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REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO, CIDADE DO PORTO
ESTRATÉGIAS E FACTOS - RUA (S.TA CATARINA) DAS FLORES
Jorge Ferreira Barbosa

Resumo

A requalificação do património arquitetónico e histórico reveste-se de interesses
fundamentais para a cultura de um povo, é sedimentado pelo tempo oferecendo extratos de
memórias, vivências e registos sulcados no íntimo das pessoas que o habitam, marcados
nas “crónicas de pedra” mencionadas por Viollet–Le-Duc, formam um contexto na realidade
construída por épocas na Rua das Flores. No entendimento desta rua, quem esteve presente
na estratificação do seu património, melhor sente a essência da cidade medieval, os seus
atributos históricos, sociais, políticos, económicos e arquitetónicos, assim como, nos seus
atribulados episódios de um passado próximo, ou atual, com as promessas de “melhor”
futuro. Assim, é possível encontrar erros e virtudes nas lógicas implementadas neste cenário
urbano medieval que faz questão de se impor intemporal, quer estar presente, ativo e,…
com pessoas! Neste contexto, investigou-se o seu passado, entende-se a sua essência, lêse e questiona-se o presente, propondo ajustes e tentativas de minimização da presença
de “feridas abertas” que teimam em ferir o seu centro histórico, as suas memórias e o seu
carácter. Tenta-se formar um pequeno contributo de consolidação da sua autenticidade para
reabilitar um cenário histórico que tem muito para oferecer e do qual necessitamos.
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Abstract

The architectural and historical heritage requalification is a fundamental issue to the
culture of the people, it is sedimented by the time offering memories, experiences and grooved
feelings within the people who inhabit this sites marked in “Chronicles of rock” mentioned
by Viollet-Le-Duc, they form an actual context built along the time in Rua das Flores. The
understanding of this street and who was present in the past, help us to feel the essence of this
medieval town, its historic, social, political, economic and architectural attributes, also, their
troubled episodes of a past, or present, with promises of a “better” future. So it is possible to
find errors and virtues in this medieval urban scenario implemented by logic that makes a point
of stand up which wants to be present, timeless, and active,… with people! In this context, we
investigated its past, understood its essence, read and wonder its present days, proposing
adjustments and attempts to minimize the presence of several “open wounds” hell-bent on
hurting its historic center, its memories and its character. We try to make a small contribution
towards a consolidation of its authenticity in order to rehabilitate an historic scenario that has
much to offer and which we need.
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1. O Porto medieval no surgimento da Rua das Flores
No século XIV, o Porto teve uma grande expansão urbana que se alargou para fora do
seu núcleo inicial do morro da Pena Ventosa, em torno da Sé, protegido pela Cerca Velha,
construída em cima de muro original romano, nomeadamente na margem ribeirinha direita do
Rio Douro, refletindo a crescente importância das atividades comerciais e marítimas. Neste
período, com o rei D. Afonso IV, começou a ser construída uma nova cintura de muralhas
que ficou praticamente concluída por volta de 1370 dando resposta a uma reivindicação feita
pelos burgueses que possuíam casas e negócios extramuros e menos protegidos. O facto do
perímetro amuralhado só ter sido concluído no reinado de D. Fernando explica a designação
de “Muralha Fernandina”. Este traçado geométrico tinha uma altura de 30 pés (apróx. 9 m),
possuía ameias e merlões, vários cubelos, torres elevadas, e ainda, numerosas portas e
postigos (dezassete, no total), com um perímetro de cerca de 3.000 passos (2.600 m). Passada
a sua importância militar, as muralhas começaram a ser progressivamente demolidas a partir
da segunda metade do século XVIII para dar lugar a novos arruamentos, praças e edifícios.
A maioria da muralha foi demolida já em finais do século XIX. Os troços sobreviventes das
Muralhas Fernandinas foram classificados como “monumentos nacionais” em 1926.
Cerca Velha, no interior – Muralha Fernandina no exterior

Fig. 1 - Perímetro amuralhado exterior - Muralhas «Fernandinas» casco histórico medieval, Porto.
1. Porta Nova ou Nobre.
(inicialmente de Miragaia);
2. Postigo dos Banhos;
3. Postigo da Lingueta;
4. Postigo da Alfândega ou do Terreirinho;
5. Postigo do Carvão
(o único que sobreviveu até hoje);
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6. Porta da Ribeira;
7. Postigo do Pelourinho;
8. Postigo da Forca;
9. Postigo da Madeira;
10. Postigo da Lada ou da Areia;
11. Porta do Sol;
12. Porta do Cimo de Vila;

13. Porta de Carros;
14. Porta de Santo Elói;
15. Porta do Olival;
16. Porta das Virtudes;
17. Postigo de São João Novo
(ou da Esperança).
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O casco histórico, no século XVI, continuou o seu forte aumento das atividades portuárias,
e a expansão marítima, fator que favorece a expansão e transformação da cidade medieval. O
rei D. Manuel inicia uma transformação da cidade medieval e passa a Carta de Foral à cidade,
em 1517. E em 1518, é fundado pelo monarca o convento de Ave-Maria de S. Bento, também
institui a Casa dos 24, e entrega à recém fundada Misericórdia alguns hospitais e hospícios,
é feita a renovação da porta de Carros, que vai adquirindo grande importância como entrada
e saída para o norte (Braga e Guimarães, através da atual rua do Bonjardim), abre-se a Porta
Nobre nas muralhas como saída para Miragaia.
No seu enquadramento e importância histórica, o Porto à época continuou o seu forte
aumento das atividades económicas e comerciais incrementando um desenvolvimento a
nível dos espaços religiosos, equipamentos e residências senhoriais contando, assim, de
importantes edifícios e instituições tais como: Sé Catedral, o Convento de S. Domingos, 1236,
o Convento de S. Francisco, 1383, a Alfândega Velha (Casa do Infante), e Torre da Câmara,
da mesma época, a judiaria do Olival, criada por D. João I, em 1386, e uma nova artéria, de
nome atual Rua do Infante da autoria do mesmo monarca, a qual já se designou como; Rua
Formosa, Rua Nova e Rua Nova dos Ingleses. Surge, também a Praça da Ribeira com nova
amplitude.

Fig. 2 - Terrenos da Mitra1 e do Cabido2.

Fig. 3 - Renovação da Porta dos Carros saída para Braga e Guimarães, demolida em
1827, e abertura da Porta Nobre para Miragaia. Fig. 4 - sopé do Monte da Vitória com o
desenvolvimento urbano antes da abertura da Rua de «Santa Catarina» das Flores nos
jardins de posse da Mitra e do Cabido.
1
2

Mitra: jurisdição do Prelado eclesiástico, sendo o Prelado um título de altos dignatários.
Cabido: corporação ou colegiada.
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Surge a igreja de Santa Clara, 1416 a 1457, recebendo a sua imponente talha dourada, em
1730. A Casa da Câmara, 1443, permanece neste local até ao séc. XVIII, e o convento de S.to
Elói, 1455, no hoje designado Largo dos Lóios e topo da Praça da Liberdade. A Misericórdia
fundada em 1502, por D. Manoel I, após Carta, conhece funções de Casa do Despacho, em
1555, após o surgimento da importância urbana da recém formada Rua Santa Catarina das
Flores e à qual pertence a igreja da Misericórdia que é concluída apenas em 1559. No séc.
XVIII, Nicolau Nasoni altera a sua fachada permanecendo o interior renascentista. Surge, em
1577, a igreja de S. Lourenço pelos Jesuítas (conhecidos pelos padres Grilos), formando todo
este conjunto edificado um enquadramento urbano do mais significativo da urbe.
É sobretudo com a estratégica implantação, em 1518, do convento de Avé-Maria de S.
Bento, no local onde hoje está a Estação de S. Bento e a abertura da rua (Santa Catarina)
das Flores, que liga aquele convento ao Convento de S. Domingos que, por sua vez, liga a
zona ribeirinha e portuária e estabelece uma comunicação estruturadora desde a porta de
Carros até ao rio Douro. A abertura desta nova rua representa um novo eixo e um acesso
direto ao mosteiro de S. Bento da Avé Maria, a partir do largo de S. Domingos, que por essa
altura, era o centro cívico e de negócios da cidade. Este largo correspondia a uma conceção
urbana medieval, resultando organicamente de um encontro de percursos e da implantação
de edifícios, a rua das Flores concebe uma lógica renascentista onde o convento de AvéMaria de S. Bento funciona como gerador da rua das Flores, uma rua de traçado quase reto
e destinado a criar uma perspetiva do convento.
EDIFÍCIOS:
A – Hospital D. Lopo (antiga albergariahospital de Rocamador);
B – Sé catedral;
C – convento de S. Domingos;
D – convento de S. Francisco;
E – convento de S.ta Clara;
F – convento de S. Bento de Ave Maria;
G – S. João Novo;
H – convento de S.to Elói;
I – mosteiro de S. Bento da Vitória;
J – S. Nicolau;
K – S.to António do Penedo;
L – Ig. da Misericórdia;
M – antigo Paço Episcopal;
N – Igreja de S. Lourenço.
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RUAS:
1 – R. da Esperança (Rua de Tomaz
Gonzaga);
2 – R. de São João Novo;
3 – R. da Ferraria de Baixo (Rua de «O
Comércio do Porto»);
4 – R. de Belmonte;
5 – R. das Taipas;
6 – R. de São Miguel;
7 – Travessa do Ferraz;
8 – R. de Trás;
9 – Largo de Santo Elói (Lóios);
10 – Rua das Flores;
11 – R. do Ferraz;
12 – R. dos Pelames;
13 – R. do Loureiro;
14 – R. de Santo António do Penedo;
15 – Travessa do Cativo;
16 – R. do Cativo;
17 – R. da Porta do Sol;
18 – Escadas dos Codeçais.
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Fig. 05 - O Porto em 1600 e os edifícios no eixo Rua das Flores. Fig. 06 - localização do eixo
Rua das Flores.
A Rua S.ta Catarina das Flores começou a ser aberta em 1521 sendo calcetada, em
1542. Recorre no seu traçado a um já existente formado por uma antiga viela que ligava
o Largo de S. Domingos à Rua dos Caldeireiros e, daqui, por uma outra viela chamada de
Mendo Afonso, seguia para o Largo de Santo Elói (o atual Largo dos Lóios) e respetivo postigo
(porta) de S.to Elói, ligação para a antiga Rua das Hortas, hoje Rua do Almada. Desenhada ao
longo do sopé do monte da Vitória toma forma pelas hortas do bispo correspondentes ao vale
do Rio de Vila, do Cabido e de terrenos que da então fundada Santa Casa da Misericórdia
do Porto, mantendo os logradouros e os seus jardins que lhe dão origem na designação de
Rua das Flores. O prelado da altura em que a Rua S.ta Catarina das Flores começou a ser
rasgada era o D. Jorge da Costa (1507-1535), irmão de D. Diogo da Costa (1505-1507) a
quem sucedera no governo do bispado. Agostinho Rebello da Costa menciona na sua obra
que D. Manuel ordenou:
“…que se fizesse a graciosa Rua das Flores, cujo nome lhe proveio de muitos
jardins e flores, que formozeavaõ o terreno onde hoje se dilata; e para que a sua
beleza ficasse completa a engrandeceo com a fundação do Real Convento da Ave
Maria pertencente ás Religiosas de S. Bento.”
In Agostinho Rebello da Costa.
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Fig. 07 - Os três centros fundamentais articulados por: Porta dos Carros, Largo da Feira
(atual Praça Almeida Garrett), Largos de S. Domingos e Praça da Ribeira. Os eixos
comunicantes formam-se pela Rua Santa Catarina das Flores e Rua dos Mercadores na
ligação à Ribeira, frente de rio e entreposto comercial.
Fig. 08 - Pormenor inscrito no retângulo, a verde, da nova configuração / eixo Rua Santa
Catarina das Flores que entronca, a já existente Rua dos Canos.
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Centro histórico do Porto

e o surgimento da

Rua das Flores

Fig.09 - Planta centro histórico, Porto - localização das imagens. Fig, 10 - Vista do Porto,
Marques de Aguiar, 1791.
Fig.11 - Porta dos Carros e conv.to Avé Maria de S. Bento à direita.
fig.12 – Conv.to de Avé Maria de S. Bento, 1518 - 1894.
Fig.13 - Igreja da Misericórdia, Largo de S. Domingos, início do séc. XIX. Fig.14 – R. das
Flores no auge, séc XVIII / XIX.
Tanto D. Diogo, como D. Jorge eram grandes devotos de Santa Catarina da Alexandria e,
por isso, fizeram surgir nos respetivos brasões a roda das navalhas com que aquela santa da fé
foi martirizada, marca que, ainda hoje, encontramos gravada nas frontarias de algumas casas
da rua constituindo uma outra origem para a inicial designação de Rua de Santa Catarina das
Flores, hoje, Rua das Flores. Isto significa, também, que essas casas foram construídas em
terrenos que pertenciam à Mitra e as casas que pagavam foro ao Cabido ostentam na fachada
a imagem de S. Miguel o Anjo, padroeiro do Cabido.
A Rua das Flores transforma-se num elemento da renovação estruturante urbana e
de dinâmica quer social, quer comercial a partir do século XVI, como rua central na cidade
intramuros, beneficiando os moradores que viviam no cimo da colina da Vitória. Sendo homens
de ofícios acabariam por ficar ligados à toponímia local, a exemplo: Besteiros (Rua da Vitória),
Rua da Ferraria, Rua dos Caldeireiros, Rua das Congostas (sapateiros), entre outras
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As residências de famílias aristocratas, da burguesia, homens de letras e mercadores que
se instalam na nova e importante rua, á época, marcam uma referência e um modo de vida que
impõe um cunho urbano sofisticado e cultural e que caracteriza a sociedade e demarca este
espaço, tornando-o apetecível e muito frequentado, conjugando a sua atração com os pontos
vitais de maior relevo cívico, comercial e religioso entre a cota alta do convento e a frente fluvial
da ribeira. Nesta rua havia um pulsar contínuo e um modo de estar, onde se demarcam a casa
dos Cunha Pimenteis, fig.15 - nº2, com o seu brasão, em gaveto, de Luís Pimentel, séc. XVI,
a Casa do Ferraz com o n.º3, séc. XVI, e posterior posse da família Maia, séc. XIX, o edifício
da Real Companhia dos Vinhos do Alto Douro, fig.15 - nº4, este edifício foi arrendado pela
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, em 1761, que acabou por adquiri-lo
em 1805, é composto por um piso térreo e um andar nobre, com entrada principal pela rua das
Flores e com um pequeno alpendre de linhas simples que dá acesso a um pátio de pavimento
lajeado. Do lado da rua do Ferraz ficam as antigas lojas, capela, casa-forte e quintal. No andar
nobre, a fachada apresenta seis janelas onde se abrem outras pequenas janelas em forma de
óculo, que se repetem na fachada da rua do Ferraz. O edifício é, desde 1989, ocupado pela
Fundação da Juventude. A nível do comércio, esta rua tem as lojas e oficinas em todo o seu
r/chão e de ambos os lados, tendências distintas que ainda atualmente se mantêm, na sua
maioria: os ourives do lado direito e mercadores do lado esquerdo, sentido descendente.

Fig. 15 - Carta Topográfica, cidade do Porto de 1892, com Rua das Flores, coordenada por
Teles Ferreira. Fig. 16 - estrutura urbana ligando polos: Largos da Porta dos Carros, ao
Largo de S. Domingos e Ribeira.

Fig. s 17 a 23 - Alguns edifícios e seus elementos distintos na Rua das Flores. Localizados
na planta da fig15.
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1.1 A cidade histórica e os espaços públicos/edificação
Neste seu teor urbano, a nova rua gera uma composição intramuros alimentada pelos
fatores anteriormente citados, nomeadamente pelos seus atributos urbanísticos servidos dos
polos “charneira”: largos, praças e os atributos arquitetónicos, numa composição intrínseca
de consolidação urbana e definidores da sua imagem que se agregam por valores, tais como:
Composição urbana - eixos estruturantes ligando polos; enfiamentos perspéticos
dinamizadores; ruas geradoras de edificações; elevado interesse comercial e social; vários
edifícios notáveis e interesse estético e significante (conjunto);

Fig. 24 - espaços públicos, legenda: 1. Largo S. Domingos; 2. Praça da Ribeira; 3. Largo
de S.to Elói; 4. Largo da Porta dos Carros; 5. Largo da Colegiada; 6. Largo S. João
Novo. Fig. 25 - edifícios notáveis, legenda: 1. Sé; 2. conv.to S. Domingos; 3. conv.to S.
Francisco; 4. Casa da Alfandega Velha; 5. Edif. na Ribeira; 6. Hospedaria Rocamador; 7.
Judiaria do Olival 8. conv.to de S.ta Clara; 9. conv.to S.to Elói; 10. conv.to Ave Maria de
S. Bento; 11. Ig. de S. Lourenço (Grilos); 12. Igreja da Misericórdia; 13. Casa dos 24.

Fig. 26 - extratos cronológicos da sedimentação do património de relevância no Centro
Histórico do Porto.
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Neste sentido e articulando um entendimento sobre o casco histórico, podemos constatar
na fig. 27, uma estratégica disposição e relação entre os espaços urbanos / edificação, onde
se exalta o elemento de “charneira” que constitui o ponto central distribuidor, o Largo de S.
Domingos, com uma lógica urbana herdeira de uma estrutura antiga, e que foi consolidado
pelas “novas” premissas de um plano urbano medieval, criado por D. Manuel I, preservando
atualmente o seu valor intrínseco como garante de uma estrutura axial comunicante de setores
chave do funcionamento da malha urbana - atual estação de S. Bento / frente de rio Douro
(Ribeira).
O espaço central denominado Largo de S. Domingos, ganha um outro valor sob a égide
de D. Pedro Salvador, o bispo do Porto da altura, em 1236, tendo mandado edificar o Convento
de S. Domingos, Convento da Nossa Senhora dos Fiéis de Deus do Porto, 1238 - 1832, com
o apoio financeiro do povo da cidade do Porto, sendo extinto em 1834, após a vitória liberal.
Ao terminarem parte das obras no pátio ou alpendre do referido convento, em 1320, o
edifício e espaço exterior que lhe pertence e se prolongava até ao atual Jardim do Infante,
ganha uma importante centralidade na cidade, aqui se reunia periodicamente o senado da
Câmara para deliberar sobre os assuntos da cidade, ou para receberem em aclamação as
visitas do rei, e foi aqui que aconteceu, no Porto, o funcionamento da primeira Bolsa.
A importância deste largo, na cidade intramuros, fica ligada a outros grandes eventos,
como as revoltas populares. Um caso de registo nacional ocorre, em 1383 - 1385, com as
revoltas políticas e sociais do país, o Mestre D`Avis é cercado na cidade de Lisboa, este envia
um emissário à cidade do Porto pedindo auxílio, este é recebido no Largo de S. Domingos.
As Feiras Francas foram criadas a 16 de Novembro de 1441, no Porto. Segundo a tradição
nestas feiras os feirantes não pagavam impostos, estas começaram por se realizar na Rua
Formosa (atualmente Rua do Infante D. Henrique), posteriormente foram transferidas para o
Largo de S. Domingos. As Feiras realizaram-se durante mais de 111 anos.
A importância e aumento do tráfico dos carros, a cavalo,... faz surgir um congestionamento
e entrave ao trânsito, levando as autoridades camarárias a derrubar o chafariz presente no
Largo de S. Domingos e a reconstrui-lo, mais tarde, no espaço do Largo do Laranjal, situado
entre a Igreja da Trindade e o atual edifício municipal, fig. 28.

Fig. 27 - Largo de S. Domingos com chafariz, até 1845, e murinho. Planta de Joaquim
Júnior, 1839. Fig. 28 - Ig. da Trindade e chafariz. Fig. 29 - igreja da Misericórdia no largo,
fachada reedificada por Nasoni, 1748, em estilo barroco.
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Fig. 30 - Largo de S. Domingos e convento, letra A, planta de 1833. Fig. 31 - convento de S.
Domingos, litografia do álbum publicado por Joaquim Vila-Nova, em 1833. Fig. 32 - antigo
convento ocupado pelo Banco de Portugal, c. 1910.
Outro acontecimento marcante ocorre com o Cerco do Porto, em 1832 - 1833, nas
lutas entre Liberais e Absolutistas, este edifício ligado ao poder foi alvo de ataques e sofre
bombardeamentos por parte dos miguelistas instalados no mosteiro da Serra do Pilar, um
deles a 28 de novembro de 1832, ficando totalmente danificado. Nesta época desaparece o
Palácio dos Franciscanos e surge o Palácio da Bolsa de frente para o Jardim do Infante.
O Convento conheceu posteriormente vários usos sendo filial do Banco de Portugal,
fig. 32, cedido pelo governo ao Banco de Lisboa, depois Banco de Portugal, passando
esta dependência bancária para a Avenida dos Aliados, Praça da Liberdade, em 1934,
permanecendo neste local até aos dias de hoje, seguidamente, a Companhia de Seguros
Douro, fundada em 1875, viria a ocupá-lo, entre 1934 e 1989, sendo desde então, conhecido
como “Edifício Douro” , encontrando-se desocupado até 2001.
Atualmente, este edifício é designado por Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, sendo
objeto de um grande restauro que preservou a sua imagem, coerência e identidade com um
projeto da Fundação da Juventude que adquire este edifício, em 2001, e inicia as obras de
recuperação e adaptação do mesmo a novos usos. Este projeto é da autoria dos arquitetos
Alfredo Ascenção e Paulo Henriques, em 2010, e ganharam o Prémio João de Almada pelas
suas soluções de intervenção e restauro. O objetivo da Fundação é constituir um centro de
criatividade e inovação de excelência nacional e internacional, promovendo profissionalmente
os Jovens Criadores e Artistas, constitui-se como elemento dinamizador do centro histórico,
potenciando a sua capacidade de atração de profissionais criativos e de turismo. A Fundação
da Juventude, para além de recuperar a tradição das Feiras Francas, promove projetos
emergentes e consagrados, criando espaços transversais de exposição e venda de arte,
abrangendo diferentes áreas como: Design de produto, Design de Moda, Ilustração, Visual
Arts, Literatura, Performances. A primeira edição deste novo conceito decorreu a 27/02/2010.
As Feiras Francas são uma das atividades do Programa de Ação para a Reabilitação Urbana
do Eixo Mouzinho/Flores, concurso público lançado em 03 de outubro de 2011.
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2. A Rua das Flores, auge no século XVIII
O Porto estava, nesta altura, praticamente confinado ao interior das muralhas Fernandinas,
tendo na Rua das Flores a principal artéria da cidade, na qual deixou uma das marcas mais
vincadas como herança a toda a cidade que foi o estabelecimento de um padrão de tipologia
edificada assente na configuração retangular repetida dos lotes de uma forma uniforme com
a dimensão de menor tamanho em toda a frente urbana, à rua. Foram poucas as construções
fora do padrão de loja/habitação, ainda hoje, encontramos os edifícios que foram residência
de famílias importantes, entre as de maior destaque temos: a Casa dos Constantinos, a Casa
dos Sousa e Silva, Casa Real da Comp.ª Velha, a Casa dos Figueiroa, a Casa dos Maias ou
dos Ferraz Bravo, a Casa dos Cunha Pimentel, e de teor religioso temos a Santa Casa da
Misericórdia do Porto, em 1555, que se transfere do Claustro Velho da Sé do Porto assim
como a sua Igreja substituindo, assim, a capela de Santiago, onde se reunia desde 1499.
O desenvolvimento comercial e habitacional da cidade, em especial desde meados do
século XVIII, transforma a cidade num importante entreposto comercial destacando-se o Vinho
do Porto como produto de exportação, mas de igual forma como centro distribuidor agrícola e
comercial de e para todo o norte do país. Só virá a perder essa importância quando a cidade
vai ultrapassando as muralhas medievais, começando a imporem-se as artérias com o que
viria a ser o “traçado almadino”. Agostinho Rebelo da Costa, em 1789, sobre a importância
do Porto / Rua das Flores, assim o refere:
“o Bairro da Sé, tem entre as principaes Ruas o primeiro lugar, a das Flores,
obra d’El Rey D. Manoel, e que contém as lojas mais ricas da Cidade, tanto em
fazendas de lam, e seda, como em todo o género de Mercearia, Porcelanas, lojas
de Ourives d’ouro, prata &c.”
In, Agostinho Rebello da Costa; Descrição topográfica, e histórica da Cidade do
Porto.
Rebello da Costa ainda sobre o conjunto de ruas que articulam o eixo da rua das Flores
com a cidade acrescenta:
“as Ruas dos Canos, Ponte Nova, Banharia, Mercadores,” e ainda a (…) Rua
Nova de S. João, …aberta no anno de 176., e está firmada sobre grossos arcos
de cantaria, que formaõ huma espécie de Rua subterrânea, e pela qual passa o
Rio chamado da Villa.”
In, Agostinho Rebello da Costa; Descrição topográfica, e histórica da Cidade do
Porto.
Na rua das Flores, também, se instalam muitos negociantes oriundos da Praça da
Ribeira, agentes de viagens como a Chargeurs Réunis, a papelaria das Flores, a loja de
artigos religiosos, A. D. Canedo Succs., Armazéns, e Cambistas. É conhecida pelas suas
ourivesarias como a Couto & Moura, a Coutinho, a Neves e Filha, a Barroso & Filho, a Eduardo
A. Carneiro e a Arlindo Monteiro & Irmãos. Também se situou, já no séc. XIX, a sede da
Grinalda3, uma publicação poética, com sede na rua das Flores e cujo proprietário e alguns
dos colaboradores
4

3

A Grinalda (1855-1859) jornal portuense de poesia romântica tinha a sua sede na rua das Flores 171. Nele
colaboraram, entre outros, Camilo Castelo Branco, Soares dos Passos, F. Xavier de Novaes, Júlio Diniz, Augusto
Luso, Ramalho Ortigão, Alexandre Braga, Coelho Lousada e Gomes de Amorim. Também é referido em Os
Maias, de Eça de Queirós, no fim do Capítulo I: “Affonso da Maia sentára-se n’esse instante á mesa do almoço,
posta ao pé do fogão: ao centro, um ramo esfolhava-se n’um vaso do Japão, á chamma forte da lenha: e junto
ao talher de Pedro estava o numero da Grinalda, jornal de versos que elle costumava receber.”
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ai tinham estabelecimentos comerciais. Já no século XIX, ainda atestando o auge de
tempos passados, Camilo Castelo Branco em, A Filha do Arcediago4, num romance publicado
em 1854, mas cuja terceira edição de 1868, revista pelo autor, à época, bastante difundida,
inicia a sua narrativa referindo precisamente a rua das Flores e a sua importância comercial:
“A rua das Flores é a mais frequentada do Porto. É comprida e estreita de mais
para o trafico que tem; mas o pavimento é bom. Aos sabbados vae cheia de gente,
como qualquer rua de Londres. Pelo meio, vão a par, e chiando, dous abomináveis
carros. De vez em quando, um cavalleiro arrisca-se a escoar-se por entre elles,
serpeando por aqui e por acolá; e, ás vezes, depara-se-nos uma carruagem
encravada entre os carros, com a parelha a esbravejar á beira dos pacientes bois.”
In, Camilo Castelo Branco; A Filha do Arcediago.
E, ainda, noutro romance5, o mesmo autor, caracteriza a arquitetura da rua das Flores
com o seguinte texto:
“Agora, vejamos as lojas. Uma ou duas horas de cada manhã passo-as em flânerie
entre a rua das Flores e Clérigos. A esquerda são ourives: corresponde á rua do
Ouro de Lisboa; mas, no Porto, há maior abundância de ouro filigranado para uzo
das aldeãs. Ha arrecadas desmarcadamente grandes, broches e cruzes enormes
á proporção, cadeias e anneis massiços, variados no feitio, mas tudo á feição
mourisca. Se a mão de obra nem sempre prima em delicadezas, — posto que
d’ali procedam excellentes amostras de ourivezaria—o ouro é de quilate superior
ao que se uza em Inglaterra — mesmo nos joalheiros de maior cunho — e só
depois de contrastado se pode vender. Do outro lado da rua ha lojas cheias de
chapéus desabados. Ha d’elles sem enfeites; outros com borlas, fivelas, fitas e
lacaria. Homens, mulheres, rapazes e raparigas estão escolhendo; que hoje é dia
de todos comprarem, e enchem-se as chapelarias.”
In, Catharina Carlota Lady Jackson, A Formosa Lusitânia.

Fig. 33 - Rua das Flores no auge do séc. XVIII e a sua envolvente direta.

Camilo Castelo Branco, A Filha do Arcediago, Terceira Edição, Porto, Em Casa de Cruz Coutinho, Editor, 18 e
20 – Caldeireiros , 1868.
5
Catharina Carlota Lady Jackson, A Formosa Lusitânia, versão do inglês, prefaciada e anotada por Camilo Castelo
Branco, Porto, Livraria Portuense, 121 - rua do Almada – 123, 1877.
4
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A componente vertical do espaço exterior urbano, no seu conjunto de fachadas é
disciplinada, cuidada e demarcada com ícones de uma imagem de coerência denotando
uma postura burguesa. Por outro lado, os arruamentos que perfazem o conjunto com a Rua
das Flores, os enfiamentos visuais, os seus interstícios e perspetivação urbana, as traseiras
avançando pelo quintal são reminiscências das quintas de tradição rural, ocultas à própria rua,
a composição orgânica do traçado viário / pedestre, e o “modus vivendi” apreciado e sentido,
ainda hoje, deixa-nos seduzir pelo que designo de “atmosferas”, ambientes urbanos que
nos transportam para antigas épocas, segue-se um conjunto de imagens das, fig.s 34 / 40,
articuladas nas palavras-chave e que caracterizam o espirito do(s) lugar(es).
Ambiente urbanos herdados do Século XVI: “Atmosferas”

Fig. 34 - Rua de Pena Ventosa; Fig. 35 - Rua de S. Sebastião; Fig. 36 - Rua de Sant`Ana;
Fig. 37 - Rua das Aldas; Fig.38 - Rua da Ponte Nova; Fig. 39 - Rua das Flores; Fig. 40 Rua dos Mercadores.

Fig. 41 - Casco histórico do Porto, séc. XVI. Localização da fotos. Fig. 42 - Vista do Porto,
Teodoro Maldonado, 1769, em correspondência com a numeração da fig. 41.
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2.1 Declínio da Rua das Flores, finais séc. (XVIII), XIX e XX
2.1.1 O Plano dos Almadas: regeneração da cidade (sem plano desenhado)
O Porto é marcado, do ponto de vista urbanístico, por uma intensa atividade na segunda
metade do século XVIII. O seu mentor é o Marquês de Pombal que envia o seu primo João
de Almada para a cidade em 1757, mudando-a entre 1758 e 1786. Foi sucedido pelo seu
filho, Francisco de Almada, na direção das operações urbanísticas: abrem-se novas ruas,
reestruturam-se ou criam-se novas praças no tecido mais antigo, é entubado o insalubre Rio
da Vila e descongestiona-se a densa malha urbana intramuros. Potencia-se a relação entre a
Ribeira e a parte alta da cidade (Praça da Ribeira / Rua de S. João / Rua das Flores / Campo
das Hortas (praça D. João IV) e surgem casas, palácios e equipamentos públicos importantes
na criação de valores que alteram a sua urbanidade, imagem formal e teor funcional.

Fig. 43 - Plano dos Almadas, com melhoramentos dos arruamentos existentes, criação de
novas ruas, praças, jardins, equipamentos públicos e edifícios.

Fig. 44 - Recente atravessamento para Vila Nova de Gaia, novos edifícios públicos
religiosos, palácios e casas de referência, ambas sobre planta de David Ramsey, de 1833,
Fig. 45 - Nova Casa da Câmara, 1819, e Praça D. Pedro IV.
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Ao longo do século XVIII, o reforço e importância da cidade do Porto coloca-se na
organização das trocas comerciais e produtos com as suas regiões, essencialmente, a norte
do país. Surge a “marca” “Vinho Fino do Douro” (vinho do Porto) que é o principal produto
comercializado, em resultado do Tratado de Methuen, 1703, celebrado entre Portugal e a
Inglaterra. Em 1756, é criado pelo Marquês de Pombal, por Alvará Régio, a Companhia
Geral das Vinhas do Alto Douro, no seguimento desta estratégia foi demarcada a Região
do Vinho do Porto, a mais antiga do mundo, que detinha o monopólio da exportação de
vinhos e similares. Este favorecimento provocou a revolta dos retalhistas. É um comércio
estabelecido essencialmente com Portugal, Inglaterra e o Brasil permitindo a ascensão da
burguesia da cidade e a reafirmação da importância da Igreja, sediada no Paço Episcopal,
na Igreja e Torre dos Clérigos e nos novos conventos ou mosteiros como as Carmelitas, e
Agostinhos. O crescimento económico da cidade traduz-se, conforme já atrás referido, numa
expansão urbanística, que é facilitado pela perda da importância militar das muralhas, como
resultado do desenvolvimento da artilharia. Por este motivo, deixam de constituir proteção
e limite, sendo derrubadas na sua grande parte, e as suas pedras aproveitadas para a
construção de edifícios! De inspiração palladiana salientam-se as obras realizadas pelo inglês
John Carr por pedido do influente cônsul John Whitehead: o Hospital de Santo António e a
Real Feitoria Inglesa6. É a seguir a este período que o eixo formado pela Rua das Flores,
que ainda tinha uma notória importância, dá lugar a um importante novo eixo este-oeste no
exterior imediato da muralha Fernandina - Clérigos / Praça da Batalha. A transformação que
se segue no Campo das Hortas, na Praça D. João IV, cria um novo centro administrativo,
cívico, financeiro, social, onde se cruzam eixos fundamentais para a cidade. Desenvolvemse e difundem-se as feiras como principais espaços livres no exterior da muralha e lugares
para a transação de bens, com predomínio dos produtos agrícolas, das terras de lavoura dos
arredores (pão, farinhas, leite, sementes, animais, palha, alfaias agrícolas, hortaliças, entre
outros), sediando-se, nomeadamente, na Praça da Batalha e S. Lázaro, a este, na praça
Almeida Garrett e Liberdade, mais centrais, e na Praça da Cordoaria, Carlos Alberto, Gomes
Teixeira e Guilherme Gomes Fernandes, na toponímia atual, a oeste.
Na urbanização de áreas rurais circundantes, para além da ligação da frente de rio,
ribeirinha, à parte alta extramuros, a cidade expande-se para norte regulamentada pela
construção de novos bairros, e novos edifícios de referência destacam-se, na proximidade das
muralhas, no seu exterior, edifícios públicos de referência, tais como: a Casa Pia, o Teatro de S.
João, a nascente na Praça da Batalha, o Tribunal da Relação na Cordoaria, do lado ocidental.
Estas novas centralidades ligadas por recentes artérias comunicantes articulam entre si ruas
e praças, numa lógica urbana de um traçado “regular” à imagem de Lisboa Pombalina. A
sua coordenação é feita pela recente criada, para o efeito, Junta das Obras Públicas, em
1758, e financiada com imposto sobre o comércio do Vinho do Porto, permanecendo até à
sua extinção, que ocorre após a revolução Liberal, já em 1833. Surge uma nova intervenção
urbana, na cidade, com a Regeneração política de Fontes Pereira de Melo. A Junta de Obras
Públicas é responsável pelos planos de intervenção na cidade nomeadamente: a elaboração
dos mesmos; a sua discussão e aprovação, a contratação de engenheiros militares e
arquitetos; comprar e expropriar os terrenos envolvidos na transformação da cidade sob um
novo conceito de interesse público herdado da experiência do terramoto de 1755, em Lisboa,
e a adjudicação e fiscalização das intervenções urbanas. Um processo sob a égide plástica
compositiva dos planos de fachada dos edifícios, inicialmente de tendência neoclássica.

6

Este edifício é testemunho da Aliança Luso-Britânica e do peso da comunidade britânica na cidade muito
empenhada no comércio do Vinho do Porto. O primeiro regulamento da Factory House of Oporto ocorre, em
1727, sendo o atual edifício construído entre 1785 e 1790, de acordo com um projeto do cônsul inglês John
Whitehead. A sua construção foi inteiramente financiada pelas contribuições anuais feitas pelos comerciantes
britânicos sediados na cidade.
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Também, se inicia a reformulação e transformação de infra estruturas, mais concretamente
pavimentos calcetados e calçadas, à imagem da primeira rua calcetada do Porto, a Rua das
Flores. Surgem os passeios para utilização exclusiva de peões, constroem-se e recuperam-se
os cais, fazem-se os primeiros ensaios de iluminação pública, na rua dos ingleses, em 1771,
e promove-se o abastecimento de água potável localizada, com a construção de chafarizes,
fontes e fontanários públicos para servir as necessidades básicas das habitações. A cidade
envolve-se num contexto barroco, com a chegada de Nicolau Nasoni ao Porto, em 1725,
que concebe as igrejas com o interior muito enriquecido por talha de madeira dourada por
ser revestida a ouro proveniente do Brasil. São exemplos de grandes obras deste arquiteto a
igreja dos Clérigos e Torre, a fachada do edifício da Misericórdia na Rua das Flores, palácios
e casas de Quinta, de destaque o Paço Episcopal, o Palácio do Freixo e a Quinta da Prelada.

3. Transformações significativas no centro histórico, séc. XIX.
Com a forte transformação operada na cidade, surge no começo do século XIX, o
período das pontes que estabelecem a ligação direta e rápida com Vila Nova de Gaia, a sul, e
como alternativa a barcas de ligação fluvial. Surge a Ponte das Barcas, de autoria de Carlos
Amarante, em 1806, seguida da Ponte Pênsil, inaugurada em 1843 e desmantelada em 1886,
no período de D. Maria I, e mais tarde a Ponte Luís I, projeto do engenheiro belga Théophile
Seyrig, construída entre 1881-1888, serve atualmente de intenso percurso exclusivo para o
Metro do Porto / Gaia e para peões.
Após a extinção da Junta de Obras Públicas, Fontes Pereira de Melo chama para
responsável dos serviços da Câmara José Francisco de Paiva, 1744-1824, após conhecer os
seus vários projetos pessoais de referência. Este último outorga vários trabalhos de arquitetura
pública ao serviço do poder, é nomeado “architecto do Real Quartel de Santo Ovídio”, em
1797. Elabora a Planta da Cidade do Porto, de 1833, orientada para o norte magnético, esta
tem objetivos civis e não militares. Aqui assinala, também, as ruas e edifícios em estudo, ou
em construção, acentuando o carácter de instrumento de planeamento e gestão urbanística.
Estava em estado embrionário a abertura de novos arruamentos com forte potencial para
servir ligações já sustentadas há mais de trezentos e cinquenta anos, pela Rua das Flores,
como é o exemplo nas, fig.s 46 e 47 abaixo expostas, algumas delas passam do papel para os
locais projetados, assim, visualiza-se na legenda: A, a intenção de “rasgar” a malha histórica.

Fig. 46 - Plano da cidade do Porto, 1833, de José Francisco de Paiva. Fig. 47 - Pormenor
desenhado na planta de 1833.
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Num contexto urbano e industrial que favorece a sociedade e a economia que é marcado
pelo fortalecimento do capital e o “boom” da sociedade burguesa, no século XIX, surgem
novos equipamentos públicos na cidade do Porto, como: teatros, museus, Palácio da Bolsa
e Associação Comercial do Norte, em 1842, a Alfândega Nova, em 1868. Os mercados
ambulantes são proibidos com o surgimento dos mercados, do Anjo na atual Praça de Lisboa,
e do Bolhão, em 1839. Estabelecimentos comerciais fixos, como; cafés, alguns dos mais
notáveis ainda hoje persistem, aumentam exponencialmente a sua quantidade nos grandes
eixos e praças da cidade extramuros, beneficiando do Plano dos Almadas. Destacam-se
neste plano a Rua de Cedofeita, Rua dos Clérigos, Rua dos Almadas, Rua de Santo António,
atual Rua 31 de Janeiro e Rua Santa Catarina. Estas ruas são mencionadas dado a sua
proximidade e influência com a cidade antiga, e excecionalmente, a Rua das Flores porque
concentra uma centralidade e prestigio neste contexto
É Introduzida uma inovação - a iluminação pública, os urinóis públicos em ferro, mobiliário
urbano e modernização de praças e dos jardins da cidade. Importante fator associado, ao
exposto, junta-se um acontecimento fundamental: o surgimento do comboio. A sua chegada
à Estação de S. Bento, obrigou a demolir o importante convento da Avé Maria de S. Bento,
Fig.s 48 (e 49), com a intenção de duplicar a ligação / eixo, Estação de S. Bento / Ribeira /
Alfândega Nova. A nova rede ferroviária inscreve-se, assim, com a Ponte D. Maria Pia, de 1887/
Devesas (Vila Nova de Gaia), Campanhã / terminal de S. Bento com novo túnel, e a extensão
da Póvoa de Varzim / Trindade (parte norte da cidade). Uma época com uma propensão
urbanística que quer ser diferente a reestruturar e ampliar com grandes investimentos em
infra estruturas e na malha urbana. Estas atitudes caracterizavam-se, essencialmente, por
melhorias higienistas como o saneamento, abastecimento de água, eletricidade e uma rede
de transportes públicos, dado ainda não existir o automóvel, assim como, um desenho urbano
que procurava: alinhar, desafogar, agilizar e regularizar o tecido construído e traçados viários.
Em consequência deste cenário abrem-se novos arruamentos, a notar no núcleo histórico, a
Rua Ferreira Borges, 184?, a Rua Mouzinho da Silveira, cujas obras se iniciaram em 1877,
o Rio de Vila é entubado sob esta última rua, promovendo-se uma ligação rápida entre a
cota alta e a cota baixa do casco histórico. Sinais de modernidade que vêem relegada a
Rua das Flores e restante núcleo histórico medieval para um entorpecimento profundo e
declínio obsolescente grave como foram os exemplos das Ruas: dos Mercadores, das Flores,
Belmonte, Caldeireiros, Ferraz, Ponte Nova, Bainharia, para mencionar algumas, conforme
se expõem nos pontos “negativos” e imagens das Fig.s 50 à 52, na página seguinte. Uma
transformação que os urbanistas não controlaram dado a sua enorme amplitude, pois já não
cabia na cidade antiga, e para o qual não havia preparação e sensibilidade, ou poder político
para conjugar os valores e as necessidades dos tempos, com a natureza que caracteriza o
núcleo histórico, patrimonial e a sua vivência.

Fig. 48 - Convento de Avé Maria de S. Bento, 1518-1894, antes da amputação do seu
espaço frontal. Fig. 49 - Estação Central de São Bento, em 1916, no lado direito da
fotografia, os edifícios demolidos da Rua do Corpo da Guarda.
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Fig. 50 - Plano da cidade do Porto, 1833. As elevações topográficas da cidade intramuros “morros”, e o desaparecimento de ruas e igrejas.

Fig. 51 - Plano da cidade, 1865. Abertura da rua Ferreira Borges, anos 40, séc. XIX, linha a
verde. Fig. 52 - Plano da cidade, 1892. Nova Rua Mouzinho da Silveira, a azul, sobre antiga
Rua das Congostas, a sul, (2.ª fase, n.º2). Início das obras, 1872.
Eixo urbano: Mouzinho da Silveira, 1872
- Rompem-se permeabilidades / conexões do tecido medieval;
- É barreira de ligações pedestres / vasos comunicantes;
- Intrusão mecânica automóvel (intensidade, velocidade, ruído e perigo);
- Fragiliza, “seca” todo um conjunto urbano existente / vizinhanças;
- Desaparecem ruas: da Biquinha (1), e das Congostas (2);
- Demolição de património: capela e Praça de S. Roque (3) e capela de S. Domingos (4),...
Rompimento da imagem urbana:
- Rutura das realidades / afinidades entre os “morros” / elevações intramuros;
- Rutura do espirito do(s) lugar(es).
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3.1 Transformações significativas no centro histórico, séc. XX.
O início do século XX tem uma continuação de intensas atividades urbanísticas, sociais,
económicas de reflexos no património geral na cidade, também, fruto das influências das
grandes cidades europeias como, Paris, Londres, etc. Continuando focalizado no nosso tema
central, ou seja, as repercussões operadas na Rua das Flores e envolvente.
A abertura de novas artérias urbanas e regularização de outras existentes, continuando
o Plano Almadina, incrementa novos fluxos que são potenciados com a chegada do comboio
ao centro da cidade, como atrás referido. Paralelamente às novas pontes sobre o rio Douro,
Berry Parker é convidado para criar “a grande sala de visitas” do Porto - projeta a Avenida
dos Aliados, em 1916, onde se viria a construir, a norte, o novo edifício municipal, do arquiteto
Correia da Siva, inaugurado em 1956, as praças e um novo conjunto edificado notável.
Neste espaço e do Arquiteto Marques da Silva, impõem-se pela sua grandeza: o edifício da
Seguradora Nacional, o edifício Joaquim Pinto, no seu lado oposto, entre 1919 e 1924, do
mesmo autor destacam-se nas imediações: o renovado Teatro Nacional S. João, em 19101920, a Estação de S. Bento, 1896-1916, os Armazéns Nascimento, depois conhecidos por
Galerias Palladium, e recentemente pertença da cadeia comercial “C&A”, sendo o primeiro
construído em betão armado na cidade, em 1914-1927. Da mesma época evidenciam-se
outros exemplos de importância maior, no contexto urbano mais alargado como, o Teatro
Rivoli do arquiteto Júlio de Brito, em 1913, o café Majestic, em 1921, de autoria do arquiteto
João Queirós, na Rua Santa Catarina e o café Guarany, inaugurado em 1933, na Avenida dos
Aliados, conhecido pelo café dos músicos, do arquiteto Rogério de Azevedo, a decoração
de Henrique Moreira e as pinturas de Graça Morais, sendo alguns exemplos de verdadeiras
obras emblemáticas e da renovação, ao longo do século passado.
Toda esta dinâmica conhece um forte e novo impulso, que se junta à recente ponte
ferroviária. Demoliu-se a Ponte Pêncil e surge uma renovada segunda travessia sobre o rio
Douro, a nova ponte rodoviária Luís I, com duplo tabuleiro, à cota alta ligando Vila Nova de
Gaia ao Bairro da Sé e Praça da Batalha, e à cota baixa, com acesso às zonas ribeirinhas do
Porto e Gaia, e acesso franco para o Freixo e Gondomar,... Exemplar singular da arquitetura do
ferro, de Théophile Seyrig, foi taxada nas suas duas entradas a quem a usava. Diversificavase a expansão das redes de circulação que projetam a modernização dos transportes nas
décadas seguintes. Estes acontecimentos são coincidentes com a transição do transporte
de tração animal e elétrica para a novidade do automóvel particular, e o transporte público
conhece a chegada do trólei e do autocarro de dois pisos, ambos elétricos, ligando as periferias
ao centro da cidade, favorecendo o aumento das migrações diárias, com os respetivos
movimentos pendulares, conforme atestam as figuras, 53 e 55, abaixo expostas. A intensidade
de movimento devido ao aumento demográfico, o fluxo de fortes movimentos de pessoas,
carros de animais, bens e o recente trânsito automóvel favorece um gradual e crescente
congestionamento de ambos os tabuleiros da ponte, fator que leva o governo a aprovar um
novo e arrojado projeto, em 1955, do engenheiro Edgar Cardoso para a construção de uma
nova travessia sobre o rio Douro, a Ponte da Arrábida inaugurada em 1963. Estava lançado
o mote para grandes desafios e intervenções. Contudo subjacentes à falta de preparação e
sensibilidade de políticos e urbanistas, aconteceram grandes erros em nome da “renovação
do Porto”.

172

Revista Arquitectura Lusíada nº. 7

Reabilitação do património, cidade do Porto. Estratégias e factos - Rua (S.ta Catarina) da Flores

Fig. 53 - Local de portagens feito pela empresa adjudicatária, Ponte Luís I, 1886, estas só
terminam no período do Estado Novo, em 1944. Fig. 54 - Período da coexistência das
pontes: Pêncil e a ponte Luís I com dois tabuleiros, 1886 a 1887. Fig. 55 - Trânsito já
congestionado na ponte, 1954, assim o governo aprova projeto para a construção da ponte
Arrábida sobre o rio Douro, em 1955.
As intervenções que se seguem marcam indelevelmente, e sob a forma de atentado, o
núcleo histórico do Porto. O poder político vigente, o Estado Novo, com o braço atuante no
património; a DGEMN7, tomou como certo demolir, nos anos 30 e 40, do século passado,
parte do bairro da Sé do Porto, uma demolição massiva na envolvente próxima e na frente da
Sé catedral, criando um amplo Terreiro com pelourinho. Tratava-se de um “arranjo” urbano de
conceito higienista e de monumentalização, minimizando os problemas de degradação física
e social do espaço edificado habitacional e exalta a catedral.
Para ampliar os problemas com estes atos, convidaram-se urbanistas e arquitetos para
resolver uma nova proposta, inclusivé, projetar uma nova ligação direta e rápida entre o
tabuleiro superior da ponte Luís I e a Gare de S. Bento / Avenida dos Aliados, garantindo-se a
continuidade do atentado urbanístico que o poder político promove no centro histórico.

4. Declínio da Rua das Flores, séc. XIX / XX. Antecedentes: enquadramentos
urbanos, políticos, comerciais, sociais,...
grandes impactos
o comboio
o automóve l

c ausas
aume nto de mográfico
expans ão come rcial
promoção social
novas me nta lidades inte rventiva s

e feit os

de struição pa rcial da ma lha existe nte
s urgimento de vá ria s ce ntralida des
grandes barreiras
e spaços que definham
«lugares vaz ios»
ligaçã o: alfâ nde ga/ce ntro/campa nhã
ligação: ponte / av. dos Aliados

7

DGEMN - Direcção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, extinta ao ser incorporada no IGESPAR, que
por sua vez, foi fundido na Direção Geral do Património Cultural, DGPC, com a sua entrada em vigor, em 01 de
junho de 2012, com o Decreto-Lei n.º 115 / 2012.
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Fig. 56 - Eixo da “Av. da Ponte” (local: A, planta dos anos 90, séc. XIX. A Câmara instala-se
na casa Monteiro Moreira, letra B, 1819. Fig. 57 - Eixo da “Avenida da Ponte” (configuração
atual e equipamentos que estiveram envolvidos na sua origem).
Equipamentos e Acontecimentos (legenda da fig. 57):
1) Casa da Alfândega, 1869; 2) Estação de Campanhã, 1875; 3) ponte d. maria pia, 1877; 4) mercado ferreira
borges, 1885; 5) R. Mouzinho da Silveira, 1882-87; 6) ponte luís I, 1886; 7) 1º comboio em s. bento, 1896;
8)abertura da avenida dos aliados, 1916; 9) demolição do casario da sé, 1936/48, e abertura do “terreiro” da
sé, 1940; 10) túnel na ribeira, 1945; 11) abertura da “Avenida da Ponte”, 1950.

Fig. 58 - Derrube do morro da cividade após os anos 40. Fig. 59 - Acesso à ponte Luís I.
à esq. e Sé ao fundo. Fig. 60 - Rua do Corpo da Guarda, ligação S. Bento / Sé, antes da
demolição. Fig. 61 - entrada da catedral e Casa do Cabido com a capela dos Alfaiates,
demolida em 1936, ao fundo e portão e acesso ao Paço Episcopal.
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Fig. 62 - Várias etapas antes e após intervenção no centro histórico.
Surge um somatório de planos de intervenção urbana, dez contam-se entre os mais
significativos ao longo de décadas, todos sem efeito, foram propostas que não avançaram,
dado que, as verbas para o efeito não surgiram, algumas com sentido de recuperação da malha
urbana e reposição de valores perdidos, outras não!... Observa-se e expõe-se a realidade,
antes e após intervenções, na fig. 62. Para finalizar este reportório em grande, o Estado
Novo, encerra estes atos intervencionistas, em 1940, com pompa e circunstância no então
recente Terreiro da Sé Catedral, letra: T, com volumosas comemorações do Duplo Centenário
da Independência de Portugal, 1140 / 1640, exaltando o pendor político do Nacionalismo
do regime de Salazar, com paradas junto à referida Sé e onde os Paços do Concelho ainda
estavam alojados, temporariamente, no Paço Episcopal.
Com o desventrar do núcleo histórico, agora com um novo golpe assumido e profundo,
- o novo eixo rasgado entre a ponte e Gare de S. Bento, designada Avenida D. Afonso
Henriques, também conhecida por Avenida da Ponte, inaugurada, em 1950, destrói-se outro
volume massivo do casario e tecido medieval, nomeadamente a Rua do Corpo da Guarda e
envolvente, ao longo do corpo do eixo, longitudinalmente, e de ambos os seus lados. Assim,
sem os antigos edifícios, as pessoas e o comércio, junta-se um ingrediente incontornável - o
automóvel, num todo, mal ponderado dando-se uma estocada final no espirito e identidade
do(s) lugar(es).
Depara-se uma barreira dentro da cidade e do seu núcleo, anula-se a organicidade e o
pendor dos trechos urbanos existentes, descaracterizando-se a sua fisionomia, e desfigurandose a sua forma. As suas ruas de proximidade definham, quebrando-se uma intrínseca relação
de vizinhança, desrespeitando uma longa matriz histórica com relações de afinidade que
estavam vincadas, no tempo, e inscritas nas ruas e na sua intersticidade. Falha-se o valor
de uma componente vertical urbana do espaço exterior que lhe conferia carácter, sentido
de pertença e autenticidade singular, e embora necessitando de se revitalizar e articular aos
tempos atuais, sucumbiu sob o peso de soluções violentas.
Intervenção sem autor definido, inspirada “conjugando” planos, mas deturpando-os, o
município perde-se por pressões conjunturais de época, espera por desfechos conciliatórios
numa amalgama de intenções que deixam uma cicatriz aberta, na certeza que se irá resolver
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à posteriori,... por alguém! Expõem-se abaixo, nas fig. 63 a 66, algumas das propostas
apresentadas ao longo dos tempos, de diversos autores e diferentes soluções a um grave
problema, em prole de um programa que se pretende “update”, por vezes, cortando a direito,
num processo inconsequente, do momento, e por vezes da especulação. Remete-nos para o
caso da introdução de uma nova espécie estranha que anula, ou subverte, o “habitat natural
existente” e que apenas resolve, a curto prazo, problemas presentes. Não significa isto a
defesa de uma não intervenção, recorrer ao ponto de vista do “contentor”, ou da redoma
de vidro com carácter cristalizador, mas sim, o reinterpretar e articular os valores herdados
do passado, vincar a sua autenticidade, promovendo valores que potenciem dinâmicas de
sustentabilidade económica, social e patrimonial, para que se assegurem ou se conquiste
vida própria, de aposta palpável, assente num carácter de reversibilidade nos processos de
intervenção empregues.

Fig. 63 - Plano de Correia de Campos, 1882, traçado à cota alta de nova ligação ao
centro. Fig. 64 - Fernando Távora, 1955, proposta concertada entre premissas atuais e
o valor histórico. Fig. 65 - Plano Auxelle, 1962, rotura e expansão por novos paradigmas
viários. Fig. 66 - Segunda proposta de Siza Vieira, de 2000, após 1968. integração formal
e funcional,...volumosa.
4.1 Centro Histórico em declínio: “6Ds”. Destruir, Degradar, Despojar, Desagregar,
Desativar e Desrespeitar
Os “6Ds” começam com o termo “destruição” refletindo uma atitude tida normal, ainda
presente nos meados do século XX. É a destruição da malha urbana medieval que desagrega
e desativa as suas relações e permeabilidades intrínsecas. É visível, nas fig. 68 e 69, o
desventrar pelos grandes eixos / barreiras, a azul, do interior do casco histórico, rompendo
escalas, o equilíbrio, a leitura das ruas orgânicas e o carácter de surpresa ou descoberta,
num total desrespeito pela tradição e costumes que lhe conferiam alma e sentido. É evidente
a degradação localizada, com maior evidência, nas manchas cor de laranja e linhas a
vermelho no tecido construído habitável / comercial contagiado pelos novos atravessamentos
mecânicos de velocidade e ruído. Aqui, desagregam-se, ou desativam-se valores socioculturais
e históricos, que caem com a fortíssima influência sentida com a introdução da lógica do
automóvel, assumindo fatores orientadores de um novo urbanismo, contrariando a lógica e a
essência da cidade.
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Fig. 67 - Limite do c. histórico, Património Mundial, em 1996. Fig. 68 - o esventrar do núcleo
medieval e tecidos urbanos que definham.

Fig. 69 - pontos críticos no Centro Histórico e eixos viários e contaminação nefasta de uma
ferida aberta.
Muita falta fez a Carta de Veneza8, dado só ter surgido, em 1964, e demorar a ser assumida
pelos vários países, esta Carta inova ao esclarecer e recomendando, que os conjuntos
urbanos históricos podem ser adaptados às necessidades da sociedade moderna, onde a
revitalização dos seus monumentos permite uma diferente função e atuação sempre com
critério e escrúpulos,... O mesmo é secundarizado pela UNESCO9, em 1965, quando subscreve
A Carta de Veneza surge, em 1964, no IIº Congresso Internacional de Arquitetos e Especialistas em Edifícios
Históricos como documento chave da atualidade em termos de ampliação da preservação e integração do
património urbano. Realizado em Veneza, adotou 13 Resoluções, sendo a 1ª a Carta de Veneza, e a 2ª,
apadrinhada pela UNESCO, prevê a criação do Concelho Internacional dos Monumentos e Sítios, o ICOMOS.
9
UNESCO (1965); La Charte de Venise – charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments
et des sites. Siège de l’UNESCO, Paris. HTTP://whc.unesco.org [acesso em setembro de 2014].
8
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o processo de se obter um uso, até distinto, da sua função inicial. Para Françoise Choay,10 a
patrimonialização dos elementos constitutivos do território urbano e ao seu património, é regida
por ações lucrativas, lança a fundo perdido as possibilidades de sobrevivência da totalidade
urbana, quando as ações do planeamento e da gestão de cidades estão voltados para áreas
eleitas pelo mercado da especulação, negligenciando a integralidade do tecido urbano em
cidades e países que possuem um breve e controverso histórico de experiência e atuação
no trato de áreas patrimonializadas, devendo-se diagnosticar, em cada caso particular e no
contexto, a intervenção tipológica, funcional, social e geográfica do património, prevendo os
efeitos primários e secundários que daí advêm.
4.1.1 Requalificação urgente dos: “6Ds” aos “6ECs”

Fig. 70 - manchas de localização de bairros onde prevalecem “feridas abertas” e lugares de
ninguém. Fig. 71 - breve arranjo urbano de reinterpretação do tecido urbano conjugando a
avenida e vínculos formais, funcionais e históricos,...
estratégias consertadas: cerzir - minimizar o trânsito automóvel - destruir barreiras requalificar a imagem - consolidar socialmente e restabelecer o espirito do(s) lugar(s).
minimizando os “6Ds” tais como: destruir - degradar - despojar - desagregar - desativar desrespeitar.
Legenda da fig. 70: A - Bairro da Sé; B - Pena Ventosa;
Loureiro; 3 - Rua dos Mercadores,... perdem vigor.

C - Rua Chã,... 1 -Rua das Flores; 2 - Rua do

A designação “6ECs” pretende definir uma lógica de cidade que interpreta a morfologia do
seu centro histórico, no qual as ruas voltam a ter relação entre si com atividades multifuncionais
compatíveis com os processos como se organizam e interagem as pessoas que aí pertencem,
e respondem às solicitações do “exterior” com quem precisam de viver, nos tempos atuais!
As estratégias consertadas passam sempre pela formação de equipas plurais e ao longo do
tempo, numa lógica de envolvimento político - os decisores, os residentes no plano social, e no
plano urbanístico, a articulação de todos os seus atores fundamentais: sociólogos, gestores,
paisagistas, arquitetos, arqueólogos, historiadores, entre outros, essenciais para a resolução
complexa do casco histórico. O Cerzir passa por lógicas morfofisiológicas com base na malha
e tecido histórico urbano, interpretando e percebendo o seu “modus vivendi”, articulando a
10

CHOAY, Françoise; A Alegoria do Património, Ed.: 70, Lisboa, 2000.
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natureza dos lugares e o seu funcionamento, potenciando o seu carácter e processos de
vivências adaptados a uma continuidade formal e funcional, fig.s 74 e 75, que seja garante da
permanência e sentido de pertença ao sítio pelo vínculo histórico, da memória e assertividade
em valores com futuro.

Fig. 72. A “Av. da Ponte” e envolvente do núcleo histórico no início do século XXI. Fig. 73
Esquisso de proposta de consolidação urbana, induzida pelos “6ECs”.

Fig. 74 - imagem aérea: “Av. da Ponte” e envolvente, séc. XXI. Fig. 75. Composição de
proposta de consolidação urbana, induzida pelos “6ECs”.
A minimização do uso do automóvel privado e consequente destruição de barreiras várias
fora de escala métrica o seu uso, ruído e congestionamento há muito se tornou um imperativo.
De notar as melhorias na intervenção da Porto Vivo - Sociedade de Reabilitação Urbana,
no centro histórico, ao implementar o condicionamento, natural, de acesso mecânico só a
residentes, a bombeiros, ambulâncias e autoridades, por via de pinos acionados eletricamente
para o efeito, ou o mal menor, feio, mas necessário das barreiras tubulares impedindo o
estacionamento selvagem do automóvel sobre os passeios, assim como a pedestrialização
de ruas inteiras, nomeadamente da Rua das Flores, atualmente, que só perde por não ter o
circuito garantido pelo elétrico, de transporte público, e uma imagem consistente com o fluir
de pessoas pelo circuito histórico, na sua apreensão e observação, que seria quase à escala
do movimento humano. Este transporte não ganhou força e ficou-se no circuito Foz / Igreja de
S. Francisco, junto ao Palácio da Bolsa,... ali tão perto.
Ressalva-se, também, as novas infraestruturas de parqueamento subterrâneo,
nomeadamente sob a Praça do Infante e nas “Cardosas” que escoam e quase resolvem a
absorção do estacionamento dos visitantes, escondendo aos milhares as viaturas, esgotando
a sua lotação em dias especiais, como no Dia Nacional dos Centros Históricos, e certas noites
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de fim de semana como resposta à nova “Movida” da noite portuense. Salienta-se no centro de
uma mais valia patrimonial, o marco aglutinador e pivot que orienta visualmente, à distância,
e assinala estrategicamente o renascer da cidade histórica, assim, impõe-se superiormente a
Torre dos Clérigos que é um dos porta estandartes da cidade junto da Praça de Lisboa, esta
última com uma recente intervenção, que se articula, de bom grado, com as afamadas “Galerias”
formadas pela Rua Galerias de Paris e Rua Cândido dos Reis, juntando-se as Praças, Filipa de
Lencastre, Carlos Alberto / Café Luso, Parada Leitão / “Piolho”, Clérigos e envolvente, desce
até à Praça da Ribeira, estende-se, a sul, pelo tabuleiro inferior da monumental Ponte Luís I
para a ribeira de Vila Nova de Gaia, vislumbrando-se o Mosteiro da Serra do Pilar, século XVI,
segue-se para poente, onde se pode permanecer nos espaços para convívio e equipamentos,
a salientar as Caves do Vinho do Porto, génese que deu o “ser” a estas paragens, colocadas na
margem sul do rio Douro por motivos políticos, divergências à época com o bispado do Porto,
motivos geográficos, por ser a vertente com menos sol. Os vários equipamentos municipais
e privados, como o Corpus Christi, de 1345, a Gaiurb,11 o “Museu Sensorial” / degustação, a
restauração e o comércio, entre outros. Aqui vislumbra-se um cenário eterno, para norte! Um
circuito com projeção que já passou largamente as fronteiras nacionais.

Fig. 76 - Imagem a partir do mosteiro da Serra do Pilar, vislumbrando-se as frentes de rio
das cidades do Porto e Gaia, o vale do Rio Douro com as pontes Luís I e ponte Arrábida, ao
fundo, perfazendo um cenário eterno.
O consolidar social e restabelecimento do espirito do(s) lugar(es) prende-se com o frágil
conhecimento dos diversos extratos sociais e as sedimentares plataformas históricas que
caracterizam o centro histórico urbano, com o seu despovoamento e degradação, tendo
em consideração o privilégio de se residir ali, com premissas bem definidas, subjacentes
à restrição do transporte privado, incremento do transporte público, acessos a moradores,
parqueamento gratuito ou minorado, fomentar o espaço para recreio, usufruição de crianças,
anular a marginalidade, vigiando e controlando onde o patrulhamento policial seja sentido,
onde as atividades lúdicas e comerciais sejam cada vez mais potenciadas, não só nos dias
de comemorações especiais e sazonais, como durante todo o ano. Essencial e exigente, será
contrariar as lógicas de especulação imobiliária que invariavelmente desvirtuam o processo
da regeneração urbana / centro histórico, numa política desviante, em que se opera com
princípios de autêntico fachadismo, onde o denominador comum é destruir e não preservar,
desprezando o espírito do lugar e, os seus residentes.
De bom exemplo, o caso na intervenção no centro histórico da cidade de Guimarães,
com atuações, quer do grande mentor Fernando Távora, quer sob orientações da Câmara
Municipal e a arquiteta Alexandra Gesta. Tudo começou com a criação do Gabinete Técnico
Local: GTL, em 1983, onde se potenciou o interesse privado nas construções e melhoramentos
11

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM. Surge recentemente de um processo de fusão das empresas Gaiurb,
Gaiasocial e Cidade de Gaia - SRU.
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do existente. Aplicou-se um regulamento criado em exclusivo para este fim, designado de
RICHU (Regulamento de Intervenção no Centro Histórico Urbano) aprovado, em 1994, e que
na sua génese tem as regras elementares para a integração dos edifícios no centro histórico.
Também, de maior importância a participação e opinião da população residente, que teve
uma atuação marcante nas soluções finais alcançadas. A exemplo, a elevada qualidade de
integração das preexistências - muralhas e mancha edificada, com a componente habitacional
e tipologia existente, agora reintegrada pelos ritmos, volumetria, vãos, cérceas e composição
estética, num resultado que nos surge irrepreensível. A assinalar os exemplos no Largo
Condessa do Juncal, Largo de Santiago e Oliveira. De notar o cuidado com a sinalética
urbana, bem ajustada, distanciando-se de uma postura parasitária da arquitetura, quer na
sua dimensão, quer nos seus materiais, cor e ausência de “neons”. Contrário a este sentido
lembra-se, ainda, os espaços à espera de melhores fins no centro histórico do Porto, vários
não são mais que lugares vazios, espaços despojados e cicatrizes expostas. Designamos de
“património comprometido”, exposto nas fachadas dos edifícios devolutos despojados da sua
alma, figuras abaixo expostas, secando também, o espaço que lhes é adstrito.

Fig. 77 a 81 - Pontos débeis com cicatrizes expostas: “o património comprometido”.
Espaços que apenas encerram memórias de um centro que já foi dominante na estrutura
social e de comércio desde a época medieval, até há “cem anos” atrás. O que resta da Rua
dos Mercadores, da Rua do Ferraz, do Souto, da Banharia ou da Rua de Pena Ventosa?
Quem sabe se, após constatação de visitas pessoais no tempo presente, o turismo pode criar
raízes em solo fértil,... é justo e digno, mas não chega. Minimizar a marginalidade inerente
a estes espaços, resultado de um anterior abandono e negligenciado pelo centralismo de
espaços hierarquicamente mais importantes na cidade, esta não deveria ser a postura a
manter, inclusive por consentimento tácito, pois coloca em causa a defesa própria do centro
histórico, e destes interstícios orgânicos da velha urbe, dado os problemas se alastrarem como
metástases por todo o tecido medieval, até serem visíveis, politicamente, aos olhos de “todos”,
e sentida com dor pelos residentes, mais velhos e sem recursos ou soluções. Naturalmente,
a gentrificação12 nunca foi recurso, ou solução, dado o conhecimento dos seus resultados, e
12 Termo que surge como neologismo num artigo criado pela socióloga britânica Ruth Glass, em 1963. É um
processo de mudança dos perfis de ocupação imobiliária, residencial, padrão socioeconómico numa postura
de exclusão da população residente aí pertencente, resultando um sentido de exclusão dos padrões sociais,
culturais e patrimoniais que caracterizam a sua identidade de origem.
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foram maus! De notar os grandes, “antigos” e promissores eixos traçados e efetuados sob os
auspícios da nova modernidade, a própria Rua Mouzinho da Silveira, com os seus dezanove
metros de largura, a ligar centros - baixa do Porto / zona ribeirinha, conhece o seu declínio.
Surgem os anos vinte, do século passado, com um novo fulgor sustentado pela recente
Avenida dos Aliados, respetivas praças e paços concelhios, as grandes instituições bancárias
mudam-se definitivamente para lá, assim como, parte do comércio e uma nova plataforma
giratória do pulsar da cidade. Como consequência da entrada de Portugal na Comunidade
Económica Europeia dá-se a estocada final na Rua Mouzinho da Silveira, surge a extinção dos
serviços de despachantes alfandegários, o próprio encerramento da Casa Alfandegária, que
se repercute nas casas com sedes na referida rua e envolvente, acresce-se o surgimento das
grandes superfícies comerciais, nos anos oitenta, afetando o dinamismo comercial tradicional
da baixa do Porto, assistindo-se ao abandono, à desvalorização do parque imobiliário e à
deslocalização de empresas. Acentuam-se as marcas dos erros do passado em todo este
processo no tempo, a má gestão urbana e inconsequência dos seus atos! Em baixo, fig. 82,
é visível o somatório de estragos de anteriores planeamentos impunes. Surgem indícios de
melhorias, e ou, atos de minimização aos problemas constatados, iniciam-se políticas com
diversos projetos de iniciativas públicas e privadas para reformular as tendências nefastas.
O novo eixo - Aliados / Rua das Flores / Ribeira, retângulo a branco na fig. 82, com início na
Rua das Flores, são um novo fôlego da dinamização do núcleo classificado com conteúdos
programáticos que articulam o parque residencial, comercial, turístico e lúdico a irradiar para
o tecido histórico medieval, sem o automóvel, no caso da Rua das Flores!

Fig. 82 - Imagem próxima da Gare de S. Bento expondo uma visão alargada da frente
arruinada à entrada da Rua do Loureiro, à esquerda, a Av. da Ponte com a ausência de
diálogo urbano, e o início das Ruas Mouzinho da Silveira e Rua das Flores à direita.

5. Restauro de lógicas formais e funcionais

Fig. 83 - Património não se fecha, não é estanque. Fig.s 84/85 - Rua S. Francisco de Borja o
tecido vivo que se regenera, 1979 - 2015.
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Fig.s 86/87 - Rua do Barredo - Casa com Alminhas intervenção do CRUAB, anos 80 - 2015.
Fig.s 88/89 - Travessa de Pena Ventosa, séc. XX - 2015.
Da rua ao lugar,... às pessoas: requalificação urgente. Estes exemplos, acima colocados,
fizeram parte de uma exposição da Câmara Municipal do Porto, integrados no tema “ Cidades
em Arquivo, Porto: Transformações e Continuidades”, em 2012. Aqui, exibiu-se o restauro
das lógicas formais e funcionais de intervenção no centro histórico, durante o século XX, pela
DGEMN e CRUARB13. O registo fotográfico abarcou as várias fases do processo interventivo
a nível das técnicas construtivas, materiais e opções cromáticas, preservando as suas
volumetrias, vãos, características da tipologia edificatória e plasticidade de unidade formal
e coerência funcional. Processo que quis ir mais além do habitual, para a época, uma vez
que por esta altura, a recuperação de preexistências resumia-se à recuperação, ou apenas à
limpeza de fachadas, ou à remoção de acrescentos estranhos existentes, ou a substituição de
caixilharias de madeira por novas em alumínio anodizado, chegando a casos mais drásticos
em que só se mantinha a fachada voltada para a rua, desprezando-se o seu teor histórico,
natureza dos materiais originais empregues, o tipo de estrutura do edifício e as técnicas
construtivas, em muitos casos ímpar, e de valor construtivo. A juntar a estes cenários acontecia,
em muitos casos, a falta de motivação ou suporte financeiro para melhores soluções, assim
como, a falta de sensibilidade dos proprietários / senhorios.
Por outro lado, a postura do arquiteto nas suas intervenções de restauro e conservação
nos centro históricos, é de especial relevo, devendo inscrever-se na atitude da menor
intervenção possível e de forma o menos percetível que for permitido no elencar das suas
soluções, contrariando alguns exemplos em que o protagonismo do arquiteto é por demais
evidente, notando-se atitudes egocêntricas, e a obtenção de um resultado próximo da “manta
de retalhos” descontextualizada dos valores identitários de uma unidade formal de conjunto,
mesmo quando este último prima pela heterogeneidade. O acompanhamento de equipas
pluridisciplinares, desde o historiador de arte até ao sociólogo, entre outros, é de reconhecida
importância. Um caso comum e muito difundido prende-se com o emprego da cor branca,
de preferência, o que não respeita o teor cromático original de grande parte dos edifícios e
monumentos nos centros históricos, perdendo-se entre posturas higienistas, “racionalistas” e
o conceito de ravalement14 muito em voga nos anos 50 e 60 do século passado. No debruçar
CRUARB – Comissariado para a Renovação da Área da Ribeira / Barredo. Surgindo em 1974, é responsável
pela reabilitação e recuperação do Centro Histórico do Porto, com processos desenvolvidos por fases e por
setores. A sua atividade, ao longo dos anos foi determinante para a apresentação da candidatura do Centro
Histórico à UNESCO, e a classificação de Património Cultural da Humanidade, em 1996. Esta entidade extinguese, em 2003, surgindo uma nova entidade; Porto Vivo – Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa do Porto.
14
Termo que inscreve a tendência para dar prioridade à limpeza acrítica da pedra onde se removem os revestimentos
antigos, todos e originais, substituindo-se por novos, sem rigor e conhecimento histórico do edifício(s), perdendose a verdade logo a partir da “epiderme”.
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sobre este tema com uma notável eloquência e objetividade envolvendo os centros históricos,
citamos José Aguiar no seguinte resumo:
“O rosto (e a cor) da cidade histórica, como a face das pessoas, deixa-nos
imediatas impressões sobre óbvias questões estéticas ligadas ao nosso inato
desejo de beleza, ou informações - por vezes muito precisas - sobre o seu
estado de conservação e saúde. Conta-nos também muito sobre a pujança ou
o estilo da(s) alma(s) que habitam(ram) essa pele. Na comunicação faz-se um
breve historial de diversas tentativas para lidar com o problema de planear e
projetar intervenções de conservação da imagem urbana em tecidos históricos,
sistematizando as metodologias ensaiadas de projeto da cor e diagnosticando os
problemas de maior relevância que ainda se manifestam”.
in, Comunicação ao III ENCORE, Lisboa, LNEC, 2003
5.1 Reinterpretar lógicas formais e funcionais das soluções macro - a cidade, ao(s)
lugar(s), à rua, às pessoas
Repensar o centro histórico começa pela cidade que o abraça e o alimenta. Soluções
com carácter macro de envolvimento, num todo que será mais que a soma de todas as partes.
Nos anos 90, do século passado, a presidência municipal dá encaminhamento a verbas do
Orçamento Geral do Estado e programas europeus para implementar novas dinâmicas na
cidade, e no seu centro histórico. Com o Porto 2001, surgem apostas de âmbito cultural e
a criação ou melhoria de equipamentos públicos. Neste contexto temos a recuperação do
Tribunal e Cadeia da Relação, o Museu Soares dos Reis, o Auditório Nacional Carlos Alberto,
os teatros S. João, Rivoli, a renovação na Avenida dos Aliados e suas praças, que entendidas
como tal, ainda deixam muito a desejar, onde o sentido de ESTAR e de ENCONTRO são
desvirtuados pelo plácido teor da solução encontrada e a persistente inclusão massiva do
automóvel, ultrapassando, em muito, a polémica da reorientação da estátua na Praça da
Liberdade. A Praça da Batalha ganha novos contornos, em sentido contrário, ao exemplo
anterior e, Santo Ildefonso volta ao mesmo - a plácidas soluções - com ligeiras propostas,
não se conseguindo, inclusivé, impor o obelisco na sua posição original, remetido hoje, para
um envergonhado espaço vedado e com gradeamento, escondido de olhares menos atentos,
embora contra a vontade da equipa de arquitetos pela remodelação deste espaço.A Praça D.
João I, ainda não conseguiu encontrar um destino e programa(s) público(s) que lhe restituam
um sentido de praça ao lugar. Não chega retirar os automóveis e repensar os materiais do
pavimento, ou promover efémeras feiras de artesanato, ou gastronomia,... são bons eventos,
mas apenas episódios sazonais, emoldurados pelas superiores esculturas equestres de
Soares do Reis, um espaço que permanece quase alcançando a denominação de “vazio”
urbano, à espera de uma vivência urbana, social, comercial, lúdica e cultural que não colhe
frutos diretos da nobre presença do Teatro Rivoli, parecendo um espaço retirado de uma
encenação que se esfumou quando o célebre café Rialto, obra do arquiteto Artur Andrade,
foi extinto para estar, atualmente, apropriado por um clube privado de funcionários bancários!
A poente, do lado esquerdo da Avenida dos Aliados, o centro histórico do Porto conhece um
pulsar diferente onde se associa a velha urbe a um novo ritmo, não só com a dinâmica nas
“Galerias” já comentado atrás, a juntar-se-lhe a célebre Livraria Lello & Irmão, o edifício “4
estações” na Rua das Carmelitas, do arquiteto Marques da Silva, e todo o enquadramento
dos Clérigos, como a renovada Praça de Lisboa que acentua um carácter de apropriação
e usufruição pública local e internacional que se recomenda, estes perfazem alguns dos
exemplos na urbe, de um carácter macro que se pretende evidenciar.
Num foco mais restrito subjacente ao perímetro amuralhado do casco histórico, e ponto
central ao tema, é pena a Rua das Flores, não se juntar a esta dinâmica e fechar, bem cedo, a
sua atividade aberta à cidade, permanecendo um ciclo de restaurantes, a funcionar até mais
tarde apenas no Largo de S. Domingos,... imposições restritivas de moradores? Estrutura
legal e suporte financeiro dos espaços? Opções por outros espaços mais convidativos? Não
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nos parece. De salientar a Casa dos 24, projeto do decano Fernando Távora, construído em
2002, junto à Sé Catedral, o edifício envolto em polémicas, é a reposição literal servindo-se da
interpretação de referenciais históricos por sobrepor-se às ruínas da antiga Casa de Câmara
ou Paços do Concelho – a quem presta homenagem, Fig. 93. Implanta-se como marca do
inicial conjunto da extinta malha edificada destruída, nos anos 40, que assentava bem próximo
do monumento, e sem o terreiro da Sé, conforme atrás exposto neste artigo. Detém a métrica
construtiva, de cem palmos assinalados no exterior, nas pedras dos seus alçados. Monta um
cenário de composição visual, por um lado, com a cidade, por outro, quem sai do edifício, tem
o vislumbre da galilé da Catedral com intervenção de Nicolau Nasoni, Fig. 92. Távora assume
a sua reconhecida salvaguarda do património histórico e cultura do lugar.

Fig. 90 - cenário “eterno” de uma composição, onde a cidade de Vila Nova de Gaia
enriquece a entrada para um conjunto arquitetónico patrimonial que se articula com o Rio
Douro. Fig.s - 91, 92 e 93, a Casa dos 24, interiores e a sua envolvente com a Sé.

Fig. 94 - Do lugar, à rua, às pessoas. Fig. 95 - Acesso viário não disciplinado.
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Fig. 96 - Ligações pedestres. Fig. 97 - Requalificação do c. histórico valorização da imagem.
Fig. 98 - O restabelecer o espirito do lugar, a história, com atributos de vivência urbana: Rua
das Flores.
No reinterpretar de lógicas formais, funcionais e requalificação urgente da cidade, ao
lugar(es), à(s) rua(s),... às pessoas - é a atitude fundamental de se pensar um núcleo histórico.
Foi inestimável a ação do CRUARB, neste sentido, para podermos constatar os resultados
obtidos no Bairro do Barredo, Porto, e expor os seus resultados conforme se demonstra na
Fig. 94, que dá nome, na sua legenda, ao mote deste assunto. Presentemente, pode-se
deambular, a dois, em grupo ou a sós pelos interstícios da malha medieval, percorrendo
desde a Sé até à Ribeira, em sentido descendente, sempre envolvidos pelas sequências e
surpresas urbanas que nos convidam a avançar, reconhecendo-se as casas habitadas, uma
ou outra oficina de artesãos, restaurantes, confeção de bolos, a promessa do seu encanto
e da sua descoberta, mantendo-se um trajeto que bebe da memória no tempo, oferece
interesse no presente e promete continuidade. De notar os residentes que mantém num
processo ativo estes espaços procurados, com bons índices de salubridade e um melhor
cuidado manifestando uma pertença orgulhosa, preservando uma mais valia patrimonial. Vêse a constante invasão saudável de turistas, não só internacionais, dando estes outra cor,
comentários numa outra língua, imprimindo diferentes dinâmicas a estes espaços.
Na fig. 95, temos como exemplo, ainda, da desconcertante arremetida do automóvel e
os consequentes desarranjos, como é o caso do dono da esplanada, do veículo e a investida
das gaivotas sob o olhar de um transeunte atónito com o desenrolar do episódio na Rua Fonte
Taurina, contrastando com a quietude do percurso pedestre, Fig.96, a Casa Torre, das mais
antigas da centro histórico, século XIII, convidando à descoberta e oferecendo surpresas.
Observa-se uma atual requalificação do centro histórico e sua valorização. Também a
imagem urbana, em inúmeros casos / conjuntos, exposta na fig. 97, Rua de Sant`Ana, entre
muitos outros que podem ser constatados, vislumbram os renovados diálogos formados
pelos enfiamentos perspéticos nas estreitas ruas, o seu casario e os grandes monumentos,
a maior parte destes religiosos, que enquadram um cenário de fundo, imponente e majestoso
anunciando a sua presença, indicando percursos e convidando à sua visita - os antigos
conventos e o clero descem à rua, às pessoas! Neste caso da Rua de Sant`Ana, este discurso
urbano é feito com o antigo convento e Colégio de S. Lourenço (Igreja dos Grilos), de feições
maneiristas que perdura depois de uma longa história e vicissitudes políticas, ao longo
das épocas conhecendo variados proprietários e funções, resistindo devido à devoção dos
crentes e força da sua monumentalidade formando um espaço bem definido, encaixado numa
depressão topográfica que serve de plataforma, de transição entre a cota alta: o conjunto
monumental da Sé Catedral, Casa do Cabido, Paço Episcopal, em direção à cota baixa, onde
deambulamos pelas escadarias e Largo do Colégio, seguimos pela Rua de Sant`Ana, espaço
de interessantes renovações, na maior parte do conjunto, não só nas fachadas às quais lhe foi
restituído o seu renovado carácter, como também, na recuperação de casas / habitabilidade,
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“alminhas”, espaços de pequeno comércio e lazer. Lê-se a sua heterogeneidade medieval
nas diferentes altimetrias edificatórias, episódicos desalinhamentos de planos de fachadas,
nos granitos maciços das molduras de portas, janelas e pavimentação, nos materiais repostos
nas coberturas, nas caixilharias e vedação de empenas, na iluminação pública, no cuidado da
sinalética urbana e nos índices cromáticos.
Mantém-se a expectativa nos percursos pela saudável indecisão quem parte do Largo
do Colégio descendo Sant`Ana: voltamos à direita, para S. Bento, Aliados, Torre dos Clérigos
pela Rua da Banharia, seguramente visitável, ou Rua da Ponte Nova (sobre o Rio de Vila
canalizado sob a Rua Mouzinho da Silveira) com os singulares eixos visuais para a Torre
dos Clérigos, e ou, a Sé Catedral mediante a nossa localização, onde se descobre a Rua do
Souto, ou atravessa-se Mouzinho da Silveira, assim chegamos à Rua das Flores e Largo de S.
Domingos. Ou voltamos à esquerda? Rua da Banharia, seguindo-se a Rua dos Mercadores,
Largo do Infante e seus monumentos. Ou até à ribeira rematada pela frente de rio, as suas
pontes, Serra do Pilar e Caves do Vinho do Porto, na antiga Vila Nova (de Gaia),.. de certo a
continuar e voltar, sempre rodeados de gente! Mas com uma dúvida que nos assalta o espirito
e já pensado várias vezes; porque não temos uma só cidade Porto e Gaia - de regresso às
origens “Portucale”, seguindo o exemplo à imagem de outras cidades com este processo
já resolvido, como é o caso de Londres ou Budapeste, e de certo modo a cidade de Praga,
pois não conseguimos separar a “cidade velha” à esquerda do rio Vltava, do reconhecido
Castelo de Praga à direita, um todo unindo a Praça da Cidade Velha (Staré Město) com
a Catedral de Týn num dos topos, de Malá Strana respetivamente, ligadas pela intemporal
Ponte Carlos, as suas torres e a sua estatuária onde faz presença neste conjunto o nosso
Santo António, em réplica, dado a original estar no Museu Nacional de Praga. São memórias
vividas e transportadas, por mim, que como qualquer visitante, regista, traz e divulga estes
“pedaços de história”. A cidade banhada pelo Rio Douro, dos dois lados, será um desafio
com um reconhecido ganho da estratégia política, turística, e ainda histórico patrimonial para
todos, uma vez que, o rio Douro não separa, une! O processo recente de intervenção urbana,
no Porto, a exemplo, o designado “Eixo Mouzinho/Flores” tem um dos seus epicentros
estratégicos na Rua das Flores, Fig. 98, e é reconhecido pelo restabelecimento do espírito
do lugar, da história, com atributos de vivência humana, que faz jus, ao constatado no lugar,
e ao qual, serve de exemplificação com a referida imagem, Fig. 98, atrás mencionada. Aqui
somos solicitados pelas circunstâncias do seu presente: os encontros e sociabilização com
quem, tal como nós, percorre estas artérias e se depara com transeuntes, conhecidos de
preferência, ou não, que nos intercetam enquanto deambulam, usufruindo do agradável
percurso pela “recente e nova” rua repleta de acontecimentos, pessoas, novidades, coisas e
incertezas, na conquista do novo, ou então desconhecidas. De sermos vistos, do ver e não
do olhar, pela apreciação visual e até pelos exercícios da memória perante os edifícios com
atos comparativos, e de nos soltarmos na nossa merecida quietude de um final de tarde, ou
do seu início,... qual serenidade, qual paz, é uma parte da cidade do Porto que nos oferece
isto! É mais que uma reminiscência do passado, que se afasta da “Alegoria da Caverna” de
Platão, que só pretendia ver em projeções, as sombras, do “Eu”. Agora já se sente o Ser, e Ter
do presente,... de alguma forma!

6. Programa de Intervenção no Centro Histórico do Porto - (focalizado).
Porto Vivo, SRU15
O Programa com mais de dez operações, Fig. 99, foi definido pela Estratégia Territorial
exposta pelo Plano de Gestão do Centro Histórico do Porto. Segundo dados do SRU,

15 Porto Vivo, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana; Revitalização Urbana e Social da Baixa do Porto:
Masterplan, Porto; ed.: Porto Vivo, SRU, 2005.
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compreendeu uma vasta zona com 15 quarteirões, 421 parcelas com um índice edificado, à
data, com 45% deste em mau estado, 20% devoluto e 40% parcialmente ocupado. O Programa
de Ação teve um alinhamento de atuação com prioridade na rehabitação, revitalização
económica, melhoramento do edificado e infraestruturas num processo de regeneração
urbana e patrimonial, contando com um importante financiamento comparticipado pelo QRen
/ ON.2, protocolo de 2009, e parcerias públicas e privadas: Câmara Municipal do Porto, Porto
Vivo, SRU, Associação Porto Digital, Fundação da Juventude, Santa Casa da Misericórdia
do Porto e TREMO-Engenharia, S.A. A reabilitação do Eixo Mouzinho / Flores atingiu os M€9
comparticipado pelo FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) a fundo perdido
de M€6,5, junta-se a este Programa um investimento de M€70, e uma responsabilidade dirigida
aos proprietários com posse no parque edificado na zona. A Rua das Flores é inaugurada,
agora pedestre, em 29 / 03 / 2014.

Fig. 99 - Zona de intervenção do Programa de Ação para a Reabilitação Urbana do Eixo
Mouzinho/Flores_CH2. Porto Vivo, SRU, com a mancha de localização, fig. 100 - O
património edificado de maior relevo na Rua das Flores e Largo S. Domingos
De registo, no Programa de Reabilitação Urbana do designado Eixo Mouzinho / Flores,
ressalva-se por ser um processo integrado com uma nítida requalificação do espaço público
desde, as infraestruturas, circulação, a não inclusão de uma linha do elétrico que surge como
uma falha na melhor mobilidade pública, e dado as suas características não poluidoras,
dimensões controladas, índices de ruído aceitáveis, baixa velocidade, e uma imagem fortíssima
de pendor histórico e turístico exigiam outro critério para uma inclusão necessária. Esta
situação surge como um hiato entre o Jardim do Infante, à cota baixa, e a Avenida dos Aliados,
à cota alta, onde está naturalmente presente. A componente edificada, não adulterada e os
seus espaços de diferentes usos tradicionais, são devolvidos à sua origem na sua tipologia
edificatória: habitação, comércio e serviços, preservando-se o carácter e imagem urbana, a
ressalvar o papel da Fundação da Juventude com estratégias na criação de novas empresas,
o Museu da Santa Casa da Misericórdia o futuro Museu de Arte Sacra e o renovado Circuito do
Vinho do Porto inserido na Casa da Companhia que já lhe serviu de primeira sede, no Porto,
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exemplos maiores que configuram uma nova requalificação emergente do centro histórico,
mais precisamente situados na Rua das Flores.
Demarcam-se as bolsas urbanas que alimentam este eixo citadino supra mencionado,
com os exemplos dos largos dos Lóios e Largo de S. Domingos, fig. 103 e 107, também de
certa maneira, a praça Almeida Garrett, esta última denominada em placa toponímica de
“Praça Almeida Garrett, glorioso escritor” são verdadeiras ilustrações do ato de fazer descer a
rua / praça até às pessoas, retirando o automóvel cirurgicamente, e não de todo,... podendo os
residentes, comerciantes e transportes prioritários de segurança / saúde aceder a certas ruas
de uma forma controlada, caso da pedestre Rua das Flores, fig. 105, uma notória clarificação
dos objetivos propostos em pontos estratégicos, e que interpretaram o sentido histórico e
de lugar refazendo e conciliando uma antiga articulação da cidade, o seu interior e núcleo
histórico classificado com a ancestral artéria fluvial e frente de rio que esteve na sua origem.

Fig. 101 a 107 - Requalificação de espaços públicos, reconciliando e devolvendo o espaço
aos peões.
Outros exemplos são constatados com aspetos menos positivos, até com problemas
vincados, bem presentes em bolsas inscritas dentro do âmago do núcleo histórico classificado
da cidade. Temos atos abraçados pela designada atrás: “requalificação emergente, séc.
XXI”, subordinados à nossa apreciação pela designação de - erros e adiamentos - caso mais
gritante arrastado do passado, e a acontecer presentemente, é o Largo Duque da Ribeira
com um dos acessos pela Viela do Anjo e ligação à Rua do Souto, junto à Rua Escura.
Um mal maior de um espaço que se “fechou” em si, dado a sua característica de bolsa e,
teimosamente, passa ao lado de um novo planeamento e gestão urbana funcional que o Porto
Vivo, SRU não previu, nem descortinou uma boa interpretação, sensibilidade social, formal
e o seu posicionamento para erradicar a propensão marcadamente marginal deste largo.
Não é suficiente um arranjo exterior com o mesmo caderno de encargos e palete de cores
concordante plasticamente com a envolvente. Não é ponto de passagem, e / ou, encontro
de quem visita o núcleo histórico, e só residentes, forçosamente, atravessam este largo, sem
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antes, já terem colocado fortes gradeamentos nas janelas e portas das habitações de lhe dão
acesso direto, fig. 108, não podendo evitar o cheiro nos errados recantos estreitos e cobertos
pensados por alguém na recente intervenção, a servirem para outras necessidades. Um
muro/parede forrado a pedra, alto, pesado e mudo, fig. 108 e 109, remata uma encenação de
fundo a este largo, barrando uma continuidade visual que deixa de acontecer para o casario,
que fica de costas,... matando a possibilidade de um diálogo / atividade com compromissos
chamativos a este espaço, impondo-se um corpo de porte silencioso atroz à cultura e vivência
que se espera de “largo”, expondo-se como resultado urbanístico num arranjo dissonante,
desmotivando o curioso visitante, ou afastando quem já conhece o ambiente, inclusivé terá
que sensatamente evitar apontar câmaras fotográficas para o seu interior, dado a presença
e olhares constantes desconfiados de delinquentes, infelizmente visíveis nas fig. 108 e 109,
no entanto, pacientemente consegui evitar um aglomerado denso dos mesmos à entrada da
Viela do Anjo, fig. 110, a dar acesso ao respetivo largo Duque da Ribeira pela Rua do Souto.
Não há manchas estanques nos parâmetros urbanísticos, arquitetónicos, sociais e
políticos, a possibilidade de se cerzir a malha histórica, inclusivé classificada, é um ato sensível
de marcada atuação continuada, entendendo-se por bem, os parâmetros atrás mencionados e
“razoavelmente” alcançados. Não há laços que se rompam no que respeita a um fio condutor
que se reporta aos bons princípios estratégicos de planos de atuação deliberados, nem há
pressas, falta de rigor ou ausência de visão de conjunto dos técnicos que possam fragilizar
a responsabilidade das soluções urbanas nestes espaços. Terá que haver: o solucionar, o
implementar e manter de uma forma sustentável com diligências sociais, formais e funcionais
um esforço de auto suficiência das lógicas operativas destes espaços não só na perspetiva
residencial e de vizinhança, como lúdico e comercial, a serem acompanhadas e amparadas
por entidades superiores de gestão municipal. Revela-se fundamental.

Fig.s 108 e 109 - Largo Duque da Ribeira fechado num diálogo mudo voltado para si,
desvirtuado numa bolsa isolada no qual as fenestrações existentes acompanham este
cenário. Fig. 110 - Rua do Souto e vislumbre da Viela do Anjo, um dos acessos ao Largo,
preservando a sua métrica original.

Fig. 111 - Recuperação “sine die” numa zona central do núcleo histórico, junto à Sé: Rua
Escura e Travessa de S. Sebastião. Fig. 112 - ausência de remate no gaveto - Rua Chã e
frente com Av. Dom Afonso Henriques: chapas e pedras “em bruto”.
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Será a persistência da memória uma vontade em manter “um estaleiro contínuo de obra”,
fig. 111 e 112, ao longo dos tempos na cidade do Porto? Será uma perspetiva surrealista do
que “poderá vir a ser” convidando o observador, indeciso, a imaginar soluções em cenários
de recuperação e remates às negligências e falta de compromissos com a cidade e o seu
património? Qual “Tentação de Santo António” e seus elefantes de pernas e pés delicados
na obra de Salvador Dali poderiam responder? Ou a escorrência plástica dos relógios na
espera do Tempo diluídos e deformados nas suas formas pelos pincéis criativos, do pintor
surrealista espanhol, justificariam esta “Persistência da Memória” ... este criador já pereceu!
Constituem estes eternos exemplos para expor diálogos interrompidos abruptamente que
gritam de uma forma surda, em localizações de exposição estratégica, uma denúncia e uma
renúncia, à gestão de quem tem responsabilidade e, porventura, não encontra uma almofada
na especulação imobiliária!
Neste contexto apreciativo do panorama focalizado na Rua das Flores e sua envolvente, a
cidade medieval, ou episódios de interesse e o enquadramento do “rosto lavado”, não validam
o desmontar de cenários que justificam os exemplos anteriormente expostos, ou o caso da
“Operação Clérigos” - Quarteirão das Cardosas, também com diálogos diretos à Rua das
Flores. Esta intervenção apresentou um conjunto de atitudes do SRU sob a égide de: “Porto
Património Mundial a salvaguardar, reabilitar, conservar e preservar”, parâmetros sublinhados
pela UNESCO. As alegações do SRU prendiam-se com o abandono, a deterioração e a
descaracterização do referido quarteirão a necessitar de atenção cuidada, onde se tornou
sensível a preservação da imagem e carácter próprio das fachadas do referido espaço
edificado, marcas indeléveis da tipologia edificatória da cidade do Porto do século XIX, Fig.
113 e 114, e a transformação do interior do quarteirão, de forma profunda, desaparecendo
anexos (...), o carácter privado de logradouros e surgindo o espaço público, fig.115.

Fig. 113 - Fachadas: Rua do Corpo da Guarda à esquerda e conj.to das Cardosas, fundo da
imagem. Fig. 114 - Rua das Flores e quarteirão dos Lóios. Fig. 115 - Interior do quarteirão
dos Lóios.
A intervenção caracterizou-se, essencialmente, pela substituição do velho por construção
nova, operação que apenas transforma recorrendo à demolição do património. Foi um processo
que não teve intenções de salvaguarda, reabilitação, conservação e preservação, como foi o
mote de vínculo para legitimar as ações de fundo operadas no núcleo histórico medieval. Assim
se estabeleceu um cenário para a criação de novos espaços sob a encomenda da lógica de
mercado e do investimento a ser rentável... se por um lado, é necessário que o esforço investido
conheça retornos abonatórios do lucro e do ganho, “per si”, não é razoável que apenas se fique
por este nível de atuação. A lembrar, Fernando Pessoa quando escrevia: “o casaco fica curto
nas mangas”, vamos mais longe - o casaco não serve ao “cliente”, não protege, não cumpre as
funções para o qual nasceu o seu “talhe” de origem, há perda dos seus valores intrínsecos com
os novos residentes e os novos edifícios, é cada um por si, num padrão estranho da vivência
urbana “recente” da não vizinhança, ou sentido de comunidade e de pertença,... só de posse!
Cenário estranho ao espirito do(s) lugar(s), ao seu carácter e identidade que de matriz histórica,
medieval, e com o tempo, conquistou uma posição que lhe confere o estatuto de Património da
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Humanidade, e assim, não se compadece de uma atuação de esponja tida como salubre mas
estéril. Derrubou-se um perfil estratificado nas épocas, limparam-se marcas vincadas da alma
de um povo e vivência de quarteirão medieval que deveria ser tratado, “caso a caso”, dado
ter sofrido de negligência e abandono, e desgaste no tempo. “Só” as fachadas se mantêm,
desaparecem as suas gentes que lhe conferiam sentido de lugar sendo enviadas para longe,
com a libertação / expropriação das casas, embora a maior parte destas, devolutas, fruto de
outros contornos sociais, políticos e económicos, inércias de políticas de “costas voltadas” para
esta parte da cidade, que até então era só,... velha.
Para quem apenas olhava para esta parte da cidade e não a sabia ver ou ler, só
interiorizava sentimentos nostálgicos envolvidos na sensação de perda que, afinal, a atuação
do CRUARB já tinha contrariado, chamando a atenção e demonstrando, não ser assim. Com
os frutos da sua atuação, em várias décadas de dedicação, numa continuada reabilitação,
do latim: ri (novo) abilitare (habitar) da vida e vivência aproximando-se, o mais possível,
do cunho genuíno destes bairros históricos, possibilitando-se que os objetos históricos e,
nascidos noutro contexto, satisfizessem necessidades contemporâneas numa proteção
patrimonial coerente e responsável, inclusivé corresponder a exigências funcionais para as
quais não foram concebidas, e daí os necessários cuidados especiais na consolidação de
estruturas, com infraestruturas, também fachadas, cariz dos seus espaços e proteção dos
extratos sociais, na premissa da menor intervenção possível e visível, pois a solução já lá
está. Só é necessário encontrá-la. Sabe-se do peso destas medidas para a classificação do
Porto Património Mundial.
Ao preservar-se estes valores do saber ver o “antigo”, nestes espaços, garante-se o
transporte de um coeficiente de valias que sustentam a modernidade. A contemporaneidade
sustenta-se nestes atos, sem memória não existimos. Observa-se as “cidades novas”, bem
mais velhas que estes cascos históricos e, muitas, em pré falência, que não aguentam mais
trinta anos,... e não é numa lógica descartável da sociedade de consumo que se sustenta um
padrão de produção de “lixo” pela setorização e exclusão social, um pastiche a uma escala
demasiado grande do tecido urbano, que a ser repetido em intervenções similares, previstas
no centro histórico afiguram-se preocupantes, a que se juntam posturas de reciclagem
“verde” a tentar mitigar ou justificar o demolir, em vez de, preservar, consolidar e reabilitar.
Salvaguardar um Bem lembra-se aqui condições de base da UNESCO: Carta de Veneza, de
1964, a Declaração de Amsterdão, de 1975, a Carta de Washington (também conhecida por
Carta de Toledo), de 1987, o Documento de NARA sobre a autenticidade, 1994, a Carta de
Cracóvia, de 2000, o Grande Guia de Gestão de Cidades Património Mundial, de 2008, ou os
Princípios de La Valleta, de 2011, entre outras recomendações.
Não se verificam premissas fundamentais de salvaguarda alusivas as estas cartas
internacionais, na necessária conservação e restauro do quarteirão referido, não acontece uma
relação de conjunto edificado exceto formalmente, volumes existentes, fenestração (vertical)
e intenções cromáticas, “demoliu-se” o uso, as práticas quotidianas e costumes inerentes
a este cadastro, já fragilizados pelas vicissitudes atrás expostas. Não houve participação
e consulta dos residentes, ou dos que lá sobravam, cidadãos por direito a estes espaços.
Naturalmente os agentes investidores receavam entraves aos seus momentos de investida
financeira, em que o “predador “poderia tornar-se a “presa”?. Com certeza há meios para
contrariar incidentes de percurso das partes. A cidade antiga, também designada de velha, só
se pode renovar e preservar se acertar em valores da sua autenticidade, e a questão reside
no como se define e executa este processo e em que valores de sustentabilidade se alicerça
esta demanda, desprezando o carácter efémero e apenas de nova roupagem sob o pretexto
várias vezes mencionado de: “tem que ser rentável ou sucumbe”. Como tal, os esforços não
são só da mais valia e qualidade urbanística e arquitetónica, são também e obrigatoriamente,
da gestão política e controlo do agente de mercado em conciliação global, a que se designa,
várias vezes, de integrada.
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Não chega acontecerem feiras artesanais, no dia Nacional dos Centros Históricos, fig.
116, onde se enche o interior do quarteirão, agora público, a breves episódios e com estranhos,
montando um cenário passageiro, deixando uma sensação de ato prefabricado para turista
ver e, mais uma vez, a não pertença de ninguém. Para espaço público e designado de “praça”
necessita de ser um espaço de ESTAR e de encontro e não o é. Para espaço privado carece
do sentido de pertença aos moradores, em regime de logradouro, ou sob outra forma, e o qual
faria jus á sua essência e não o é. Sendo agora privado e de uso público tornou-se um espaço
híbrido, sem discurso, com grades, fig. 117 e 118, a vedar o acesso ao exterior / interior a
partir de determinadas horas, a ser sustentado por uns e usado por outros, não reclamando
o nome de ninguém, inclusivé de um condomínio responsável por este espaço, uma vez, que
este último é volátil e migrante. A curto prazo, o erário público será chamado para resolver
estas e outras falhas (da intervenção no património) e, naturalmente, surgirão protagonistas
políticos agora diferentes, isentos, na sua boa vontade a procurar uma responsabilidade que
morre solteira. A cura é adiada.
Constatando-se uma gestão destes processos, que em tempos idos, conheceu um custo
global de construção a rondar os 700 Euros/m2 (com tudo incluído), corresponderam valores
de venda que se enquadram entre os 2.000 / 2.500 Euros/m2, será uma operação que apenas
quis ser de especulação imobiliária e não de salvaguarda?

Fig. 116 - Feira de artesanato no interior do quarteirão das Cardosas. Dia Nacional dos
Centros Históricos. Fig. 117 / 8 - Portões de barreira ao acesso interior do quarteirão das
Cardosas: A - para Praça Almeida Garrett; B - para Largo dos Lóios.
Citando o Arquiteto Manuel Salgado16: “Se quisermos destruir o património temos duas
fáceis maneiras de o conseguir, a primeira é com uma guerra, a segunda é com a atual
lei do arrendamento desadequada”. É a mobilidade e novas dinâmicas sociais, económicas
e culturais nos centros urbanos que imprimem as recentes condições do seu modus
vivendi e, por consequência, novos enquadramentos a legislar e a disciplinar o mercado
de aluguer e não a compra dos imóveis, surgindo dentro de uma outra visão e gestão
atualizada a ser responsável por parte dos políticos no interesse e preservação dos bens
imóveis / património e a não consequente e contínua degradação a que vamos assistindo
nos cascos históricos. Há intervenções no núcleo histórico, por um lado com interesse, por
outro(s) lado(s), com impróprias intervenções onde estas se misturam inconsequentemente
16

Arquiteto Manuel Salgado - licenciou-se em Arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, 1968,
professor Catedrático convidado de Projeto do curso de Arquitetura do Instituto Superior Técnico (2002 - ...).
Dirigiu o gabinete de projetos Risco - Projetistas e Consultores de Design, SA , 1984-2007, onde desenvolveu
inúmeros projetos de arquitetura e urbanismo, entre os quais o Centro Cultural de Belém, em associação com
Vittorio Gregotti, os espaços públicos da Expo`98, o Estádio do Dragão, F. C. do Porto, o projeto Urbano de
Romanina e o Plano de Pormenor de Bastia, Itália. Ocupando o pelouro do Urbanismo e Planeamento Estratégico,
Município de Lisboa, durante o mandato do Autarca Fernando Medina.
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e / ou perversão dos seus valores, é preciso não abandonar todo um conjunto de múltiplas
considerações anteriormente expostas, perfazendo um vasto leque de obrigações de equipas
multidisciplinares no sentido do Bem, da causa, da coisa urbana e como esta funciona. Assim,
parece-nos uma incongruência o facto de se estabelecer um conjunto de ligações em que o
quarteirão das Cardosas conhece três acessos simultâneos e convergentes para o interior da
denominada “praça”, esta não suporta, nem tem escala ou atividades para absorver os fluxos
da Praça Almeida Garrett / Avenida dos Aliados, Largo dos Lóios, das Ruas Trindade Coelho
e Flores, fig. 120. Perderam-se valores de entendimento dos espaços urbanos. Devemos ler
e interpretar o património nos seus conteúdos históricos, tradições, hábitos, modos de ser e
de estar, e entender como funcionam, mesmo na fase de projeto, de antevisão. Estes espaços
são a essência que constrói a cidade - com as pessoas que lá pertencem, com os lugares
e seus acontecimentos, sedimentados nos registos da memória, nos afetos, no imaginário
de cada um e das comunidades, num todo, que lhe dá corpo, tendo como palco “o sítio”,
propriedade não só da arquitetura, mas ao qual esta, está presente na satisfação das mais
elementares necessidades da cidade a servir o cidadão e a forma como se articulam. Importa
sublinhar que o Património (da Humanidade) é uma questão não só de alguns, mas de todos.
É uma produção cultural. Constitui uma matriz identificadora que distingue os povos e os
espaços de uma forma tangível e intangível.

Fig. 119 - Quarteirão das Cardosas antes da intervenção do SRU. De notar o seu interior e a
circulação automóvel por todo o seu perímetro a isolar o quarteirão, em 2007. Fig. 120 - Quarteirão
das Cardosas após a intervenção. As três ligações “trazendo” para o seu interior: Praça Almeida
Garrett, em 1, o Largo dos Lóios, em 2, e as Ruas Trindade Coelho e Flores, em 3.

7. Requalificação emergente - século XXI. Rua das Flores, Porto
Soluções formais e funcionais foram colocadas a terreno, a ressalvar um estranho
desnível a separar corredor central, sem razões aparentes, mas com um resultado para além
de desconfortante, promoveu imensas quedas dos peões e o geral descontentamento, Fig.
121. A situação obrigou a SRU a obras de acerto, debelando o desnível em rampa, com
investimentos suplementares,... Fig. 122.
A habitação da família Martins Ferraz, séc. XVI, adquirida pela família de Oliveira Maia,
séc. XIX, de traço renascentista com métrica regular dos vãos com frontões triangulares,
simetria e a razão de ouro nas suas proporções, é alterada para o estilo barroco setecentista
com o acrescento das varandas, grades em ferro forjado e os brasões da família Ferraz,
detendo uma fonte e capela, séc. XVIII, com autoria atribuída a Nicolau Nasoni, ambas
situadas no pátio interior, rematando um vasto terreno a confrontar com a Rua do Ferraz,
Fig.s 123 e 124.
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Fig. 121 - Degrau contínuo demarcando faixa central. Erro inicial de conceção que provou
inúmeras quedas e desagrado geral. Fig. 122 - Correção rampeando o desnível meses
depois.

Fig. 123 e 124 - Casa dos Maias, séc. XVI, e brasões da família Ferraz com restauro adiado.
Entraves financeiros travam projeto aprovado pelo QREN em 3,4 milhões de Euros, o Inspira
Flores Hotel de 4 estrelas, imóvel e terreno que se colocou à venda por igual valor.
A requalificação emergente, séc. XXI, Eixo Mouzinho / Flores terá dado, por um lado, um
contributo no fator turístico deste referido eixo, fomentando a este nível, e em parte cultural,
não só nos serviços, no comércio local, como também, pela forte presença e concentrada
de empresas e instituições nesta artéria medieval, Rua das Flores, recuperando uma matriz
que lhe deu uma importância ao longo dos séculos. De salientar, as instituições como a
Escola Superior Artística do Porto, o Palácio das Artes - Fábrica de Talentos, o novo Hotel,
na antiga Papelaria Araújo & Sobrinho, ou o Oporto Turist Apartments, na potenciação da já
referida mobilidade dos jovens e estudantes, tão necessária na revitalização do panorâmica
habitacional / património, constituindo-se, assim, como polos dinamizadores de uma cultura
de lugar e sua envolvente - o Largo de S. Domingos, Fig.s 125 a 130. A Rua das Flores, de
igual.
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Fig. 125 / 130 - Largo de S. Domingos e a recuperação de uma matriz de importância de
outros tempos.

Fig. 131 / 135 - Rua das Flores e os seus valores arquitetónicos patrimoniais que lhe
conferem imagem e carácter de valor.

Fig. 136 - Plano de intervenção, Porto Vivo, SRU.
Interesse, com a importante instituição da Santa Casa da Misericórdia e o seu novo museu,
e a Fundação da Juventude como polos centralizadores da dinâmica da cidade medieval /
Rua das Flores, perfazendo um conjunto em torno do seu eixo onde se constata um aumento
do comércio, a manutenção de antigas casas e empresas, mantendo uma continuidade da
procura de bens, serviços e lazer, que se prolongam até à Ribeira, conhecendo-se aqui, o
Arquivo Histórico do Porto na Casa do Infante, também o Palácio da Bolsa, o Instituto do Vinho
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do Porto e a Igreja de S. Francisco no seu estilo Rococó, centros nevrálgicos de turismo, da
economia, de expansão lúdica, social e cultural do Porto. O discurso construído nesta, Rua
das Flores, fala mais alto no que respeita aos seus detalhes nas fachadas, que no silêncio
da sua presença discreta, formam um quadro eloquente da identidade desta artéria, são as
marcas de S. Miguel Arcanjo, referência ao Cabido, ou os edifícios com brasões de família, fig.
137 e 138. As rodas de navalhas, elementos únicos da cidade, fig. 139 e 140. A sinalética, com
os seus materiais, a madeira e metais, a textura e a cor, com presença publicitária assertiva,
fig. 141, juntamente com os recursos artísticos de alusão ao artesanato, fig. 142, juntam-se
no disfarce das caixas técnicas e suas pinturas, revelando um conjunto com pertinência, fig.
143/4. Assim, se exaltam vários parâmetros da requalificação emergente desta rua e seu
contexto histórico, patrimonial e geográfico, sem esquecer as fragilidades maiores, as que
são mais visíveis, e nos tocam a todos como amantes da cidade do Porto Património Mundial.

Fig. 137 a 140 - Elementos notáveis nos edifícios. Fig. 141 a 144 - Lojas e artesanato e o
recurso ao disfarce de caixas técnicas na rua.

Fig. 145 - O Porto visto por Nadir Afonso
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fig. 01

Perímetro amuralhado exterior - muralhas “Fernandinas”, casco histórico medieval, Porto, pág. 02.
fonte: RAMOS, Luís de Oliveira; História do Porto, 2.ª Ed.: Porto Editora, 1995. Adaptada pelo autor

fig. 02

Terrenos da Mitra e do Cabido, pág. 03.
fonte: AFONSO, J. F.; A Rua das Flores do Séc. XVI: elementos para a história urbana do Porto
quinhentista; Ed.: FAUP, 2000. Adaptada pelo autor.

fig. 03

Renovação da Porta dos Carros saída para Braga e Guimarães, demolida em 1827, e abertura da
Porta Nobre para Miragaia, pág. 03.
fonte: RAMOS, Luís de Oliveira; História do Porto, 2.ª Ed.: Porto Editora, 1995. Adaptada pelo autor.

fig. 04

Sopé do Monte da Vitória com o desenvolvimento urbano antes da abertura da Rua de “Santa
Catarina” das Flores nos jardins de posse da Mitra e do Cabido, pág. 03.
fonte: Arquivo Histórico Municipal do Porto, AHMP. Adaptada pelo autor.

fig. 05

O Porto em 1600 e os edifícios no eixo Rua das Flores, pág. 04.
fonte: OLIVEIRA, J. M. Pereira de; O Espaço Urbano do Porto: Condições Naturais e Desenvolvimento.
Coimbra: Instituto da Alta Cultura – Centro de Estudos geográficos (anexo à Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra), 1973. Adaptada pelo autor.

fig. 06

Perímetro amuralhado exterior - muralhas “Fernandinas”, casco histórico medieval, Porto, pág. 04.
fonte: RAMOS, Luís de Oliveira; História do Porto, 2.ª Ed.: Porto Editora, 1995. Adaptada pelo autor.

fig. 07

Os três centros fundamentais articulados por: Porta dos Carros, Largo da Feira (atual Praça Almeida
Garrett), Largos de S. Domingos e Praça da Ribeira. Os eixos comunicantes formam-se pela Rua
Santa Catarina das Flores e Rua dos Mercadores na ligação à Ribeira, frente de rio e entreposto
comercial, pág. 05.
fonte: Planta Redonda Georges Balck, 1813. Adaptada pelo autor.

fig. 08

Pormenor inscrito no retângulo, a verde, da nova configuração / eixo Rua Santa Catarina das Flores
que entronca, a já existente Rua dos Canos, pág. 05.
fonte: Planta de David Ramsey Map Collection 1833. Adaptada pelo autor.

fig. 09

Planta de parte do centro histórico do Porto e localização das imagens, pág.06.
fonte: Planta Redonda Georges Balck, 1813. Adaptada pelo autor.

fig. 10

Vista do Porto desde a Torre da Marca até às Fontainhas. Gravura de Manuel Marques de
Aguiar.,1791, pág.06.
fonte: Biblioteca Nacional Digital.

fig. 11

Porta dos Carros e convento de Ave Maria de S. Bento à direita, séc. XIX, pág.06
fonte: Arquivo Histórico Municipal do Porto, AHMP.

fig. 12

Convento de Avé Maria de S. Bento, 1518 - 1894, pág.06.
fonte: CMP, Arquivo Histórico Municipal.

fig. 13

Igreja da Misericórdia, no Largo de S. Domingos, início do séc. XIX, pág.06
Álbum de desenhos publicado, em 1833, do litógrafo portuense Joaquim Cardoso Vitória Villa-Nova,
1793-1850.
fonte: Depósito da Biblioteca Pública Municipal do Porto.

fig. 14

Rua das Flores no auge, séc XVIII / XIX., pág.06.
fonte:https://encryptedt-bn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgHH79JOvupKclR_
M0LOUWkKJeEVvChaQP0Aj6PzAqn54EWI3t

fig. 15

Carta Topográfica, cidade do Porto de 1892, coordenada por Augusto Geraldo Teles Ferreira, pág.07.
fonte: Arquivo Histórico Municipal do Porto, AHMP. Adaptada pelo autor.

fig. 16

Estrutura urbana ligando polos: Largos da Porta dos Carros, S. Domingos e Ribeira, pág.07.
fonte: Planta Redonda Georges Balck, 1813. Adaptada pelo autor.

fig. 17

Santa Casa da Misericórdia do Porto, Rua das Flores, painel de azulejos, pág.07.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].
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fig. 18

Roda das navalhas sobre porta, Rua das Flores, Porto, pág. 07.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].

fig. 19

S. Miguel Arcanjo, Rua das Flores, pág. 07.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].

fig. 20

Casa dos Ferrazes, (ou dos Maias), Rua das Flores, pág. 07.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].

fig. 21

Casa da Companhia, Rua das Flores, pág. 07.
O edifício foi arrendado pela Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, em 1761,
que acabou por adquiri-lo em 1805. É desde 1989 ocupado pela Fundação da Juventude.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].

fig. 22

Igreja da Santa Casa da Misericórdia, vendo-se ao lado o brasão na casa de Cunha Pimentel, Rua
das Flores, pág. 07.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].

fig. 23

Ruas Mouzinho da Silveira, à esquerda, e Rua das Flores, à direita, vista a partir da Praça Almeida
Garrett, pág. 07.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].

fig. 24

Planta com o espaços públicos e os seus eixos estruturantes, casco histórico do Porto, pág. 08.
fonte: A cidade Medieval - Centro Histórico do Porto Património Mundial. www.portopatrimoniomundial.
com Adaptada pelo autor.

fig. 25

Planta com os edifícios notáveis, casco histórico do Porto, pág. 08.
fonte: A cidade Medieval - Centro Histórico do Porto Património Mundial. www.portopatrimoniomundial.
com Adaptada pelo autor.

fig. 26

Planta com a composição urbana por extratos cronológicos, casco histórico do Porto, pág. 08.
fonte: A cidade Medieval - Centro Histórico do Porto Património Mundial. www.portopatrimoniomundial.
com Adaptada pelo autor.

fig. 27

Planta com o Largo de S. Domingos com chafariz, até 1845, e murinho. Planta de Joaquim Júnior,
1839 , pág. 09.
fonte:http://lh5.ggpht.com/Q_EAhV_z8OE/UNXYXOYbFDI/AAAAAAAAbW4/91pDDV4VQ4s/fl18a_
thumb3.jpg?imgmax=800

fig. 28

Igreja da Trindade e chafariz do Largo de S. Domingos, pág. 09.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].

fig. 29

igreja da Misericórdia no largo, fachada reedificada por Nazoni, 1748, em estilo barroco, pág. 09.
fonte: Foto Alvão, CPF.

fig. 30

Planta com Largo de S. Domingos e convento, letra A, planta de 1833, pág. 10.
Gravura do Centro Histórico de: W.B. Clarke, Gravador J. Henshall. Publicada por Baldwin & Cradock,
Jany. 1, 1833.
fonte: http://www.portopatrimoniomundial.com/uploads/7/5/5/5/7555524/748838_orig.jpg Adaptada
pelo autor.

fig. 31

Gravura do convento de S. Domingos, litografia do álbum publicado por Joaquim Vila-Nova, em
1833, pág. 10.
fonte: in “Edifícios do Porto em 1833”, Álbum de desenhos de Joaquim Cardoso Vitória Vilanova, Ed.
Biblioteca Municipal do Porto, 1987.

fig. 32

Antigo convento ocupado pelo Banco de Portugal, c. 1910, pág. 10.
fonte: https://scontent-mad.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0
-8/919777_488677124520828_1973645861_o.jpg. [Postal: A.D. Canedo; “Postais Antigos do Porto”]

fig. 33

Rua das Flores no auge do séc. XVIII e a sua envolvente direta, pág. 12.
fonte: Planta Redonda Georges Balck, 1813. Adaptada pelo autor.

fig. 34
a 40

Ambientes urbanos herdados do século XVI, “ATMOSFERAS”, pág. 13.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].
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fig. 41

Planta do casco histórico do Porto, meados do séc. XVI. Localização da fotos em “atmosferas”, pág. 13.
fonte: Jorge F. Barbosa.

fig. 42

Vista do Porto, Gravura de Teodoro Maldonado, 1769, pág. 13.
fonte: Arquivo Histórico Municipal do Porto, AHMP. Adaptada pelo autor.

fig. 43

Plano dos Almadas, localização dos melhoramentos de arruamentos existentes, criação de novas
ruas, praças, jardins, equipamentos públicos e edifícios, pág. 14.
fonte: AHMP, David Ramsey Map Collection, de 1833. Adaptado pelo autor.

fig. 44

Planta com o recente atravessamento para Vila Nova de Gaia, novos edifícios públicos religiosos,
palácios e casas de referência, pág. 14.
fonte: AHMP, David Ramsey Map Collection, de 1833. Adaptado pelo autor.

fig. 45

Planta com a nova Casa da Câmara, 1819, e Praça D. Pedro IV, pág. 14.
Gravura do Centro Histórico de: W.B. Clarke, Gravador J. Henshall. Publicada por Baldwin & Cradock,
Jany. 1, 1833. Adaptada pelo autor.

fig. 46
e 47
fig. 48

Plantas como Plano da cidade do Porto, 1833, de José Francisco de Paiva , pág. 16.
fonte: Arquivo Histórico Municipal do Porto, AHMP. Adaptada pelo autor.
Convento de Avé Maria de S. Bento, 1518-1894, antes da amputação do seu espaço frontal, pág. 17.
suporte: CMP, Arquivo Histórico Municipal.

fig. 49

Estação Central de São Bento, em 1916, no lado direito da foto, edifícios demolidos da Rua do Corpo
da Guarda, pág. 17.
suporte: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/470913_360361994019009_

fig. 50

Plano da cidade do Porto, 1833, de José Francisco de Paiva. As elevações topográficas da cidade
intramuros - “morros”, e o desaparecimento de ruas e igrejas, pág. 18.
fonte: Arquivo Histórico Municipal do Porto, AHMP. Adaptada pelo autor.

fig. 51

Plano da cidade, de F. Perry Vidal, 1865. Abertura da rua Ferreira Borges, anos 40, séc. XIX, linha
a verde, pág. 18.
fonte: Arquivo Histórico Municipal do Porto, AHMP. Adaptada pelo autor.

fig. 52

Plano da cidade, Telles Ferreira, 1892. Nova Rua Mouzinho da Silveira, a azul, sobre antiga Rua das
Congostas, a sul, (2.ª fase, n.º2). Início das obras, 1872, pág. 18.
fonte: Arquivo Histórico Municipal do Porto, AHMP. Adaptada pelo autor.

fig. 53

Fotografia com o Local de portagens feito pela empresa adjudicatária, Ponte Luís I, 1886, estas só
terminam no período do Estado Novo, em 1944, pág. 19.
suporte: http://2.bp.blogspot.com/-tU5NnObLByg/VBCJwIY-BPI/AAAAAAAAHxs/lS4xksLlj0o/s1600/
El%C3%A9ctrico%2Bno%2Btabuleiro%2Bsuperior%2Bda%2Bponte%2BLuiz%2BI%2Bem%2B191
2%2B-%2BAMP.jpg

fig. 54

Fotografia do Período da coexistência das pontes: Pencil e a ponte Luís I com dois tabuleiros, 1886
a 1887, pág. 19.
suporte: http://www.porto.taf.net/dp/files/2012/20120905-pontepensil.jpg

fig. 55

Fotografia com o trânsito já congestionado na ponte, 1954, assim o governo aprova projeto para a
construção da ponte Arrábida sobre o rio Douro, em 1955. , pág. 19.
suporte:http://lh6.ggpht.com/_IYJihses0/TB4zd6BgDuI/AAAAAAAABNc/BMkJ73GqSYg/s1600/1959
+Ponte+D.+Luiz+I%5B13%5D.jpg

fig. 56

Planta da cidade de Telles Ferreira, 1892 com o Eixo da “Avenida da Ponte” (local: A, planta dos anos
90, séc. XIX. A Câmara instala-se na casa Monteiro Moreira, letra B, 1819, pág. 20.
fonte: Arquivo Histórico Municipal do Porto, AHMP. Adaptada pelo autor.

fig. 57

Fotografia aérea com o eixo da “Avenida da Ponte” (configuração atual e equipamentos que estiveram
envolvidos na sua origem), pág. 20.
fonte: http://maps.google.com/ - Goolge Maps. Adaptada pelo autor.

fig. 58

Fotografia com o Derrube do morro da cividade após os anos 40, pág. 21.
suporte:http://lh4.ggpht.com/_FkKgTDI7ngU/Tb7iM81mp6I/AAAAAAAAPmQ/4DpZNtvUDEI/
auz151_thumb2.jpg?imgmax=800
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fig. 59

Fotografia de acesso à ponte Luís I, à esquerda quem sobe, vendo-se a Sé catedral ao fundo, pág.
21.
suporte:http://2.bp.blogspot.com/-Ef16cYLeA-g/Uo_lQ10jSyI/AAAAAAAAGvM/cqFUmpkY5pk/
s1600/S%C3%A9+do+Porto+-+Casario+envolvente.jpg

fig. 60

Fotografia da Rua do Corpo da Guarda, ligação S. Bento / Sé, antes da demolição, pág. 21.
suporte:http://1.bp.blogspot.com/-ft9-vhwk1tE/UDYDtaKsnSI/AAAAAAAAFFE/rzFgN7S1ais/s1600/
Porto+-+Entrada+da+rua+do+Corpo+da+Guarda+antes+das+demoli%C3%A7%C3%B5es+para+a
+abertura+da+Av.+da+ponte.jpg

fig. 61

Fotografia da entrada da catedral e Casa do Cabido com a capela dos Alfaiates, de frente, demolida
em 1936. Ao fundo o portão e acesso ao Paço Episcopal, pág. 21.
suporte: http://4.bp.blogspot.com/-zy5Wc_UpZLU/UoVJAmo2zgI/AAAAAAAAGsk/5T4vh_zjS
s1600/ Capela +dos+Alfaiates.jpg

fig. 62

A/

Plantas das várias etapas antes e após intervenção no casco histórico do Porto, pág. 21.
fonte: Gravura do Centro Histórico de: W.B. Clarke, Gravador J. Henshall. Publicada por Baldwin &
Cradock, Jany. 1, 1833, 1ª planta. Planta do Porto com as alterações operadas pela DGEMN, 2.ª
planta, e http://maps.google.com/ - Goolge Maps, 3.º planta. Todas as plantas adaptadas pelo autor.

fig. 63

Plano de Correia de Campos, 1882, traçado à cota alta de nova ligação ao centro, pág. 22.
suporte: Arquivo Histórico Municipal do Porto, AHMP.

fig. 64

Plano de Fernando Távora, 1955, proposta concertada entre premissas atuais e o valor histórico,
pág. 22.
suporte:http://lh4.ggpht.com/_FkKgTDI7ngU/Tb7iHa9ULuI/AAAAAAAAPlw/RgsNZspB58U/auz523_
thumb3.jpg?imgmax=800

fig. 65

Plano Auxelle, 1962, rotura e expansão por novos paradigmas viários, pág. 22.
suporte:http://lh3.ggpht.com/_FkKgTDI7ngU/Tb7iO4VRkiI/AAAAAAAAPmY/dSO9eNZk44E/
auz490_thumb3.jpg?imgmax=800

fig. 66

Plano com segunda proposta de Siza Vieira, de 2000, após 1968. integração formal e funcional,...
volumosa, pág. 22.
suporte:
http://image.slidesharecdn.com/jornadaseuropeiaspatrimnio2006-120103071121phpapp02/95/as-intervenes-urbanas-na-zona-envolvente-s-do-porto-45-1024.jpg?cb=1325597517

fig. 67

Planta com o Limite do centro histórico classificado como Património Mundial, em 1996 , pág. 23.
suporte: www.portopatrimoniomundial.com

fig. 68

Imagem aérea com o esventrar do núcleo medieval e tecidos urbanos que definham, pág. 23.
fonte: http://maps.google.com/ -Goolge Maps. Imagem , adaptada pelo autor.

fig. 69

Esboços de composição dos: eixos viários e contaminação nefasta de uma ferida aberta, pág. 23.
fonte: Jorge F. Barbosa.

fig. 70

Esboços de composição das: manchas de localização de bairros onde prevalecem “feridas abertas”
e lugares de ninguém, pág. 24.
fonte: Jorge F. Barbosa.

fig. 71

Esboços de composição de: breve arranjo urbano de reinterpretação do tecido urbano conjugando a
avenida e vínculos formais, funcionais e históricos,... , pág. 24.
fonte: Jorge F. Barbosa.

fig. 72

Imagem aérea da “Av. da Ponte” e envolvente do núcleo histórico no início do século XXI, pág. 25.
suporte: http://maps.google.com/ - Goolge Maps

fig. 73

Esboços de composição: Esquisso de proposta de consolidação urbana, induzida pelos “6ECs”, pág. 25.
fonte: Jorge F. Barbosa.

fig. 74

Imagem aérea da “Av. da Ponte” e envolvente do núcleo histórico no início do século XXI, pág. 25.
suporte: http://maps.google.com/ - Goolge Maps

fig. 75

Esboços de: composição de proposta de consolidação urbana, induzida pelos “6ECs” , pág. 25.
fonte: http://maps.google.com/ - Goolge Maps. Imagem adaptada pelo autor.
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fig. 76

Imagem a partir do mosteiro da Serra do Pilar, vislumbrando-se as frentes de rio das cidades do
Porto e Gaia, o vale do Rio Douro com as pontes Luís I e ponte Arrábida, ao fundo, perfazendo um
cenário eterno, pág. 26.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].

fig. 77
a 81
fig. 82

Imagens do casco histórico do Porto: “o património comprometido”, pág. 27.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].
Imagem próxima da Gare de S. Bento expondo uma visão alargada da frente arruinada à entrada da
Rua do Loureiro, à esquerda, a Av. da Ponte com a ausência de dialogo urbano, e o início das Ruas
Mouzinho da Silveira e Rua das Flores à direita, pág. 28.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].

fig. 83

Fotografia / composição: património não se fecha, não é estanque, pág. 29.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].

fig. 84

Rua Francisco de Borja, tecido vivo que se regenera, 1979, pág. 29.
fonte:
http://foiassimk.blogspot.pt/2010/06/rua-s-de-s-francisco-de-borja.html.
Magalhães).

fig. 85

(Arq.

Manuel

(Arq.

Manuel

Rua Francisco de Borja, tecido vivo que se regenera, 2015, pág. 29.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].

fig. 86

Rua do Barredo - Casa com Alminhas intervenção do CRUAB, anos 80, pág. 29.
fonte:
http://foiassimk.blogspot.pt/2010/06/rua-s-de-s-francisco-de-borja.html.
Magalhães).

fig. 87

Rua do Barredo - Casa com Alminhas intervenção do CRUAB, 2015, pág. 29.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].

fig. 88

Travessa de Pena Ventosa, séc. XX, pág. 29.
suporte:http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAVirtualExibition.aspx?id=a2bbdb5a823e-4d34-bdb3-14ccc9bdb5ac

fig. 89

Travessa de Pena Ventosa, 2015, pág. 29.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].

fig. 90
a 93
fig. 94
a 98
fig. 99
e 100
fig. 101

Imagens da vista do Porto e Casa dos 24 junto à Sé catedral, pág. 31.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].
Imagens do centro histórico Porto: bairro do Barredo, ruas de Sant`Ana e Flores, pág. 32.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].
Plantas do Programa de intervenção no centro histórico do Porto, zonas de operação no Eixo
Mouzinho / Flores, pág. 34.
fonte: Porto Vivo, SRU. Plantas adaptadas pelo autor.
Planta do Programa de intervenção no centro histórico do Porto, zonas de operação no Eixo Mouzinho
/ Flores, pág. 35.
fonte: Porto Vivo, SRU. Planta adaptada pelo autor.

fig. 102
a 107

Largo dos Lóios, Rua das Flores e Largo de S. Domingos, imagens comparadas no tempo, pág. 35.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].
(exceção na fig. 106: https://coffeebreakopinion.files.wordpress.com/2013/02/fotografia0033.jpg)

fig. 108
a 110
fig. 111
a 115

Largo Duque da Ribeira e Viela do Anjo, acesso pela Rua do Souto, Porto, pág. 36.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].
Imagens no centro histórico: “estaleiro contínuo de obras” (pág. 111 e 112),
e Operação Clérigos fig. 113 a 115, Porto, pág. 37.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].

fig. 116
a 118
fig. 119
e 120
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Operação Clérigos, quarteirão das Cardosas, pág. 39.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].
Operação Clérigos, quarteirão das Cardosas antes e depois da intervenção, pág. 40.
fonte: Porto Vivo, SRU. Foto nº 120 adaptada pelo autor.
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fig. 121

Degrau contínuo demarcando faixa central, na Rua das Flores, início de 2014. Erro inicial de conceção
que provou inúmeras quedas e desagrado geral, pág. 41.
fonte: http://www.publico.pt. Foto adaptada pelo autor.

fig. 122

Correção rampeando o desnível meses depois, pág. 41.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].

fig. 123
e 124
fig. 125
a 130
fig. 131
a 135
fig. 136

Casa dos Maias, século XVI, e brasões da família Ferraz na Rua das Flores, pág. 41.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].
Largo de S. Domingos - “requalificação emergente”, 2015, pág. 42.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].
Rua das Flores - “requalificação emergente”, 2015, pág. 42.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].
Planta do Programa de intervenção no centro histórico do Porto, zonas de operação no Eixo Mouzinho
/ Flores, pág. 42.
fonte: Porto Vivo, SRU. Planta adaptada pelo autor.

fig. 137
a 144
fig. 145

Rua das Flores - “requalificação emergente”, 2015, pág. 43.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].
O Porto visto pelo arquiteto e pintor Nadir Afonso. Composição: tela do pintor sobre foto de maqueta
da cidade do Porto pertença do Arquivo Histórico do Porto, CMP. pág. 43.
fonte: Jorge F. Barbosa [arquivo pessoal].
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Pensamento
“...Querer, como eu desejo, colocar o património histórico edificado no centro de uma
reflexão acerca do destino das sociedades atuais e tentar, por conseguinte, avaliar
as motivações – reivindicativas, admitidas, tácitas ou ignoradas – que as condutas
patrimoniais subentendem hoje, não pode passar de um regresso às origens. Não
podemos debruçar-nos sobre o espelho do património, nem interpretar as imagens
que ele nos reenvia atualmente, sem procurar, antes de mais, compreender como
a grande superfície lisa desse espelho foi constituída pouco a pouco pela soma e
pela fusão de fragmentos, a princípio chamados antiguidades, e depois monumentos
históricos.”
Françoise Choay in A Alegoria do Património
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