Óbidos passaram diversos povos tornando a cidade palco de diversas culturas 

que, foram responsáveis por moldar a paisagem urbana à sua semelhança.  

“(...) sendo hoje (Óbidos) um exemplo marcante de uma vila fortificada europeia, 

excecional pela harmonia, coerência e qualidade formal do espaço urbano, onde 

confluem modelos Árabes, Medievais, Renascentistas e Barrocos, com um conjunto 

excecional de imoveis ilustrando vários estilos arquitetónicos e artísticos”       

(Óbidos, C.M. 2011).  

A cidade, nas últimas duas décadas tem investido no desenvolvimento urbano e 

regeneração ativa por meio de abordagens criativas aos elementos presentes no eu 

território, nomeadamente o exemplo da reconversão da igreja Gótica de Santiago em 

Biblioteca e Livraria. Óbidos elegeu a Literatura como um dos mais importantes fatores 

distintivos capazes de fomentar uma estratégia de progresso vigorosa na cidade, assim, 

em 2011, surge o projeto Óbidos Vila Literária; anteriormente a cidade já se destacava 

pelo seu popular calendário de eventos que, durante vários anos, foi uma importante fonte 

de crescimento económico.27 A mudança na estratégia da cidade deveu-se à necessidade 

de implementar novos planos de conservação e reabilitação de alguns edifícios do centro 

histórico, levando a autarquia local a procurar oportunidade de financiamento, este 

acontecimento veio demonstrar a importância do poder da inovação na resiliência das 

paisagens urbanas. Hoje, Óbidos, através da criatividade associada à Literatura, tornou-

se uma das cidades mídia mais importantes a nível Europeu e, em 2015, a cidade recebe 

o reconhecimento por parte da UNESCO como Cidade Literária ao abrigo do programa 

Rede de Cidades Criativas. 

  

 
27 - Feira Medieval, Festa do Chocolate, Vila Natal, Festival de Ópera  
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4 O MODELO DA CIDADE CRIATIVA  

NO MUNICÍPIO DE GONDOMAR 
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Fig.46| “Birde Eye View” com o Monte de Crasto ao Centro, 1970, Gondomar, Portugal  

Fig.47| “Birde Eye View” com o Monte de Crasto ao Centro, 2014, Gondomar, Portugal  
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4 O MODELO DA CIDADE CRIATIVA  

NO MUNICÍPIO DE GONDOMAR 

 
4.1 Contextualização Geográfica 

 

As Serras de Valongo e o vale do Douro são os dois acidentes topográficos que 

demarcam a cidade de Gondomar o que determinou a fixação do Homem neste local. 

Estas duas barreiras naturais condicionaram o acesso de meios e capital humano a este 

território. A relação da cidade de Gondomar com a cidade do Porto é extremamente 

vigorosa, a sua atual dinâmica social e económica deve em muito à relação de 

proximidade com a cidade invicta. Gondomar caracterizou-se como uma área sobretudo 

rural até aos anos oitenta, começando, a partir desse momento, a desenvolver diversas 

estruturas de apoio à população crescente. A atividade agrícola era predominante por todo 

o território e a proximidade ao Porto facilitou as trocas comerciais e económicas. 
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  O território em estudo apresenta núcleos preferenciais para a construção de 

edificado, conquanto não se notam fortes disparidades na relação espaço construído / 

espaço público. O sistema de circulação viário – na sua maioria constituído por ruas 

estreitas e com traçados irregulares - é o principal delineador da hierarquização morfo-

espacial de Gondomar, neste campo percebemos ainda um desenvolvimento da ocupação 

urbana com características de uma “silhueta” radio-concêntrica. O facto do concelho de 

Gondomar ser dotado de uma morfologia acidentada e, estar embebido de uma forte 

presença de áreas dedicadas à agricultura, fomentou a fixação das povoações em áreas 

com declives algo acentuados, nomeadamente na zona Este da cidade. 

Contrariamente à cidade do Porto, no pós-Segunda Guerra Mundial não se sentiu um 

êxodo da população no município de Gondomar, segundo dados do INE de 1960 o 

crescimento populacional no concelho manteve-se constante.28 Contudo, devido a essa 

mesma perda de população na cidade invicta, iniciou-se um processo de continuo 

crescimento descentralizado e suburbanização dos arredores da cidade, afetando 

diretamente o concelho vizinho, Gondomar.  

 

 

 
28 - Entre 1981-91 chega-se a registar valores da variação populacional negativos na cidade do Porto. 

Fig.48| Vista sobre o Bairro dos Ourives, 1950, Gondomar Portugal 
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Fig.48| Vista sobre o Bairro dos Ourives, 1950, Gondomar Portugal 
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Fig.49| O Relevo acidentado do Território Gondomarense. 2016, Portugal 
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4 O MODELO DA CIDADE CRIATIVA  

NO MUNICÍPIO DE GONDOMAR 

 
4.2 Gondomar e seu Potencial Criativo 
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Fig.50,51| O Complexo Mineiro e o Cavalete de São Vicente, séc. XX, Gondomar, Portugal 
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“Mineiro, artista, lavrador. A paisagem corresponde a essas três modalidades industriais. Ora severa, 

brusca, acidentada, negra; ora filigranando arabescos sobres as correntes límpidas da água; ora alastrando 

ubérrima pelas hortas e pomares, donde se abastece o Porto. O carvão, a filigrana e o nabo, eis aí os três 

símbolos de Gondomar.”                   (Vieira, A. 1887)  

Gondomar sempre sentiu a presença de criativos no seu território, nomeadamente 

ao nível da indústria da filigrana, do artesanato, da tecelagem e da marcenaria. Desde a 

civilização romana que o núcleo económico da cidade, para além da agricultura, se voltou 

para a exploração mineira através da extração do carvão mineral, quartzo e ouro, 

atribuindo ao concelho o título de um dos maiores e mais importantes centros de 

ourivesaria do país. 29 Atualmente, a cidade articula vários espaços museológicos, que 

formam uma “Rede Cultural”, que homenageia diferentes figuras e atividades que 

“escreveram” a história do povo Gondomarense, com o objetivo de promover a 

cooperação criativa e a dinamização do património e tradição local.30   

Um dos elementos da rede cultural é o Museu Mineiro que se localiza no antigo 

complexo industrial mineiro na freguesia de São Pedro da Cova,31 o complexo foi, a 19 

de Março de 2010, classificado como Monumento de Interesse Público. O conjunto é 

constituído por vários edifícios de diferentes épocas, dos quais destacamos o “Cavalete 

do Poço de São Vicente”, a sua terminologia deve-se à sua localização no complexo e, 

era uma estrutura que funcionava como suporte dos cabos de suspensão dos elevadores 

que se deslocavam ao longo da linha dos poços, com o objetivo de transportar o carvão 

extraído das galerias subterrâneas. Para além disso, a relevância histórica do “Cavalete 

do Poço de São Vicente” relaciona-se com o facto de este ter sido o primeiro cavalete 

construído em betão armado em Portugal.   

 
29 - Apesar de não existirem registos do início e da razão pela qual a prática da filigrana se instalou em 
Gondomar, atribuímos a sua influência não só à exploração das minas de ouro de Valongo e Paredes, 
- cuja data remonta à época romana -, como também às remessas de ouro encontradas na Póvoa de 
Varzim na atual freguesia de Laúndos por volta do séc. XIII a.C.    
 
30 - Gondomar está ainda incorporado no programa “ROTA Cultural” – Rede de Ofícios Tradicionais 
e Arte Criativa - cuja principal ambição é o desenvolvimento de centros de ofícios tradicionais 
regionais que eduquem e promovam artesões locais, por forma a promover artesanato criativo. Para 
além de Gondomar, do projeto fazem parte os concelhos de Espinho, Arouca, Oliveira de Azeméis, 
Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Vale de Cambra e Vila Nova de Gaia. 
 
31 - O complexo industrial mineiro na freguesia de São Pedro da Cova era dedicado à extração de 
carvão mineral, atividade que se desenvolveu durante cerca de cento e setenta anos.  
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Fig.52| Casa Branca de Gramido, séc. XX, Gondomar, Portugal 

Fig.53| Casa Branca de Gramido, 2019, Gondomar, Portugal 

Fig.54| Casa Branca de Gramido e “Polis”, 2019, Gondomar, Portugal 
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A Casa Branca de Gramido é outro ponto de referência da “Rede Cultural” de 

Gondomar. Este solar do séc. XVIII foi classificado em 2002 como Imóvel de Interesse 

Público e perpetua em si um valor significativo compartilhado pela comunidade uma vez 

que, neste edifício, em 1847, foi assinado o documento da Convenção de Gramido que 

ditava o fim às guerras entre liberais e absolutistas assim como das rebeliões populares. 

Em 2008 a Casa Branca de Gramido é sujeita a ações de reabilitação, valorização e 

posterior conservação no âmbito do Programa Polis. Hoje, o imóvel é um dos mais 

distintos locais dedicados à cultura na cidade de Gondomar, o seu programa32 abrange 

todo o público ao integrar um Posto de Turismo Interativo. 

O Museu Adão Soares Rei dos Congros, o Centro Cultural de Rio Tinto, a Biblioteca 

Municipal de Gondomar, o Auditório Municipal de Gondomar e a Fundação Júlio 

Resende – Lugar do Desenho, são outros dos principais pontos de referência culturais da 

cidade de Gondomar. Paralelamente, a cidade distingue-se pelas suas modalidades 

desportivas e o impacto que estas têm na dinamização do próprio território.33 No ano de 

2017 ocorreu um programa no âmbito da mobilização e sensibilização da atividade física 

que contou com centenas de eventos em mais de cinquenta modalidades desportivas, que 

promoviam atividades nas onze freguesias do concelho, e cujos resultados ultrapassaram 

todas as expectativas. Para além da promoção de atletas e associações desportivas, 

Gondomar conseguiu, com sucesso, mobilizar os seus habitantes para a prática do 

exercício físico, acontecimento que estimulou o investimento por parte da autarquia em 

novos complexos desportivos, parques urbanos que promovem o desporto ao ar livre 

assim como a valorização de locais considerados, até então, como marginais.   

 

  

 
32 - Por norma dispõe de apresentações de música, exposições temáticas ou tertúlias. 

33  - Em 2017 Gondomar é nomeado como a Capital Europeia do Desporto.  

 



124  

  

 

Fig.55,56| Casas de Lavoura, séc. XX, Portugal 
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4 O MODELO DA CIDADE CRIATIVA  

NO MUNICÍPIO DE GONDOMAR 

 
4.3 A Lavoura em Gondomar  
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Fig.57| Mapa de Localização de Territórios a Norte de Portugal, nos quais Predomina a Casa 
de Lavoura em Pátio Fechado. 

Fig.58| Cozinha Casa de Lavoura, séc. XX, Portugal 

Fig.59| Casa e Planta de Casa de Lavoura em Aldoar, Portugal 
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“A agricultura é a maior e mais antiga fonte de receita deste povo, que nos férteis campos 

e hortas encontra toda a variedade de legumes e produtos agrícolas e que envia todos os 

dias para os mercados do Porto.” (OLIVEIRA, C. 1934) 

A atividade agrícola durante várias décadas foi o motor de sustentação do 

território gondomarense, estendendo-se ao longo de todo este. Consistiu, precisamente, 

na privilegiada localização geográfica do concelho de Gondomar, o sucesso agrícola dos 

seus habitantes, uma vez que, o transporte de produtos mais perecíveis era possível, - que 

seriam das mercadorias economicamente mais lucrativas no séc. XX. Para além da 

proximidade à cidade do Porto, a comunicação com o Rio Douro tornou-se numa relação 

de destaque para a promoção das trocas comerciais, na realidade, Gondomar era dotado 

de mais de uma dezena de cais nos quais por ali passava, diariamente, um intenso tráfego 

de passageiros e mercadorias.34   

Uma característica peculiar do povo Gondomarense seria a circunstância de que, 

a maioria não se dedicava somente a uma profissão, de facto, o predomínio no território 

era sobretudo de operários-agricultores ou artesãos-agricultores. Podemos enunciar que, 

a lavoura se tornou uma tradição para as famílias de Gondomar, muitas das vezes 

assistimos a diminutas explorações agrícolas que, certamente, seriam somente dedicadas 

à produção para o autoconsumo.35 Contudo, em determinado momento, surgem extensas 

áreas de exploração agrícola nas zonas Norte, Sul e Oeste do território, fenómeno que 

está diretamente relacionado com a qualidade e competência do solo para essa mesma 

prática, aqui, notamos, igualmente, uma fixação abundante de Casas Agrícolas. A Casa 

de Lavoura transformou-se assim, na imagem predominante da habitação da primeira 

metade do séc. XX na paisagem urbana do território de Gondomar. 

 

 

  

 
34 - Um dos fatores fundamentais que possibilitam o sucesso da agricultura periurbana é, justamente, 
as rápidas vias de comunicação a custos não muito elevados. 
  
35  - A pluriatividade laboral permitia assegurar as despesas do agregado familiar e foi possível devido 
à ampliação da rede de movimentos pendulares, nomeadamente, em relação ao à cidade do Porto.  
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O aspeto formal da casa de lavoura, não somente em Gondomar, mas ao nível do 

território nacional, nasce intrínseco da paisagem, paisagem essa submetida a uma leitura 

à luz da realidade da primeira metade do séc. XX, sob um determinado retrato de um 

panorama económico, físico e social. Numa primeira fase, a tipologia destas habitações 

resumia-se a um sobrado - tipicamente de lavradores pobres-, com o passar dos anos 

acabariam, na sua maioria, por sofrer acrescentos em função do crescimento da família e 

do seu poder económico. Contudo, a representação da “Casa de Lavoura” não se cinge a 

uma definição isolada ou “estilo” único, realçando que estas caracterizam-se sobretudo 

pela sua relação honesta com determinada população, preservando em si próprias um 

tempo, um modo de vida que outrora dominava um território. 

A Casa de Lavoura é vista como um símbolo da história e cultura da cidade de 

Gondomar que funciona como uma memória do passado, de um estilo de vida, de um 

povo, ao vincular-se a uma realidade social e territorial específica. Ao nível coletivo, este 

tipo de imóvel repercute emoções e sensações de afeto, apego e permite que uma geração 

se identifique com um tempo, que recorde uma era passada e que partilhe essas 

lembranças com as gerações atuais. A Casa de Lavoura e a sua inserção urbana 

configuram cenários partilhados por um vasto grupo de cidadãos Gondomarenses, 

identifica um retrato de uma comunidade perante si mesma assim como perante os 

restantes. Para as gerações do presente esta tipologia habitacional transmite informação 

acerca de um modo de construir, funciona num “espírito” de testemunho físico que 

descreve uma “biografia” de um tempo.   

 

Gondomar no séc. XX era uma área geográfica demarcada pela ruralidade, a verdade 

é que, as Casas de Lavoura eram a presença singular que hierarquizava o território. Nos 

dias correntes a frequência destas casas neste mesmo lugar é cada vez mais escassa, com 

o desaparecimento destas, produzimos um lapso temporal na memória coletiva de uma 

população. Assim, é um dever investir na recuperação e conservação dos raros 

exemplares desta “Era” que conseguiram sobreviver até aos dias de hoje, permitindo que 

o património se torne um dos principais impulsionadores da resiliência da paisagem 

urbana de Gondomar.     
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O local de intervenção por nós delimitado é reflexo deste último fenómeno, um 

pedaço de território com características sobretudo rurais, localizado a ocidente do atual 

centro urbanizado de Gondomar, no interstício entre centro e periferia. Inserido num 

universo das “terras de lavoura”, é composto por antigos terrenos agrícolas, encerrado a 

norte por duas unidades de indústria de pequena escala e a Oeste pelo Rio Torto, e no 

qual prepondera uma Casa de Lavoura do séc. XX caracterizada como Património 

Vernáculo. 
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4 O MODELO DA CIDADE CRIATIVA  

NO MUNICÍPIO DE GONDOMAR 

 
4.4 Princípios e Estratégia de Intervenção  

 

Apesar do visível investimento da autarquia numa aposta na cultura criativa e no 

enaltecer dos ofícios regionais, notamos que, esta, possa ainda ser insuficiente para 

promover um desenvolvimento resiliente da paisagem urbana de Gondomar. A 

criatividade deve, portanto, ser entendida como o principal meio condutor de um 

crescimento económico, social e político positivo, que, simultaneamente, transporta uma 

capacidade de regeneração e dinamização do território. Por conseguinte, a compreensão 

do património presente na paisagem urbana da cidade, - que, na sua maioria tem sido, até 

ao momento, negligenciado-, deve, agora, - com base nos ensinamentos do Modelo da 

Cidade Criativa-, assumir um caracter fulcral e de ponto de partida para a revitalização e 

(re)conexão da urbe. 
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Se uma cidade se torna criativa através da incorporação de uma multiplicidade de 

ações, das mais simbólicas às mais extravagantes, então, entendemos que o imput deve 

surgir no passado, já que o presente é uma malha urbana descontextualizada cuja história 

já só se conta por metades. O desafio está em compreender o modelo operativo e a 

abrogarem criativa que pode comunicar com o património que pretendemos, agora, 

valorizar. Mas, acima de tudo, entendemos que a cidade criativa é aquela que nos faz 

sorrir, que nos acolhe nas suas ruas, que nos oferece pequenos refúgios que, tal como nos 

filmes, nos transportam para uma outra realidade. A cidade criativa não é apenas um 

modelo eficaz no desenvolvimento económico, é também um sonho, um sonho partilhado 

por uma comunidade. Deste ponto de vista parece quase Utopia, contudo, acreditamos 

que através de estratégicas e simbólicas intervenções, se bem estruturadas e adequadas, 

somos capazes de ir construindo o caminho até esse suposto reverie.    

Assim, o local de intervenção por nós selecionado, apresenta características de 

ruralidade, e localiza-se a ocidente do atual centro urbanizado de Gondomar, no 

interstício entre centro e periferia, no qual surgem as “terras de lavoura”. Este pedaço de 

território no qual desenvolvemos a nossa ação é composto por antigos terrenos agrícolas, 

nos quais prepondera uma Casa de Lavoura do séc. XX caracterizada como Património 

Vernáculo.  

 

O abandono da prática agrícola nas zonas “urbanizadas” pertencentes à área 

metropolitana do Porto, constitui uma das maiores ameaças à extinção das tipologias 

destas habitações na região Norte. Um dos desafios da nossa abordagem reside, portanto, 

em compreender de que forma se torna possível a “revitalização” destes espaços 

agrícolas. Uma intervenção que reflita a consciência do lugar, das populações que o 

concretizam, das culturas que o monopolizam, que capte a essência de uma 

contemporaneidade, de uma época e que, concomitantemente, contribua para uma leitura 

de uma memória inerente ao Património Vernáculo construído uma vez que, este 

representa “as memórias gloriosas”, “o amor da pátria, (…) alto e quási eterno” (Camões, 

V.L. 1572), retratando a mais autêntica expressão de um povo.  

 

Assim, tomamos o papel de espectadores do passado e procuramos nos traços 

físicos do testemunho deixado por uma geração, as chaves e desenlaces das nossas 

inquietações. A intervenção procurou promover a valorização e salvaguarda do legado 
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que nos fora transmitido, usando uma racionalidade recetiva aos valores deste mesmo 

património, forjando neles os “pilares” que estruturam a nossa proposta arquitetónica, 

uma vez que, percebemos que para transportar as nossas vontades conceptuais para a o 

desenho da arquitetura, teríamos de utilizar um modelo operativo capaz de refletir a 

consciência do lugar, dos indivíduos que o concretizaram, das culturas que estruturam, e 

que, ao mesmo tempo, fosse capaz de captar a essência de uma contemporaneidade, de 

uma época e que contribua para uma leitura da cidade de Gondomar como “paisagem 

cultural”. Uma arquitetura “autêntica, justa, verdadeira”, uma arquitetura com que tem 

em conta o seu “tempo” – tempo não representativo de apenas o “passar dos anos”, mas 

sim todas as circunstâncias que compõe cada momento sejam elas condições sociais, 

económicas, tecnológicas, estéticas ou artísticas. Consequentemente colocamos o 

Racional ao serviço do Intangível ao utilizarmos a racionalidade a partir do espetro 

cultural. 

Para a definição programática tomou-se partido da memória de uma indústria 

Agrícola que alimentava o fulgor de uma cidade do passado, introduzindo assim um 

programa que se sustenta como um empreendimento de agropecuária, formado por um 

Centro Equestre e Alojamento Local. Este complexo pretende servir de imput para um 

desenvolvimento resiliente do território urbano de Gondomar, através das características 

do próprio conjunto.  
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Fig.60| Objeto de Estudo: Casa de Lavoura do Séc. XX,  
Alçado Principal, Gondomar, Portugal 

Fig.61| Objeto de Estudo: Casa de Lavoura do Séc. XX,  
Alçado Lateral Norte, Gondomar, Portugal 

Fig.62| Objeto de Estudo: Casa de Lavoura do Séc. XX,  
Alçado Tardoz, Gondomar, Portugal 

Fig.63| Objeto de Estudo: Casa de Lavoura do Séc. XX,  
Alçado Lateral Sul, Gondomar, Portugal 
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4 O MODELO DA CIDADE CRIATIVA  

NO MUNICÍPIO DE GONDOMAR 

 
4.4.1 Descrição do Objeto de Estudo  

 

 

 

A Casa de Lavoura em estudo insere-se na tipologia de pátio fechado com escada 

exterior, através de uma análise evolutiva percebemos que, numa segunda estância de 

construção, o casario organizou-se em torno do pátio, que estaria cercado por edifícios ao 

longo de três lados e murado no sobrante. Esta fórmula mostra uma vontade de privação 

do mundo exterior, notando-se quase como um mecanismo defensivo que fecha a 

habitação sobre si própria. A profissão de lavrador foi, tal como o imóvel, transmitida de 

geração em geração, no entanto, com a falta de recursos especializados, as construções 

até uma terceira fase foram feitas pelas gentes daquela mesma casa. Os materiais foram 

cedidos pelas terras que eles próprios cultivavam e cuidavam, o sistema construtivo foi 

aquele que conheciam e que havia sido herdado da cidade do Porto, alvenaria de pedra de 

granito e paredes interiores em tabique. As paredes autoportantes da segunda fase já́ são 

compostas por pedra polida com cerca de trinta centímetros de espessura, em confronto 

com as pedras de sessenta e cinco centímetros de espessura do sobrado. Para os cunhais 

são aplicadas, contudo, pedras mais robustas. 
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Fig.64,65| Objeto de Estudo: evolução cronológica das fases de construção da Casa de Lavoura 
(esquerda); Objeto de Estudo: Sistema Construtivo da Casa de Lavoura (direita) 
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A casa de lavoura compreendia o descanso da habitação e o trabalho da terra, era 

composta por dois pisos, acolhendo no r/chão as cortes para animais e anexos com 

arrumação para as colheitas dos campos assim como, uma zona de produção de vinho. O 

acesso ao terreiro era feito por uma porta preparada para receber animais de grande porte 

e veículos de tração animal ou tratores, e está voltada para a rua, permitindo a abertura 

das portas para comercializar os produtos daquele campo agrícola. No primeiro andar 

dispõem-se os quartos, existe uma escada em pedra de acesso direto da rua a um corredor 

de distribuição que liga os três quartos voltados a Sudeste e outros dois que se tornam a 

Este. A cozinha, com entrada direta pelo exterior voltada a Este, comunica com a sala de 

jantar, e são os locais mais nobres de toda a casa. A sala de jantar permite o acesso ao 

pátio através de uma escada interior outrora em madeira. As portas regulam-se por cerca 

de noventa centímetros de largura por dois metros e dez de altura e, as janelas são 

generosas, de duas folhas com vidros. As caixilharias são em madeira de pinho assim 

como os soalhos e mobiliário de quarto e sala. As peças de cozinha seriam, 

maioritariamente, em mármores brancos.  

Com intervenções mais recentes – terceira fase – a pobreza de critérios eliminou e colocou 

em causa alguns dos valores da casa, descaracterizando-a e colocando fragilidades na sua 

sustentabilidade física. Para além destes infortúnios aconteceu um acrescento para 

caseiros sobre o muro que vedava um dos lados do pátio, este novo modulo é acessível 

pelo exterior através de uma escada em betão armado e é composto por cozinha e casa de 

banho. A laje de piso é aligeirada, e as paredes são erguidas em alvenaria de tijolo. Aqui 

nasce ainda uma terceira cozinha, mas voltada para o pátio e, prevemos que neste 

momento se substituiu a escada de madeira de acesso ao terreiro por uma em betão 

armado, assim como acontece com a laje da cozinha que, hoje, é igualmente em betão.  

A cobertura e sua estrutura manteve-se até aos nossos dias, um sistema tradicional 

de madeira coberto com telha marselha. Os tetos, no entanto, já́ não existem, mas, pensa-

se que seriam em gesso. 
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4 O MODELO DA CIDADE CRIATIVA  

NO MUNICÍPIO DE GONDOMAR 

 
4.4.2 Análise ao Estado de Conservação e Ações a Implementar 

 
 
 

O Conhecimento do objeto não seria sustentável sem uma complementaridade de 

levantamentos geométricos, fotográficos, e análise das patologias do edificado.  
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Fig.67,68,69,70| Objeto de Estudo: identificação das Patologias 
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Com as intervenções mais recentes, como a colocação de estruturas pesadas, como 

é o caso da laje de betão na cozinha, as paredes autoportantes sofreram danos no aparelho 

em pedra de granito, fragilizando-o e tornando-o instável. A par desta fase subiram-se os 

eixos do telhado colocando em causa a estabilidade deste e do aparelho construtivo que 

o sustenta.  

Com o abandono da habitação intensificaram-se as agressões naturais e humanas 

provocando o notável atual mau estado de conservação desta - visível em todo o objeto. 

São enumeras as patologias que encontramos ao percorrer a casa, tornando-se mais 

relevante a queda de telhados e tetos que, consequentemente, permitiu a entrada de chuvas 

e o estrago dos tabiques e madeiras de pavimento. Algumas das vigas que suportam o 

telhado encontram-se apodrecidas e perto do colapso. Notamos que o granito, em 

determinados locais da habitação, sobretudo nas antigas cortes e anexos, perdeu algumas 

das suas propriedades, revelando-se agora com uma cor amarelada. 

Partindo da análise enunciada anteriormente, percebemos que, o atual estado de 

abandono da casa e seu terreno agrícola foi um dos fatores fundamentais para o início de 

um colapso de todo o complexo. A intervenção36 irá por isso incidir sobre ações de 

reabilitação37 e valorização38, o desígnio final será a criação e reatribuição de valores que 

permitam a subsistência da estrutura habitacional pré-existente e a resiliência de um 

pedaço de território que, atualmente, não tem qualquer função nem participação na 

dinâmica social e urbana do local. 

  

 

36 - “Intervenção é toda a mudança ou adaptação, incluindo alterações e ampliações.” (ICOMOS,2011)  

37 - “Reabilitação: modificação de um recurso segundo padrões funcionais contemporâneos, 
envolvendo a eventual adaptação a um novo uso.” (ICOMOS, 1983) 

38 -  Valorização: “A conservação de um sítio deve identificar e considerar todos os aspetos do 
significado cultural [...] sem dar um destaque injustificado a um valor específico, em detrimento de 
outros valores. Deve ser reconhecida, respeitada e encorajada a coexistência de valores culturais, 
especialmente em situações onde estes estejam em conflito.” (ICOMOS, 1999) 
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Fig.71| Centro Equestre dos Carvalhais, Proposta de Intervenção 
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4 O MODELO DA CIDADE CRIATIVA  

NO MUNICÍPIO DE GONDOMAR 

 
4.4.3 O Cento Equestre dos Carvalhais 

 

 

A geometria do desenho foi replicada a partir da pré-existência construída - a casa 

de lavoura - e rumou todo o desenvolvimento da intervenção. Esta tem como unidade 

basilar a horizontalidade inerente à casa de lavoura e, a verticalidade associada aos 

socalcos que se desenrolariam nos terrenos agrícolas adjacentes. 
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Fig.72| Centro Equestre dos Carvalhais, Distribuição do Programa 
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O projeto distribui-se seguindo a lógica tipológica da Casa de Lavoura: um pátio 

central, três volumes e um muro que encerra as extremidades. Privilegiamos a 

verticalidade dos alçados da escola equestre como contraponto a uma horizontalidade 

permanentemente inerente ao terreno agrícola que se alia à nova distribuição 

programática.   

 
A distribuição programática organiza-se por forma a não entrar nunca em conflito 

com a pré-existência, procurando trazer a memória do outrora ordenamento funcional 

deste pedaço de território. Note-se que o alçado Oeste e Sudoeste da unidade de habitação 

mantêm-se voltadas sobre as “terras agrícolas” e “gado”, esta memória visual obtida 

através dos pontos de vista da casa oferece a salvaguarda do valor da memória associado 

à valia significativa. O programa privado voltado para o alojamento local desenvolveu-se 

no piso superior da pré-existência, mantendo a lógica geométrica e distribuição funcional 

primordial.  

 

A mais significativa adulteração é a extinção da escada exterior que ligava o piso 

superior ao pátio. Esta opção deveu-se à fraca capacidade da luz natural e ventilação de 

alcançar o piso térreo e o próprio pátio. Um outro incentivo à tomada desta decisão foi o 

facto dessa mesma escada já não se tratar da que originalmente lá teria sido construída, a 

atual era em betão e ferro enquanto que a original seria em madeira - ou seja, o valor de 

autenticidade já haveria sido colocado em causa.  

 

Para o r/chão foi necessário alterar a função inicial, uma vez que, na hodiernidade, 

o programa de origem já não seria adequado. À data de construção aqui seriam as cortes 

para o gado, o seu posicionamento neste local seria estratégico já que, os animais 

aqueciam a habitação no piso superior. Agora, neste nível, introduzimos uma vertente 

voltada para o público da escola de equitação, dois balneários com chuveiros, uma loja 

de material equino e uma receção/balcão informativo. Três das antigas cortes são 

intencionalmente deixadas para a arrumação de materiais de apoio à loja, habitação e 

escola hípica. 

 

Ao alçado tardoz retirou-se a escada em betão que daria acesso à cozinha, a 

estrutura colocava em causa a sustentabilidade física da fachada. Os restantes alçados 

foram mantidos, aproveitando os caixilhos originais. 
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Fig.73| Centro Equestre dos Carvalhais, Sistema Construtivo utilizado 
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4.4.4 Materialidade e Sistema Construtivo 

 

 

 A materialidade tornou-se um dos aspetos formais mais importantes no 

desenvolvimento da nossa intervenção. A sua seleção surge de um envolvimento no 

universo que se articula nas características emanadas pelo lugar e pré-existência. 

Privilegiamos a alvenaria em pedra de granito vinculada à madeira, compondo uma 

harmonia que representa em si própria a geometria replicada ao longo de toda a 

arquitetura, composição esta que nasce na Casa de Lavoura e termina nos campos agora 

dedicados à pastagem dos animais. 
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Fig.74| Centro Equestre dos Carvalhais, Sistema Construtivo utilizado 
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Produzimos deste modo, uma continuidade não somente física que se refere 

apenas à estrutura e materialismo, mas também como que incorpórea, de uma 

continuidade da memória, da paisagem e da cultura do local.    

 

O sistema construtivo da casa foi mantido, as madeiras para tetos e pavimentos, a 

alvenaria de granito e as paredes divisórias interiores em tabique. Procedeu-se à 

substituição de telhas partidas e madeiras apodrecidas. A estrutura do telhado mantém-se 

reestabelecendo uma estabilidade estrutural à sustentação. 
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CONCLUSÃO 
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A elaboração desta dissertação contribuiu para o desenvolvimento de uma 

perspetiva sobre o património inerente às Paisagens Urbanas, - sejam estas rurais, 

periféricas ou de centralidades -, como uma das mais importantes formas impulsionadoras 

da criatividade nas cidades de hoje. Num mundo frenético de velocidades estonteantes 

cujas essências facilmente se perdem, o passado torna-se porto-de-abrigo e inspiração 

para as realizações do futuro. Refletimos ainda que é também retrato de uma sociedade 

contemporânea a necessidade de interdisciplinaridade no processo de desenvolvimento 

de soluções resilientes aos problemas urbanos com que hoje lidamos, concluído que, uma 

resposta que articule a multiplicidade cultural abriga uma tónica inclusiva e participativa 

que se torna capaz de fomentar o sentimento de comunidade que, na realidade, se traduz 

na substância do “sonho” que o modelo da Cidade Criativa transporta.  

Destacamos que, através da análise bibliográfica de registos de vários autores, - 

sejam eles mais pragmáticos, académicos ou mediáticos -, tornamo-nos capazes de 

distinguir três principais vertentes que abordam o desenvolvimento urbano através da 

criatividade, a primeira pode ser identificada como a apropriação das ideias criativas à 

criação de ferramentas socioeconómicas e culturais como solução aos problemas da urbe; 

a segunda fundamenta-se na crença de que são as industrias culturais que têm o principal 

caracter de estruturação do desenvolvimento urbano; a terceira reside na convicção de 

que a classe criativa e a fixação desta nos territórios é a mais eficaz solução para a 

promoção de uma estrutura urbana resiliente.    

É precisamente ao “Universo” dos criativos que propomos incumbir a difícil tarefa 

de tornarem possíveis a tradução das suas vontades, das suas ambições, dos seus “génios” 

em respostas formais aos problemas que se criaram ontem, em perceções íntegras das 

circunstâncias que abraçamos hoje e que se posicionam nas dificuldades de amanhã. 

Assim concluímos ainda que, é curioso que o processo criativo seja produto tanto da 

imaginação como da razão, sendo que à partida parecem dois conceitos tão dicotómicos, 

cremos por isso que o seu sucesso é resultado de um terceiro elemento, elemento esse que 

representa o “eu” de cada um e que se revela como o componente distintivo da eficácia 

positiva de qualquer ambição criativa. 
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