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Resumo 

 

Esta sinopse contém uma ideia analítica e completa sobre os vazios urbanos. O 

objetivo principal é mostrar a importância da noção de vazio expectante.  

Para tal, utilizou-se uma metodologia qualitativa de natureza descritiva e bibliográfica, com 

a aplicação de um conjunto de artigos e obras de importância científica, que ao longo do 

trabalho é mencionada. 

O presente trabalho espelha ainda as semelhanças e as diferenças entre o lugar e não-

lugar através de uma perspetiva da sociedade atual, com as suas múltiplas atuações.  

Não se pode dizer que é possível ter um mundo sem deficiências, mas também não é 

aceitável que ainda exista um mundo com tanta desigualdade, solidão e ausência de relações.  

 

Palavras-chave: vazios urbanos, cidade; espaço público; lugar; não-lugar; sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAZIO EXPECTANTE 

 

XII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAZIO EXPECTANTE 

 

XIII 
 

Abstract 

 

 This synopsis contains an analytical and complete idea of the urban voids. The 

main objective is to show the importance of the notion of expectant emptiness. 

For this, we used a qualitative methodology and descriptive literature nature, with the 

application of a set of articles and works of scientific importance, which throughout the work 

is mentioned. 

 

 This work also reflects the similarities and differences between the place and non-

place through a perspective of today's society, with its multiple performances. 

 

 One cannot say that it is possible to have a world without disabilities, but it is not 

acceptable that there is still a world with so much inequality, loneliness and lack of relations. 

 

Keywords: urban voids, city; public place; place; non-place; society. 
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Introdução  

 

Na seguinte dissertação abordam-se as várias situações dos vazios urbanos na 

arquitetura, como as influências na cidade e na sociedade explorando assim as deficiências 

provocadas no tecido urbano por um crescimento e concentração rápida dos tecidos. 

Nos últimos anos assistiu-se a um crescimento significativo de várias cidades na 

Europa e, consequentemente um aumento de espaços vazios, desocupados, degradados e 

abandonados no interior das cidades. Em alguns casos, estando-se perante locais com uma 

localização privilegiada que permitem uma aproximação da cidade ao rio ou centro.  

O crescimento em direção à periferia e o aparecimento de outras cidades periféricas 

muitas das vezes sem ordenamento, tornou-se insustentável, devido à existência de espaços 

disponíveis no seu interior. Estes espaços representam oportunidades únicas para a 

reunificação, requalificação e regeneração de novas cidades. A cidade pode ser lida como 

um todo, aproveitando estas oportunidades, e crescer de forma sustentável, isto porque se 

diminuem as distâncias, o impacto do trafego e melhoria das acessibilidades.  

Deste modo, é necessário o entendimento sobre os espaços vazios urbanos e, por 

forma os poder estruturar e recuperar, com ou sem edificação ou como espaços de encontro 

e união entre as várias partes da cidade.  

Os vazios urbanos podem ser compreendidos como desordem da cidade e, 

representam um abandono e deterioração socioeconómica. São símbolos de estagnação 

económica e, chegam a uma visão de decadência urbana, por não estarem em 

conformidade com o ideal de cidade. 

O tema eleito inclui-se na extensão da disciplina de Projeto III, na qual contém a 

dissertação de mestrado, na Universidade Lusíada do Porto, que direciona para um 

pensamento sobre revitalização e regeneração do território urbano da cidade do Porto. 

A motivação para a escolha deste estudo deve-se, essencialmente, à importância da 

regeneração das cidades e a tentativa de as tornar atrativas ao utilizador. Sendo os vazios 

expectantes os apetecidos pelo facto de serem raros no núcleo consolidado e potenciadores 
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de programas inovadores. Justificação a escolha do tema pelas contribuições que os 

resultados possam vir a oferecer para o desenvolvimento do setor da arquitetura no país ou 

região, onde esta ferramenta pode vir a ser utilizada. 

Este estudo tem como objetivo principal testar as várias oportunidades de modificar 

os lugares e não lugares. É pois nossa pretensão elaborar uma reflexão relacionada com a 

importância dos vazios e não vazios nas cidades contemporâneas de maneira a torna-las 

mais cativantes, respeitando o passado e identidade do lugar, o presente e futuro. 

 Os vazios na malha urbana são o resultado que é provocado nas cidades 

consolidadas pelo facto de um crescimento e expansão rápida das cidades, que por vezes 

deixa e provoca estes defeitos por resolver, para tal existe uma preocupação por parte de 

arquitetos, sociólogos, políticos e urbanistas com reflexões construtivas sobre este assunto.  

Para o entendimento do tema dos vazios urbanos é importante a compreensão da 

cidade e do seus espaços adjacente construído ou não, públicos ou privados e sua evolução 

em geral, tendo para tal autores relevantes como François Ascher, Kevin Lynch, Jordi 

Borja, David Harvy, Marc Antrop e outros. 

Para a compreensão da sociedade e dos vazios urbanos é realizada pesquisa de 

bibliografia de autores como Ignasi Solá-Morales, Marc Augué, Evelyn Furquim Werneck 

Lima, entre outros, que são fundamentais para a perceção do tema a abordar. 

O método de pesquisa para esta dissertação envolve um conjunto de etapas, 

começando com a identificação do problema, que leva a especificação das necessidades 

dos dados para planear a colheita de matéria, podendo assim interpretar resultados e gerar 

conclusões, formulando recomendações, finalizado com a apresentação de conclusões. 

O processo de investigação está ancorado na revisão sucinta da bibliografia 

consultada em base de dados virtuais, livros, monografias, revistas e artigos, disponíveis na 

Biblioteca da Universidade Lusíada do Porto e na Biblioteca da Faculdade de Arquitetura 

da Universidade do Porto. 

Na Introdução apresenta-se o tema, fazendo os devidos enquadramentos e o resumo 

da metodologia utilizada e anuncia-se o plano e os conteúdos dos capítulos da dissertação. 
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O capítulo I representa os principais conceitos de cidade e imagem urbana segundo 

os vários autores. Tendo em conta o que é o espaço público e a paisagem que leva a 

urbanização e globalização das cidades. 

O segundo capítulo inclui a interpretação de lugares e não-lugares de Marc Augué 

na contextualização de cidade contemporânea e também a análise do tema do trabalho, os 

espaços vazios expectantes e vagos na periferia da cidade e que são originados por 

determinadas infraestruturas.  

O terceiro capítulo é referente à análise dos casos de estudo que levaram à 

compressão do tema, tendo contacto físico e participação no lugar, possibilitando um 

entendimento prático dos vários pontos de vista funcional, social, económico, identificando 

situações construtivas para futuros projetos.   

O quarto capítulo encontra-se o caso de estudo. Neste simulamos um projeto com 

um novo conceito urbano no interior do quarteirão onde se situava o estádio do Lima no 

Porto, com um conjunto multifuncional com várias funções sendo as principais o mercado 

e recinto de feira. 

Por fim são apresentadas os aspetos conclusivos do tema desta dissertação. 
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Capítulo I  

 

1. Conceitos de cidade 
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1.1 Conceito de cidade e espaço público 

 

A expressão de espaço público surgiu pela primeira vez num documento 

administrativo em 1977, através de um processo de intervenção pública o qual agrupa na 

mesma categoria os espaços verdes, ruas pedonais, praças e a valorização de toda a 

paisagem urbana (ASCHER, 1995). 

Deste modo, o espaço público é o espaço que dentro do território tradicional, 

pertence ao poder público. Segundo (SERPA, 2000) o conceito de espaço público constitui 

um importante fator de identificação e, conota os lugares e manifesta-se sob a forma de 

símbolos.  

Não obstante, (BORJA, 2003: 29) refere que a cidade é “um conjunto que merece a 

consideração do espaço público”. E, da mesma forma de acordo com (LOW & SMITH, 

2006: 4) o espaço público “tem significados muito diferentes em sociedades diferentes, 

lugares e tempos, e o seu significado atualmente está associado ao contraste entre o 

espaço público e privado”.  

Através de uma perspetiva territorial e tecnicista, o espaço público representa um 

espaço físico, o espaço da rua, da praça, do comércio e das trocas. Por outro lado, 

(COTRIM, 2005: 22) afirma que o espaço público é “formado pelo sistema de espaços 

públicos livres, (ruas, praças, jardins, parques, praias, rios, mar) e pelos elementos 

morfológicos que são visíveis a partir destes espaços”. Inclui o que se designa de paisagem 

urbana e, as fachadas que forma uma interface entre o espaço público e privado.  

Foi nos seculos XVI e XVII que este espaço físico se tornou simbólico com a 

separação entre o sagrado e temporal, bem como o reconhecimento do estatuto da pessoa 

em relação ao clero e monarquia. A definição do limite entre os espaços públicos e 

privados perdeu-se ao longo da história, ao contrário do que acontece com o conceito de 

sociedade contemporânea.  

Alguns autores empenharam-se no estudo do espaço público e urbanismo como 

fonte principal de acumulação de capital. Segundo (BORJA, 2005: 16) a “apresentação de 

cidades como locais nodais, novas oportunidades para territórios e prioridade, 
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posicionando redes globais e como consequência, o seu alcance tem sido construído como 

guia de elementos de política urbana”.  

A cidade é um espaço fechado delimitado por muralhas e contendo um castelo, 

perspetiva conceituada na Idade Média. Entra-se através da sua porta e caminha-se nas ruas 

estreitas que terminam em praças. As praças são o elemento do espaço público que contem 

recursos económicos e especificados de culturas características desta época 

(FAVACCHIO, 2002).  

Na Idade Média, a praça representa um elemento do espaço público que resulta de 

um vazio na estrutura urbana e, funcionava essencialmente, como um local onde se 

desenvolviam as atividades sociais e comerciais (ALMEIDA, 2006). 

Posteriormente, na cidade renascentista a rua constitui um elemento estrutural da 

cidade e, serve de elo de ligação a todos os pontos da cidade. É nesta época que as 

elementos específicos como as árvores são inseridas no traçado da cidade por razões 

funcionais, estéticas e climáticas. Passa a ser considerada um ponto central desenhado e 

projetado da cidade, local onde os edifícios eram erguidos (ALMEIDA, 2006). 
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1.2 Paisagem urbana 

 

O aumento populacional conduziu ao crescimento urbano através do aparecimento 

de novos bairros nas proximidades exteriores das muralhas, ainda na época medieval.  

A urbanização tornou-se um fenómeno mundial após a segunda metade do século 

XX, onde mais de metade da população vive em ambientes urbanos (CLARKE ANNEZ& 

BUCKLEY, 2009). 

A paisagem constitui-se num dos mais antigos focos da geografia, tendo o seu 

método de investigação sido alvo de algumas mudanças ao longo do tempo. Assim, desde 

Paul Vidal de La Blache que salientou que a paisagem é “o que o olho abraça com o 

olhar”. Posteriormente, (PIERRE GEORGE, 1970) ao definir paisagem refere-se à 

“porção do espaço geográfico analisado visualmente” e, insere ao mesmo tempo, a 

análise e descrição nos estudos geográficos.  

Alguns autores como (DUBY, 1980: 25) apresentam uma visão mais cultural de 

paisagem e salientam que é a “inscrição no território da globalidade de uma visão do 

mundo”.  

(BERQUE, 1983: 33) reforça o papel do movimento subjetivo e experiencial que 

faz parte integrante da conceção de paisagem e define como “uma marca porque exprime 

civilização, mas também uma matriz, porque participa de sistemas de perceção, conceção 

e ação, ou seja de cultura, que canalizam um sentido na relação da sociedade com o 

espaço e com a natureza”. 

Por seu turno, (RELPH, 1990) numa análise mais profunda refere-se à paisagem 

como o resultado material das relações do quotidiano e, representa o contexto visual da 

existência diária. 
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1. Paisagem urbana do Porto. 

 

 
2. Paisagem urbana noturna de Londres em Inglaterra. 

 

 
3. Imagem mundial noturna com representação luminosa das concentrações urbanas. 
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De forma complementar, (SANTOS, 2002: 66) concebe a paisagem como a 

expressão materializada do espaço geográfico e interpreta-a da seguinte forma: “paisagem 

é o conjunto de formas que num dado momento, exprime as heranças que representa, as 

sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza”. Neste contexto, o estudo da 

paisagem é cada vez mais significativo para as pesquisas geográficas e, tem na atualidade o 

significado de conjunto de objetos reais e concretos.  

Atualmente observa-se a paisagem reconhecendo-se que esta não representa um 

simples amontoado de elementos geográficos desordenados mas o resultado de uma 

associação dinâmica em movimento, ou seja, em constante transformação de elementos 

físicos, biológicos e humanos.  

Segundo (BERTRAND, 1971: 141), 

“A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos 

disparatados. É, numa determinada porção do espaço, o resultado da 

combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e 

antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da 

paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução”. 

De uma forma geral, as paisagens podem ser manipuladas de forma racional, e 

sempre em nome do Estado e do Capital. Para (HARVEY, 2005: 233) “o que está em jogo 

é o poder do capital simbólico coletivo, isto é, o poder dos marcos espaciais de distinção 

vinculados a algum lugar, dotados de um poder de atração importante em relação aos 

fluxos de capital, de modo mais geral”.  

As intervenções urbanas exercem forte pressão na paisagem, pois estão 

sedimentadas na intenção de gerar imagens recicladas que estimulem as oportunidades 

económicas, pois a cidade revela na sua paisagem uma articulação definitiva com a 

dinâmica do consumo e uma arquitetura de veículo de troca, que simulam a cultura e a vida 

urbana (HARVEY, 2005). 

No entanto para (ALMANDRADE, 2009) as imagens da cidade não se resumem à 

sua objetividade, livre de desordens, do desejo e devaneio de um sonhador, mas sim 

fotografias por ele imaginadas. A cidade como paisagem, tem a imaginação como foco 

fundamental da sua interpretação. 
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1.3 Ambiente e imagem urbana 

 

A cidade não pode operar de forma eficiente no isolamento do seu meio ambiente. 

Devem ser equilibradas as necessidades sociais, económicas e ambientais. Os acordos mal 

geridos não serão capazes de manter o ritmo da expansão urbana, promovendo a 

instabilidade social e ineficiência económica.  

As cidades atualmente são parte integrante do ambienta global. As suas políticas e a 

procura para a produtividade, a população têm um impacto muito além das fronteiras da 

cidade.  

Nos últimos 50 anos, as cidades expandiram-se exponencialmente ao seu redor. 

Redes viárias e sistemas de transporte foram construídos em conjunto para apoiar este 

crescimento físico. Como exemplo, a cidade de Barcelona, Bilbao, Dublin e Manchester 

têm demonstrado que alteraram a sua imagem e marca, ou as formas em que o mundo 

exterior e os seus cidadãos percecionam o lugar.  

Num estudo altamente debatido na Florida em 2002, ficou demonstrado que nos 

últimos 50 anos as regiões com maior crescimento económico registaram melhor inovação 

e, são as detentoras de uma marca forte de identidade, ambientes tolerantes e dinâmica.  

A urbanização está a progredir a um ritmo acelerado em todo o mundo. Mais da 

metade da humanidade vive em áreas urbanas. Em 2050 esta proporção irá ultrapassar os 

70% (HEILIG, 2012). Esta mudança sem precedentes, do rural para a vida urbana está 

associada a uma significativa diminuição da exposição a ambientes naturais (SKAR & 

KROGH, 2009; Turner, Nakamura, & Dinetti, 2004). Coincidente com a urbanização, 

existem também evidências de um aumento da prevalência a nível mundial de transtornos 

mentais (Patel, Flisher, Hetrick, & McGorry, 2007; Whiteford et al., 2013). A evidência 

crescente sugere que estas duas tendências podem estar ligadas, com a diminuição da 

exposição à natureza causando mudanças no funcionamento psicológico (BRONZAFT, 

2002; Hartig, Evans, Jamner, Davis, e Garling, 2003; Kaplan, 1995; Kuo & Sullivan, 2001; 

Lederbogen et al, 2011; Lorenc et ai, 2012; Stansfeld, Haines, 2000) 
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Assim, enquanto o mundo se urbaniza e as pessoas gastam menos tempo em 

contato com ambientes naturais, urbanistas, decisores políticos voltam-se para a pesquisa 

do meio ambiente e imagem da cidade urbana, associando-as à identidade. (BEIL & 

HANES, 2013; Bell, Greene, Fisher, e Baum, 2001; Gifford, Steg, e Reser, 2011; Hartig, 

Mitchell, de Vries, e Frumkin, 2014; Conselho de Saúde of the Holanda, 2004; 

Groenewegen, & Spreeuwenberg, 2012).  

Assim, o conceito de identidade apresenta um contexto mais amplo e, tem sido 

utilizado para a descrição da “singularidade” de uma pessoa ou coisa, partindo de 

perspetivas e propósitos diferentes, ou seja, a identidade pessoal, política, étnica, social e 

identidade de lugar (CASTELLS, 2009).  

Paisagem é um fenómeno dinâmico, que é moldada por forças naturais e culturais. 

Assim, a mudança é um caráter inerente de qualquer paisagem. Mudanças na paisagem não 

podem ocorrer sempre como resultado de ações planeadas, mas também pode ser um efeito 

inesperado. 

Embora a mudança dos ambientes não tenha, necessariamente que resultar em 

formas negativas, é um processo que muitas vezes é percebido em termos negativos. Além 

de mudanças na paisagem atuais são caracterizadas pela perda de diversidade, a coerência 

e a identidade das paisagens existentes. 

O esquema seguinte demonstra as principais forças de mudança da paisagem. 

 

4. Diagrama das principais forças de mudança da paisagem. (fonte: ANTROP,2004) 
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A mudança da paisagem é um processo contínuo e bastante complexo. Lidar com 

este processo requer uma abordagem multidisciplinar. Os fatores referidos são em certa 

medida, associados uns aos outros. 

No entanto, as paisagens são sistemas complexos consideravelmente em que é 

muitas vezes difícil de compreender como as forças motrizes interagem e se influenciam 

mutuamente. Os efeitos de duas grandes forças motrizes da mudança da paisagem sobre a 

identidade paisagem urbana; são a urbanização e globalização. 

A urbanização tem sido um dos fenômenos significativos que mudou 

dramaticamente os nossos ambientes físicos e sociais desde a segunda metade do século 

passado. (ANTROP, 2004: 10) define urbanização como "um processo complexo que 

transforma as paisagens rurais ou naturais nas urbanas e industriais que formam padrões 

espaciais em forma de estrela controlados pelas condições físicas do local e a sua 

acessibilidade por rotas de transporte". As melhorias no transporte e mobilidade 

aumentada levaram a expansão das zonas urbanas, bem como a transformação de áreas 

rurais para as urbanas. Termos como a expansão urbana, periferia urbana e suburbanização 

surgiu em relação ao processo de urbanização (ANTROP, 2004). 

O património edificado é definitivamente um dos aspetos mais importantes da 

autenticidade e subsequentemente, da identidade de um ambiente urbano. As Cidades são 

formadas e desenvolvem a todo o tempo. Alteram constantemente, desenvolvem e 

transformam. O património construído é mais uma reflexão aparente desta mudança. Pode 

incluir significados simbólicos para os cidadãos e para os visitantes, muitas vezes por 

causa dos acontecimentos históricos significativos associados. Edifícios e estruturas de 

uma cidade contam uma história do passado com significados e valores culturais 

envolvidos (SEAMON, 2008). 

Portanto, património edificado é assumido como sendo um indicador distinto da 

identidade urbana e, portanto, da conservação do património construído é uma das 

principais preocupações em matéria de sustentabilidade das zonas urbanas e identidade. 

Certamente, é impossível e sem sentido proteger todos os edifícios "antigos" e estruturas. 

As cidades estão a crescer mais rápido do que o esperado e excesso de capacidade; 

portanto, "terras vazias" são escassas e preciosas. Muitas vezes, é necessário reestruturar e 

reorganizar o ambiente existente construído. Recentemente, alguns pesquisadores 
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argumentaram que as práticas de conservação urbanas criam paisagens urbanas 

morfologicamente padronizados e não contribuem para o lugar (GOSPODINI, 2004).  

 

1.4 Cidade e sociedade 

 

Nas últimas décadas do século XX produziu-se um debate vigoroso na arquitetura e 

urbanismo e transformação do espaço público (SORKIN, 1992) e, por outro, opiniões 

contrastantes que defendiam novas formas do espaço público disponíveis em espaços 

privados de uso coletivo (shoppings ou centros desportivos) ou em espaços alternativos, 

como terrenos baldios ou lotes de estacionamento (CHASE, 1999). Alguns autores 

expressaram advertências contra os desenvolvimentos alarmantes na sociedade em geral, 

que parecia ameaçar os pressupostos básicos sobre os quais a democracia e o Estado social 

são fundados, enquanto outros tendem a assumir uma posição mais otimista em aceitar e 

desafiar a conceção de novos programas no domínio do lazer, desporto e compras ou 

transporte. 

A sociedade pós-civil: heterotopia contra acampamento. O acampamento é, de 

acordo com Giorgio Agamben, não uma extensão da lei como a prisão, mas sim um espaço 

que é extraterritorial da lei - um espaço onde a lei foi suspensa (AGAMBEN, 1998). 

Enquanto o acampamento emerge do Estado-natureza e se move em direção à cidade, e, 

portanto, cumpre um papel político, o acampamento marca a desintegração da sociedade, 

no estado de exceção. O campo é, por outras palavras, a situação em que a divisão entre o 

privado e o público está suspenso. É o espaço onde a cidade é aniquilada e o cidadão 

reduzido a "vida nua". Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão expostas às condições 

de vida nua: os sem-abrigo, imigrantes ilegais, os moradores de barracas. A partir de 

acampamentos militares através de campos de refugiados e de campos de trabalho para 

centros de detenção e prisões secretas, o acampamento é o sintoma mais severo de um 

urbanismo pós-civil, que se segue à desintegração do Estado (DE CAUTER, 2004).  

A influência dos países da Europa Ocidental no desenvolvimento de arquitetura 

urbana e nos princípios democráticos, implica o envolvimento da sociedade nesse 
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processo, bem como a transformar as condições sociais, políticas e económicas traduzindo-

se em grandes mudanças nas abordagens económicas, jurídicas e sociais para o 

desenvolvimento urbano em condições de mercado em qualquer país. As autoridades 

locais, não assegurando adequadamente a implementação de princípios de autogoverno 

influenciada por vários fatores, incluindo a atividade de grupos e indivíduos, nem sempre 

tomam a iniciativa como um planeador. Neste caso, a sociedade torna-se um participante e 

iniciador de desenvolvimento de um conceito de arquitetura urbana.  

Vive-se atualmente numa era em que mais de metade da população mundial está 

centrada nas cidades, o que implica um aumento de 41% desde 1900 (WORLD BANK, 

1984). Vive-se igualmente, numa época em que a sociedade se consciencializou dos 

problemas ambientais (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMISSIONS, 1990). 
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Capítulo II  

 

2. Vazios Urbanos 
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2.1 Simbolização de espaço 

 

Na obra A guerra dos Sonhos (1998) de Marc Augé, este dá enfase para a invasão 

que atualmente ocorre na sociedade e, as imagens que afetam a vida social. Para autor, os 

não-lugares são as transformações que estão a ocorrer na sociedade moderna e que se 

materializam no território sem que alguém se aperceba. São os hipermercados, as 

autoestradas, os centro comerciais que facilitam a circulação das pessoas a que Augé 

chama de não-lugares em contraste com os lugares antropológicos que dão privilégio a 

dimensões identitárias, históricas e relacionais. 

Desta forma, o não-lugar surge através da sociedade globalizada e como resultado 

da mobilidade dos indivíduos. É uma mobilidade que se distingue da mobilidade da cidade 

industrial e que é dupla, ou seja, pelo desenvolvimento tecnológico que veio permitir 

encurtar as distâncias por meio dos meios de transporte e pelo aparecimento das Novas 

Tecnologias de Informação (NTI).  

A história que Augé nos conta no Prólogo da sua obra reflete a premissa de que 

estamos em constante interação uns com os outros e, os não-lugares transformam-nos em 

espetadores de um local codificado.  

Através das situações quotidianas atuais, num mundo cada vez mais expressivo nos 

seus códigos, símbolos e referências, (AUGÉ, 2012) destaca essencialmente, que é 

necessário pensar a cultura, a diversidade e a identidade, sempre numa perspetiva de 

movimento. Neste caso, o autor questiona com base em aspetos que estão em relação com 

as articulações da cultura moderna, especificamente como ponto de partida da noção de 

lugar antropológico e não-lugar e, qual a capacidade da antropologia do espaço para 

observar, interpretar e analisar a cultura e a sociedade atual. 
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5. Imagem no interior do MAR shopping no Porto. 

 

 
6. Imagem de ilustração de novas tecnologias de informação. 

 

 
7. Imagem de ilustração de arte do pós-moderno. 
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O lugar antropológico de Augé como espaço criador de identidades e contributo 

para as relações interpessoais, com tempo e espaço definidos contrapõe-se à noção de não-

lugar, como espaço não relacional e de passagem, não tendo a capacidade de dar forma a 

qualquer identidade. Assim Augé ressalva a necessidade de existir uma nova compreensão 

sobre a contemporaneidade perante o desenrolar da discussão do método para o objeto, ou 

seja, a “questão das condições de realização de uma antropologia da contemporaneidade 

deve ser deslocada do método para o objeto (...) há que dar atenção às mudanças que 

afetaram as grandes categorias através das quais os homens pensam a sua identidade e as 

suas relações recíprocas.” (AUGÉ APUD SILVANO, 2001: 77) 

Na tentativa de definir o conceito não-lugar o autor utiliza a noção de 

sobremodernidade serve para demonstrar a ideia de continuidade. Nas palavras de 

(BINDE, 2008: 121), a “palavra pós-moderna parece-me mais descritiva que analítica, 

mas podemos entender o que acontece desde a supermodernidade, desde o excesso”. Para 

tal Augé salienta a existência de três figuras de excesso, o excesso do tempo, o excesso de 

espaço e o excesso de individualismo, que contribuem para esvaziar a paisagem urbana 

(AUGÉ, 2012). 

Para organizar o mundo atualmente, tendo como ponto de partida a categoria 

tempo, (SILVANO, 2001) reflete as premissas de Augé e salienta que se torna cada vez 

mais complexo esta análise. Atualmente, a sociedade reflete movimento apressado, e como 

consequência a historia também acelerou de tal forma que as coisas já não são 

consideradas acontecimentos. 

Em relação à categoria de espaço, a autora reflete que em resultado da mobilidade 

de pessoas, bens e informações, e imagens maior parte dos indivíduos sente-se implicado 

nos pontos mais distantes do planeta (SILVANO, 2001). 

O excesso de individualismo contribui para o enfraquecimento das referências 

coletivas, e para as singularidades que organizam cada vez mais a nossa relação com o 

mundo. É desta forma que Augé contextualiza os não-lugares, como espaços não 

relacionais, não históricos, em contrário aos lugares antropológicos. 

São considerados os não-lugares por albergar homens e mulheres que através da 

intolerância da ordem social, estão constrangidos à expatriação urbana (BINDE, 2008). 
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Segundo (AUGUÉ, 2012: 69), 

“Um mundo em que se nasce na clínica e em que se morre no hospital, em 

que se multiplicam, em modalidades luxuosas ou inumanas, os pontos de 

trânsito e as ocupações provisórias (as cadeias de hotéis e os squats, os 

clubes de férias, os campos de refugiados, os bairros de lata prometidos à 

destruição ou a uma perenidade em decomposição), em que se desenvolve 

uma rede cerrada de meios de transporte que são também espaços 

habitados, em que o frequentador habitual das grandes superfícies, das 

caixas automáticas e dos cartões de crédito reata os gestos do comércio 

“mudo”, um mundo assim prometido à individualidade solitária, à 

passagem, ao provisório e ao efêmero.”  

Augé defende que a cultura atual e a individualidade são expressões reciprocas e 

representam um lugar-comum, isto porque a cultura conjuntural e o individuo que a 

encarna não definem por si, uma identidade que exclua a alteridade. Assim, segundo o 

autor o mundo contemporâneo necessita da antropologia para analisar a alteridade inserida 

na mutação cultural (AUGÉ, 2012). 

“Na realidade concreta do mundo de hoje, os lugares e os espaços, os lugares e os 

não lugares misturam-se, interpenetram-se” (AUGÉ, 2012: 92). Os não lugares são o 

lugar da supermodernidade, que remete a termos que descrevem a nova realidade, como 

trânsito em oposição a domicílio, passageiro diferente de viajante, “o vocabulário tece a 

trama dos hábitos, educa o olhar, informa a paisagem” (AUGÉ, 2012: 93) 
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2.2 Definição de não-lugar 

 

(AUGÉ, 2012) define os chamados não-lugares como espaços de passagens, 

incapazes de dar forma a qualquer tipo de identidade. A constituição identitária do sujeito é 

frustrada diante de guerras, genocídios, intolerância, violência, crises econômicas, conflitos 

religiosos. Além disso, o tempo, devido ao mundo high tech, é hoje, extremamente 

acelerado, não permitindo ao sujeito singularizar os processos subjetivos que lhe são 

repassados. Hoje, o ontem já é história, tudo se torna acontecimento e que, por excessos 

desses, já nada mais é acontecimento. 

Segundo o autor, as transformações espaciais frequentes, a mobilidade social, a 

troca de bens e serviços e o elevado fluxo de informação fazem parecer que o mundo 

“encolheu”. É a este encolhimento que dá a concentração urbana, as migrações 

populacionais, que provoca a concentração urbana e a produção dos não-lugares, tais como 

os aeroportos, salas de espera, centros comerciais e estações de metro. Atualmente, está-se 

inserido em todos os lugares mesmo nos lugares longínquos (AUGÉ, 2012). 

Os não-lugares são assim descritos como espaços de ninguém, não geradores de 

identidade, em que um é somente mais um. O não-lugar é considerado para Augé como 

lugar de grande circulação de capital, o Estado ignora e pode ser substituído a qualquer 

momento, porque não existe envolvimento nestes espaços.  

O excesso de informação, imagens pomposas e a desinibida publicidade contribuem 

para a sedução das pessoas e ligam-nas aos novos mundos sem liga-las na realidade. As 

pessoas que passam nestes lugares são desprovidas de sentimentos de não ligação, atuam 

de forma mecânica, determinada e solitária. Não sendo o maior fator característico da 

sociedade a solidão. É o que designa (AUGÉ, 2012) de não lugares que são ameaças pelo 

seu excesso. Neles o sujeito tem excesso de anonimato, excesso de uma liberdade tornada 

vazia ou insignificante, desencadeando a loucura da solidão. 

Estas novas formas de espaços dissolvem os laços sociais, isto porque está-se 

nesses espaços sem diálogo, todos fazem parte do espetáculo, da representação que é 

observada por nós.  
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Segundo (AUGÉ, 1998: 167), “o não lugar é o espaço dos outros sem a presença 

dos outros, o espaço constituído em espetáculo, o próprio espetáculo tomado nas palavras 

e nos estereótipos que o comentam em avanço na linguagem própria do folclore, do 

pitoresco ou da erudição”.  

Assim sendo, as classificações de lugar e não-lugar são consideradas pela forma 

construída e forma como é vivida, onde se poe em causa a maneira como os indivíduos as 

vivem, ou seja, são as práticas sociais que permitem que os lugares sejam classificados de 

lugar ou não lugar. Cada espaço é constituído de vivências e imprevisibilidade, de um 

poder coercitivo forte, o que significa que os não-lugares estão dependentes das dimensões 

de circulação, do consumo e da comunicação, acolhem práticas sociais específicas que 

muitas vezes, surgem de forma independente da nossa própria vontade (AUGÉ, 2012). 

Estes espaços que são públicos e privados, Augé ressalva que podem ser 

constituídos por características de lugar e de não-lugar. Como exemplo, no shopping ao ser 

considerado como espaço, ou não-lugar, pode surgir um determinado espaço das relações 

que corresponde ao lugar, às relações interpessoais (AUGÉ, 2012). 

Nos espaços onde a informação corre, mas não se verificam interações entre 

indivíduos, constituem não lugares; e os locais onde há um forte processo relacional entre 

os indivíduos constituem o espaço público. Não é possível encontrar nos não-lugares um 

espaço do público (do debate) porque eles pressupõem uma ausência do indivíduo na 

decisão (AUGÉ, 2012). 

Neste contexto, e tendo em atenção o disposto anteriormente, o autor designa de 

lugar objetivo o espaço onde estão integradas as marcas objetivas de identidade, da relação 

e da história, bem como o lugar simbólico do espaço definido pelas várias formas de 

relação com os outros. E, aos não-lugares objetivos aos espaços de circulação, de 

comunicação e consumo. Não-lugares subjetivos são os espaços definidos pelos modos de 

relação com o exterior, nomeadamente, a paisagem, mensagens, cartazes e códigos. É pois, 

a relação entre a materialização do espaço e as práticas sociais que nesse local se 

estabelecem.  

Assim, nem os lugares e os não-lugares existem na realidade, correspondem 

somente a formas típicas dessa mesma realidade. Pode-se encontrar na sociedade espaços 
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que se aproximam e afastam-se dos lugares e dos não-lugares. Desta forma, os não-lugares 

permitem o excesso de tempo, de espaço e de individuo, os quais vão criando novas formas 

de interação social e por consequência, criam novos modos de vida.  

Augé ao longo da sua obra analisou a relação que é estabelecida entre o espaço 

construído e o espaço vivido. E, por essa razão, o não-lugar pode ser reconstruído para 

passar o tempo, para oferta de produtos que devem ser consumidos de forma rápida, 

essencialmente, não cria vínculos.  

O excesso de espaço constitui-se pelo encolhimento do mundo, que como 

consequência altera a escala através da concentração urbana, migrações populacionais e 

produção de não-lugares.  

Os não-lugares, que representam produtos da contemporaneidade, opõem-se à noção de 

lugar antropológico, que se designa por uma tradição com base na premissa de totalidade. 

Segundo (AUGÉ, 2012) o lugar antropológico é mais do que um lugar de encontro do 

antropólogo com o nativo mas com a segunda natureza deste. Os não-lugares representam 

a medida de uma determinada época que se caracteriza pelo excesso factual, pela 

superabundância espacial e a individualização das referências. Neste sentido, segundo o 

autor, o antropólogo é um novo objeto, ou seja, a contemporaneidade quando é analisada 

nas suas contradições e complexidades não é a oposição a uma modernidade perdida.  

Maior parte das obras de Marc Augé a partir de 1992, faz transparecer a noção de 

“não-lugar”, como incorporação de qualquer coisa de fundamental que acompanha o seu 

pensamento sobre a sociedade contemporânea.  

É nas suas obras que está em jogo a construção dos espaços e na sua própria 

vivência, o que possibilita a aceleração do tempo e a virtualização do espaço, a 

transformação de nós mesmos em outros. É algo que se realiza mais do que nos damos 

conta, ou seja, “todos nós temos a impressão de estarmos a ser colonizados, mas sem que 

saibamos ao certo por quem” (AUGÉ, 1998: 07).  
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8. Imagem no interior do aeroporto Sá Carneiro no Porto. 

 

 
9. Imagem ilustrativa do intenso trânsito rodoviário nas cidades. 

 

 

10. Tabela ilustrativa de lugar objetivo e não-lugar objetivo com base em Marc Augé. 

 

Lugar objetivo 

• identidade relação

história

• relações com os 
outros

Não-lugar objetivo

• espaços de circulação 
e consumo

• nao-relação com os 
outros
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De acordo com (BAUMAN, 2007: 18),  

“O êxito dos salões de beleza surge em parte de preocupações existenciais, e o uso 

de produtos de beleza nem sempre é um luxo. Com medo de serem descartados 

como ultrapassados, tanto as senhoras como os cavalheiros tingem o seu cabelo, 

enquanto os quarentões se dedicam a fazer desporto para continuar magros. 

“Como ser bonito” é o título de um folheto recente que apareceu no mercado, e 

nos jornais é publicado o caminho que cada um deve seguir “para se manter jovem 

e bonito agora e para sempre”. 

Assim, se o lugar antropológico é um tempo passado e o não-lugar o futuro, pode-

se pensar que a relação entre os dois corresponde a uma realidade que se encontra entre o 

que fomos e aquilo que podemos ser. As dicotomias vizinhança/ anonimato, 

heterogeneidade/ homogeneidade, inclusão/exclusão, lugar/não lugar etc. são ferramentas 

que permitem pensar essa transformação de nós em outro. 

Augé ao analisar a relação direta entre o lugar antropológico e o não-lugar na 

sociedade contemporânea, transporta para o espaço a questão da alteridade, ou seja, “Se a 

tradição antropológica ligou a questão da alteridade (ou da identidade) à do espaço, é 

porque os processos de simbolização colocados em prática pelos grupos sociais deviam 

compreender e controlar o espaço para se compreenderem e se organizarem a si mesmos” 

(AUGÉ, 1998: 158). O exemplo já clássico de Lévi-Strauss em relação à aldeia dos 

Bororos, demonstra como a localização espacial das palhoças estava diretamente 

relacionada com a sua organização social, política e econômica.  

Quando os missionários salesianos mudaram a sua disposição, colocando-as em 

linha reta, substituindo a sua forma tradicional circular, os Bororos perderam o sentido das 

tradições e da sua própria cultura. 

O autor apresenta três tipos de alteridade, social que inclui a diferença de sexo, 

idade, classe social; alteridade intima que representa aquilo que cada um consegue fazer de 

si próprio e, a alteridade completa, o seja, o estrangeiro que é entendido como inimigo. No 

período de Augé determinou-se a sobremodernidade marcada pelos excessos de 

acontecimentos, imagens, referências espaciais e individuais, bem como a perda da 

categoria do outro (AUGÉ, 1998). 
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Assim, os não-lugares permitem a existência de uma grande circulação de pessoas, 

coisas e imagens num único espaço e, transformam o mundo num espetáculo através do 

qual mantemos relações com base nas imagens. Transforma-nos em espetadores de um 

lugar codificado, do qual ninguém faz parte.  

Augé tem como base uma conceção do espaço com base no pensamento de Georges 

Simmel, para quem o espaço físico e o espaço social estão juntos, ou seja, um não existe 

sem o outro. Do mesmo modo, a ação reciproca faz do espaço, até então vazio e nada, 

qualquer coisa para nós, preenche-o enquanto ele a torna possível (SIMMEL, 1992).  

Assim, a dicotomia lugar/não lugar representa uma dicotomia dupla, pois o que está 

em causa são os espaços contruídos e os espaços vividos. Os espaços construídos são os 

que possibilitam a aceleração do tempo, e os espaços vividos relacionam-se com as 

relações que ai ocorrem. 

Augé estabelece deste modo, um contraste entre as interações que se praticam nos 

não-lugares que se designam por solidão e, que associam à ideia de contratualidade 

solitária e, as que são praticadas nos lugares antropológicos que se designam de relações de 

sociabilidade.   

Assim, um não-lugar como espaço empírico pode ser sob o ponto de vista social, 

um lugar antropológico, ou seja, segundo (AUGÉ, 2006: 116), 

“Se definirmos o não lugar não como um espaço empiricamente 

identificável (um aeroporto, um hipermercado ou um monitor de televisão), 

mas como o espaço criado pelo olhar que o toma como objeto, podemos 

admitir que o não lugar de uns (por exemplo, os passageiros em trânsito 

num aeroporto) seja o lugar de outros (por exemplo, os que trabalham 

nesse aeroporto) ” 

Conceito desenvolvido por Marc Augé, diretamente relacionado com as dimensões 

de circulação, consumo e comunicação, em contraste com as dimensões identitárias, 

históricas e relacionais que caracterizam os lugares antropológicos. 
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2.3 A Cidade contemporânea e os não-lugares 

 

Existem sim várias formas de definição de cidade contemporânea. Através dos 

inúmeros estudos das ciências humanas, as conjunturas são igualmente, interferências e 

pluralidades. Abordar o tema da cidade, exige lidar com o dinamismo e com a inconstância 

e prática que a povoa.  

(MUMFORD, 1998: 16) refere que a cidade surge como ponto de partida de um 

espaço de interseção de pessoas reunidas e motivadas para um fim comum. É através 

destes encontros que nascem as origens de um conjunto de lugares que se revelam à 

medida que as cidades se expandem. Segundo o autor “ao redor de uma sepultura ou de 

um símbolo pintado, de uma grande pedra ou de um bosque sagrado, encontram-se os 

primórdios de uma sucessão e instituições cívicas que vão do templo ao observatório 

astronómico, do teatro à universidade” 

O século XVIII, com a Revolução Industrial, contribuiu para uma redefinição dos 

conceitos de velocidade, tempo, trabalho e arquitetura. As necessidades da população da 

cidade passaram por uma reforma e o planeamento urbano precisou de se adequar a uma 

nova situação. Este é o momento em que se fortalece a prática do comércio interurbano, 

que ganha proporções extraordinárias no século XX. 

A pluralidade e o sincretismo são marcas da sociedade moderna. Características que 

desabrocharam na modernidade e que na cidade contemporânea se multiplicam. Segundo 

(ORTIZ, 2003), foi no final do século XX que se sedimentou um conjunto de fenômenos 

económicos, políticos e culturais que transcende as cidades, países e nações. São esses 

fenômenos que nos permitem falar de “globalização das sociedades” e de “mundialização 

da cultura”. 

Segundo Anthony Giddens, “o termo “modernidade” refere-se a modos de vida e 

organização social que emergiram na Europa cerca do século XVII e que adquiriram, 

subsequentemente, uma influência mais ou menos universal.” (GIDDENS, 2000: 1). A 

partir dessa definição, é possível verificar que há um ponto de partida para a modernidade, 

a questão, então, é definir se há um ponto de chegada, que delimite seu fim. 
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(AUGÉ, 2012) identifica um espaço característico da contemporaneidade, ao qual 

intitula de não-lugar. O entendimento desse conceito perpassa pela noção antropológica de 

lugar, já que nasce justamente da oposição deste, ou seja, 

“Se um lugar se pode definir como identitário, relacional e histórico, um 

espaço que não pode definir-se nem como identitário nem como relacional, 

nem como histórico, definirá um não-lugar. A hipótese aqui defendida é que 

a sobremodernidade é produtora de não-lugares, quer dizer de espaços que 

não são eles próprios lugares antropológicos e que, contrariamente à 

modernidade baudeleireana, não integram os lugares antigos: estes, 

repertoriados, classificados e promovidos a “lugares de memória”, ocupam 

nela uma área circunscrita e específica” (AUGÉ, 2012: 69). 

Deste modo, os estudos recentes bem como as práticas de cultura encarregam-se de 

desconstruir o conceito de não-lugar. Os espaços públicos contextualizados por Augé como 

não-lugares tem sido alvo de ações com a finalidade de transformarem os lugares 

identitários como lugares de saudável convivência e de uma relação mais humanizada das 

pessoas com a cidade (AUGÉ, 2012). 
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2.4 Contextualização e evolução histórica 

 

As primeiras definições sobre os espaços vazios em arquitetura foi apresentada em 

1995, através da reflexão do Arquiteto Solá-Morales, constituindo os espaços esquecidos e 

renegados pela cidade, embora apresentem uma oportunidade de revitalização.  

Foi através de imagens como esta (Imagem de paisagem industrial em Chicago. 

David Plowden, 1985, Imagem 11) que despertou a atenção de vários fotógrafos, para a 

existência de espaços presentes na cidade, espaços que tinham uma omnipresença na 

estética. Eram como áreas vazias da cidade, paradas no tempo e no passado. 

Por sua vez, (SOLÁ-MORALE, 1995) define o conceito de vazios urbanos em duas 

palavras “Terrain Vague”. Segundo o autor, são espaços urbanos ou rurais com limites 

bem definidos ou por contrário, indefinidos. A expressão “Vague” apresenta vários 

sentidos, um que se relaciona com a ideia de movimento, oscilação, instabilidade e 

flutuação. Traduz assim, a noção de espaço vazio e desocupado, embora livre e disponível. 

Esta expressão, vazio é como uma ausência de algo, e com a promessa de espaço do 

possível.  

Segundo Solá-Morales o potencial destes espaços encerram a ausência do uso e de 

atividade de vida, e ao mesmo tempo, possibilitam uma liberdade e expetativa.  

A primeira visão sobre os vazios urbanos representam uma desordem na cidade, e 

representam uma deterioração socioeconómica e abandono. São símbolos de estagnação 

económica e decadência urbana por não fazerem correspondência com o ideal de cidade.  

Por outro lado, poder-se-á referir que a segunda visão vai de encontro às premissas 

de Solá-Morales, em que os espaços vazios demonstram espaços de liberdade integrados 

numa cidade estandardizada, regularizada e capitalista (LUC LÉVESQUE, 1960).  

Ao nível de Portugal, o tratamento do significado de Vazios urbanos é tratado como 

influência na formação da cidade, tal como Sofia Morgado, na sua tese de Doutoramento, 

refere que estes espaços são como uma ausência na cidade com várias características 

morfológicas e, como elementos cada vez mais evidentes nas cidades atuais (Sílvia, 2005). 
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11. Imagem de paisagem industrial em Chicago de David Plowden, 1985. 

 

 
12. Imagem da Agecroft Power Station, Salford, 1983 de John Davies. 

 

 
13. Spreebogen em Berlim, pós guerra. 
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A origem destes espaços foi marcada com a destruição que a II Guerra Mundial 

originou em inúmeras cidades da Europa, muitos dos centros históricos foram totalmente 

destruídos. Neste contexto, surgiram inúmeros Vazios Urbanos como espaços físicos da 

cidade, embora com grande significado e memórias. Como exemplo, a cidade de Berlim 

que embora tenha sido destruída, conseguiu renascer a partir dos seus V.U.’s, e tornando-

se em estruturas policêntricas. A recuperação destes Vazios Urbanos deu origem a vários 

centros de cada zona.  

Os Vazios Urbanos como oportunidades estratégicas, e planeamento adaptativo, são 

conceitos que nas últimas décadas do século surgem com frequência associados ao estilo 

transmoderno, assumido pelas políticas e práticas urbanísticas. Em arquitetura abordar o 

tema dos vazios Urbanos é falar de ausência de espaço construído e, no que se relaciona 

com estes espaços corresponde a uma ruina que molda a ausência entre o construído, de 

um edifício devoluto e o esquecido no decorrer da vida urbana. 

O que está na origem dos espaços vazios nos centros urbanos são essencialmente, 

as zonas periféricas que pelas suas atividades e vivências constroem novas formas de 

centralidade. Estes espaços foram criados devido ao abandono de infraestruturas em áreas 

industriais, ferroviárias, portuárias, e por isso tornando-se obsoletas e desuso (SOLÁ-

MORALES, 2002). 

Segundo (PORTAS, 2000: 1) estes espaços vazios são “oportunidades estratégicas, 

planeamento adaptativo, gerenciamento negocial e projetos urbanos”. Segundo este autor, 

existe a possibilidade de uma visão perante estes espaços, a perspetiva de um conjunto de 

desafios e não somente em situações problemáticas no espaço urbano. 

O preenchimento destes espaços traduz-se em potenciais melhorias, embora possam 

criar efeitos negativos nas cidades, se não forem orientadas pelas autoridades responsáveis. 

Assim, a falta de acompanhamento destes espaços pode implicar alguns problemas de 

preenchimento massivo ou uma reestruturação defeituosa do território urbano. O que se 

pretende com o preenchimento destes espaços é a requalificação da cidade e, como tal as 

autoridades são responsáveis por criar benefícios (Portas, 2000). 
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Segundo o autor, os Vazios Urbanos podem ser assim considerados como 

impulsionadores dos projetos urbanos para a regeneração das cidades e periferias.  

Tendo em consideração o disposto refere-se segundo (SOUSA, 2010: 58) que os 

Vazios Urbanos representam “ espaços que aguardam por uma requalificação, uma vez 

que potenciam a memória, a identidade coletiva e o uso quotidiano”.  

De forma complementar, (SOUSA, 2010: 60) refere que estes espaços são o 

resultado da “consequente desocupação devido, por exemplo, à substituição do perfil 

populacional, levam à redução da densidade populacional e ao consequente aparecimento 

dos chamados ‘vazios demográficos’, que se traduzem no abandono e degradação das 

construções e do tecido urbano.” Assim sendo, pode-se referir como exemplo de 

reconstrução dos espaços vazios urbanos as obras em edifícios na Rua da Caleja Nova; o 

Museu Cargaleiro na Rua dos Cavaleiros e as obras em edifício de habitação na Rua da 

Sobreira, em Castelo Branco. 
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14. Planta com esquema de Évora com a Quinta da Malagueira de Álvaro Siza. 

 

 
15. Imagem do conjunto de casas da Quinta dá Malagueira em Évora. 

 

 
16. Imagem do conjunto de casas da Quinta dá Malagueira em fase de construção. 
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2.5 Vazios urbanos exteriores ao núcleo urbano consolidado 

 

Em decorrência da propagação fragmentada e descontínua da mancha urbanizada, a 

maior parte das cidades em Portugal e também na Europa viram a sua condição urbana nas 

últimas décadas, profundamente alterada. E, como consequência observou-se a 

reconfiguração e alteração dos espaços públicos e da paisagem urbana, na periferia dos 

principais centros urbanos (ACEBILLO, 1989). 

Da mesma forma, associada à privatização parcial do planeamento da cidade, 

igualmente, a falta de objetivos políticos e um entendimento tecnocrático do desenho do 

espaço urbano, contribuem para a explicação da escassez ou ausência de modelos urbanos 

e espaços públicos qualificados.  

Tem-se como exemplo, os arredores da cidade de Évora integrados no Plano de 

Expansão Oeste da Cidade, através do Plano de Pormenor para a zona da Malagueira, com 

cerca de 27 hectares e classificada em Setembro de 1974 como expansão prioritária da 

cidade. Este Plano resulta da expropriação de terrenos realizados pela Camara Municipal 

de Évora, através de um estudo urbanístico sob a responsabilidade técnica da Direção 

Geral dos Serviços Urbanos (BIONDI, 1993). 

Neste local, podia-se encontrar, entre manchas de azinheiras e oliveiras, diversas 

quintas de recreio e produção, que se misturavam com conjuntos construídos de habitações 

clandestinas mas também ocupações urbanas programadas, configurando, no seu conjunto, 

uma periferia ainda de carácter rural, que lentamente (sobretudo a partir da segunda metade 

do século XX) se foi fundindo com a extensão extramuros da cidade de Évora (FLECK, 

1992). O exemplo deste projeto relata a atualidade e a indispensabilidade de reconsiderar 

conceitos e valores ancestrais de configuração do espaço público e, a vontade de fazer 

cidade fora da cidade consolidada (GEHL, 2006). 

 O estudo e análise dos processos de transformação e expansão da cidade deve, 

considerar a ordem que remete os aspetos físicos do território e o património material 

(KOSTOF, 2001). A cidade tende a comportar-se, a partir das suas inter-relações formais, 

culturais e simbólicas todas as qualidades da paisagem onde se integra (ROSSI, 1975). 
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17. Imagem aérea do espaço da Expo 98 antes das obras. 

 

 
18. Imagem aérea do espaço da Expo 98 durante as obras. 
 

 
19. Imagem aérea do espaço da Expo 98 finalizado. 
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2.6 Espaços vagos na periferia 

 

Maior parte das metrópoles atuais cada vez menos têm um centro principal e uma 

periferia circundante, mas sim apresentam uma estrutura coraliforme com inúmeros 

centros e múltiplas periferias. Surgem igualmente, as zonas intermedias, espaços difusos e 

vagos que estão incluídos no território produtivo e, cria-se uma urbanidade sem cidade. 

No caso específico Da EXPO 98 em Portugal, a tradição de espaços públicos 

exteriores urbanos e vazios da periferia teve como finalidade a requalificação urbana e 

ambiental. O projeto assumiu-se como uma oportunidade de aplicação de novos conceitos. 

As técnicas e as soluções aplicadas permitiram recuperar e valorizar uma área que estava 

anteriormente destituída de qualquer valor ambiental, devolvendo-o à população e à cidade 

(BRANDÃO, 2002). 

O Parque das Nações teve como princípio o paradigma do desenho de uma parte da 

cidade a partir do nada. Correspondeu à procura de uma nova centralidade para a cidade de 

Lisboa, através de uma estratégica de desenho urbano que aproveita para a valorizar em 

termos ambientais e de desenho dos Vazios Urbanos (REMESAR, 2005). 

Outro fenómeno que marca a alteração dos espaços vazios em Portugal é a 

construção do Aqueduto das Águas Livres de Lisboa que veio modificar a paisagem 

urbana da cidade. Através das suas massivas galerias de pedra, proporcionou uma nova 

leitura de cidade com base no recurso água.  

Como exemplos tem-se, entre outros, a construção do Chafariz das Amoreiras hoje 

extinto, o Chafariz do Largo do Rato, o Chafariz da Rua do Século, o Chafariz da 

Esperança e o Chafariz das Janelas Verdes. Também o Palácio das Necessidades viria a ser 

abastecido por esta infraestrutura, que alterou também a imagem da sua fachada principal 

conforme se pode verificar na figura seguinte (MOITA, 1994).  

A maior parte dos espaços vazios parece não limitar no desenho das cidades, isto 

porque abrangem os empreendimentos que foram desativados pela ação do tempo ou 

degradação natural, ou por se encontrarem em desuso como é o caso do Chafariz da 

Esperança e o Chafariz das Amoreiras. 
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20. Imagem do Palácio das Necessidades em Lisboa. 

 

 
21. Imagem do Chafariz da Esperança em Lisboa. 

 

 
22. Imagem do aqueduto de Lisboa. 
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Segundo (ANASTASSAKIS, 2004),  

“A existência desses vazios inaproveitados não constitui somente um 

problema social, de mau aproveitamento do capital investido e de desprezo 

do patrimônio construído. Constitui um crime ambiental, já que esses 

deixam de usar uma infraestrutura projetada e calculada para sua plena 

utilização, fazendo a cidade buscar novos terrenos, novos territórios para 

crescer, território para urbanizar.”  

Os espaços degradados ou desvalorizados da Cidade não podem ser pensados como 

destituídos de função, mesmo quando se encontram completamente em desuso 

(MARICATO, 2000). 

Assim, a resistência em pensar e idealizar novos formatos de uso para estes espaços 

vazios, por parte dos cidadãos pode demonstrar que estamos implicados no que o autor 

(DEBORD, 2003: 35) refere em relação ao alargamento da racionalidade técnica, ou seja, 

“O espetáculo submete para si os homens vivos, na medida em que a economia já os 

submeteu totalmente. Ele não é nada mais do que a economia desenvolvendo-se para si 

própria. É o reflexo fiel da produção das coisas, e a objetivação infiel dos produtores". 
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23. Ortofotomapa do Porto. 

 

  

24. Três esquemas que simbolizam os modelos normativos, o modelo cósmico, modelo de cidade-máquina e modelo 

orgânico ou biológico de Kevin Lynch. 

 

 

25. Imagem de esquema de cidade orgânica com objetivo de esclarecer espaço positivo e negativo. 
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2.7 Oportunidades da cidade consolidada 

 2.7.1 Vazios intersticiais 

 

Da mesma forma que nos tecidos orgânicos, os arranjos celulares delineiam espaços 

intersticiais com várias formas e funções, também a cidade e a organização dos edifícios 

dão origem a espaços do mesmo tipo e função. Em contexto arquitetónico, estes espaços 

designam-se por negativo ou vazio, o fundo sobre o qual os edifícios assentam 

(ALXANDER, 2005).  

Assim, como finalidade de entender a estrutura física das cidades, existe a 

tendência para organizar as variáveis urbanas em dois grupos opostos, o espaço edificado 

que corresponde à forma ou cheio e o espaço não edificado (interstício) que corresponde ao 

fundo ou vazio (CHING, 1998). 

Segundo o autor, Christopher Alexander existe o espaço negativo e o espaço 

positivo, como espaços exteriores. Assim, um espaço negativo existe quando os edifícios 

apresentam uma apresentação tal que o espaço que resulta entre eles é residual. E, um 

espaço exterior é positivo quando possui as formas dos edifícios apresentam uma forma 

distinta e coerente (ALEXANDER, 1977: 518). Segundo o autor, são dois tipos de espaços 

com planos geométricos distintos.  

Geralmente, os espaços exteriores positivos apresentam sempre um grau de 

enclausuramento nos edifícios à sua volta e, que permitem fazer a leitura virtual da linha de 

contorno desse mesmo espaço. (Imagem 25). 

Na imagem 25, o conceito de espaço exterior positivo está incluído nas estruturas 

naturais e estrutura da cidade orgânica.  

Kevin Lynch na sua obra The Good City Form retrata a cidade através de três 

teorias a que designa de modelos normativos, o modelo cósmico, modelo de cidade-

máquina e modelo orgânico ou biológico (LYNCH, 1981: 75-98). 
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O modelo cósmico ou cidade sagrada que influenciou fortemente o ideal de cidade 

da renascença e Barroco, em decorrência do seu poder psicológico forte. Tem como 

exemplo a China e a Índia como exemplos mais desenvolvidos, isto porque apresenta o 

plano da cidade como uma interpretação do universo e dos deuses, ou seja, como forma de 

expressão do poder.  

Perante o disposto, poder-se-á referir que neste modelo de cidade o desenho de 

espaço intersticial é importante e simbólico. O espaço público é caracterizado neste 

modelo, através dos grandes eixos monumentais, o encerramento, o domínio exercido do 

superior sobre o inferior, o centro sagrado, o significado dos pontos cardiais, fatores que 

decorrem das suas relações com o sol e com as estações do ano. É uma organização 

espacial organizada por hierarquia, onde é predominante a organização espacial e a 

quadrícula regular. Pelo significado do desenho do espaço público, existe predominância 

de um carácter positivo e poderoso de efeitos psicológicos, estabilizadores de 

comportamentos e união dos seres humanos (LYNCH, 1981). (Imagem 24) 

Observa-se à esquerda da imagem 24, cidade cósmica: um diagrama espacial de 

hierarquia social. Ao meio: a cidade-máquina: a construção funcional de partes 

interligadas. À direita, a cidade orgânica: um organismo vivo indivisível. (Kostof, 2001: 

15). 

Neste sentido, Segundo (LYNCH, 1981: 81)  

“O poder psicológico destes dispositivos não pode ser assim tão facilmente 

posto de lado – os eixos, recintos, grelhas, centros e polaridades são 

funções da experiência humana comum e do modo como são construídas as 

nossas mentes. Assim, estas influências são impactos reais da forma das 

cidades, para o bem ou para o mal e devem ser tomadas em consideração 

em qualquer teoria normativa”. 
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Igualmente, no modelo máquina o conjunto de cidade é desenvolvido por adição, 

ou seja, representa a soma das partes autónomas respetivas e indiferenciadas e as funções e 

movimentos diferenciados, e que conduz a uma racionalidade explícita. Está centrado no 

zonamento, na separação ordenada das atividades e transportes, nos processos de produção, 

na saúde dos trabalhadores e nos serviços públicos. Este modelo não representa uma 

conceção moderna e, foi útil no caso em que os aglomerados populacionais tiveram um 

carácter temporário e que tiveram que ser construídos apressadamente (ROSA, 2006).  

Os espaços intersticiais que são produzidos através deste modelo de cidade não 

apresentam um carácter positivo e, por esta razão são considerados espaços residuais entre 

os edifícios. Neste modelo considerado, o espaço público tem sempre um carácter 

secundário (OCHOA, 2007).  
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26. Ortofotomapa de Entrecampos em Lisboa. 

 

 
27. Imagem da Feira Popular de Lisboa em funcionamento. 

 

  
28. Imagem do terreno expectante da Feira Popular devoluto. 
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2.7.2 Espaços expectantes 

 

Os espaços expetantes são espaços que não têm qualquer uso ou função, são 

desarticulados com a envolvente e sem qualquer vida urbanística. São espaços que estão 

geralmente, localizados em zonas consolidadas da cidade, e que apresentam alguma 

história e identidade que lhes pertenceu. Não estão associados a usos industriais e nem 

sempre se encontram sem edificação. 

Tem-se como exemplo um espaço expetante no centro de Lisboa, em Entrecampos, 

com oportunidade para qualificação.  

Estes espaços expetantes por serem locais abandonados tornam-se depósitos de 

lixo. Segundo (CRISTINA CAVACO, 2007: 7), são locais que pela sua própria 

degradação podem ser contrárias a oportunidade de regeneração e, um “espaço de 

oportunidade provisoriamente abandonado”.  

Os lotes vazios são áreas não industrializadas, danificadas e negligenciadas pelas 

circunstâncias, a que Solá-Morales descreve como os espaços vazios. Devido à sua falta de 

uso, estes espaços apresentam um potencial espacial e programático para realizar o que é, 

até agora invisível ou imaginado, seja aos olhos de forças económicas ou de 

desenvolvimento das cidades. De uma forma geral, ocorre a falta de regulação de 

propriedade que causa a vaga de tecido urbano composto o que conota a liberdade e 

oportunidade para o envolvimento da cidade.  
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29. Imagem de zona portuária em Kalasatana, Helsínquia, Finlândia. 
 

 
30. Imagem de zona portuária em Kalasatana, Helsínquia, Finlândia transformado em vazio expectante. 

 

 
31. Imagem de zona portuária em Kalasatana, Helsínquia, Finlândia em fase de obra. 
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É pertinente referir como exemplo, a área desarborizada de Kalasatama de 

Helsínquia, uma área industrial que era antes ocupada e fechada a atividade portuárias. 

Entre o tempo do porto e o seu futuro como área residência e comercial neste local existia 

um terreno vazio. Assim, através da definição de qualidade do espaço, Kalasatama 

representou um catalisador para a imaginação de novas formas de intervenção na cidade 

(DELANEY RUSKEEPÃÃ, 2011). 

O design de projeto que apoia a adaptação e a adaptabilidade é segundo 

(DELANEY RUSKEEPÃÃ, 2011) o espaço expectante como espaço vago. São espaços 

que aguardam influência e mudança do ambiente e habitantes. Segundo o autor, o design 

expectante tem como pretensão dar resposta a flutuações nas forças contextuais e, a 

qualidade inacabada do espaço construído ocorre num processo de integração progressiva 

que inclui a personalização do usuário. O projeto expectante é envolvente, flexível e 

sensível (THE CITY OF HELSINKI CITY PLANNING DEPARTMENT, 2011).  
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32.Ortofotomapa do aeroporto Portela em Lisboa.  

 

 
33. Casa do Militar da Arsenal. . 

 

 
34.Ortofotomapa do aeroporto Sá Carneiro no Porto. 
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2.7.3 Espaços de oportunidade 

 

Os espaços de oportunidade são espaços que por razões de incapacidade de 

expansão, são desativados. Encontram-se bem localizados nos centros das cidades, e 

possuem boas infraestruturas de acesso e de vistas. Como exemplo poder-se-á referir o 

espaço onde se situa o aeroporto de Lisboa que representa um espaço vasto grande, mas 

que no futuro será desativado e de oportunidade (ALVES, 2009). 

É um espaço que integra um conjunto de boas infraestruturas, está bem localizado e 

tem ótimos acessos. É considerado um espaço de oportunidade da cidade. Outros locais 

situados na zona ribeirinha, como os armazéns militares que têm uso para armazenar 

equipamentos e podem estar implantados noutras áreas da cidade (SALGUEIRO, 2001).  
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35. Imagem da cidade concentrica. 

 

 
36. Imagem noturna de Hong Kong. 

 

 
37. Imagem área de Nova Iorque. 
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2.8 Forma urbana contemporânea das grandes cidades 

 

O panorama da urbanização do planeta é cada vez maior, os aspetos espaciais que daí 

decorrem representam elementos fundamentais para a procura de um futuro com igualdade 

social e sustentabilidade ambiental. São cidades que crescem ao longo dos anos, associadas 

de uma intensificação no processo de expansão urbana adicionada ao crescimento 

periférico, ampliação de interfaces e à descompactação urbana (HARMONIOUS CITIES, 

2008). 

Cada vez mais se evidencia uma grande concentração urbana nos núcleos urbanos, 

devido à necessidade de relações sociais fortes, e que espacialmente, configuram as 

cidades e reproduzem as formas urbanas compactas e concêntricas (JENKS, 2000). 

Assim, a descontinuidade espacial não representa um produto direto das relações 

sociais fortes no espaço mas sim a soma de fatores sociais, económicos e culturais, em 

influência com a paisagem natural (ALBERTI, 2003). Foi no século XIX que foram 

lançadas as primeiras teorias locacionais urbanas, através de Thunen que abordou o 

fenómeno do princípio económico da maximização de lucros. Posteriormente, (ALONSO, 

1964) propôs o modelo de cidade económica e representou a espacialmente, com base 

numa sucessão de anéis concêntricos, onde existiam maiores vantagens locacionais as 

atividades económicas que tinham a capacidade de ter mais-valia da utilização do solo.  

As cidades apresentam-se de forma uniformizada com resultado na dissociação de 

conflitos de espaço urbano e, que gera “um poder crescente vazio entre os espaços 

renovados e o contrastante entorno do capitalismo desigual”. (SÀNCHEZ, in 

TEOBALDO, 2010: 138)  

Para Castells “a flexibilidade, globalização e complexidade da nova economia do 

mundo exigem o desenvolvimento do planeamento estratégico, apto a introduzir uma 

metodologia coerente e adaptativa face à multiplicidade de sentidos e sinais da nova 

estrutura de produção e administração”. (CASTELLS, in VAINER, 2000: 76) 
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38. Imagem de Toronto. 

 

 
39. Imagem de Dubai. 

 

 
40.Imagem de Tóquio. 
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As mudanças que surgiram em decorrência da globalização afetaram a produção de 

espaço urbano, e atingiram diretamente a elaboração de políticas urbanas. Os efeitos da 

globalização como a espetacularização das cidades foi entendida como bem-sucedida, pois 

tinha como base o planeamento urbano estratégico, o qual desconsiderou os aspetos 

regionais de cada cidade. 

  “A homogeneização, na interacção e alteridade que a globalização cultural 

intensifica – ainda que, muitas vezes, baseadas na produção de imagens 

distorcidas, estereótipos, clichés… - só pode ser concebida como um projecto de 

poder, de esmagamento, mesmo, todavia condenado ao fracasso” (Lopes, 2007: 

37). 

Deste modo, os novos espaços urbanos que foram elaborados internacionalmente 

como roteiros globais são cada vez mais comuns e produzidos através de promessas aos 

cidadãos, na recuperação de uma vida local, de espaços públicos e de melhorias nas 

infraestruturas. São os espaços produzidos “por uma arquitetura espetacular e um 

urbanismo integrado aos padrões éticos e estéticos da mundialização”. (Sánchez, 1999 in 

Teobaldo, 2010: 139)   

De acordo com (SÁNCHEZ, 2001) as cidades modelo são construídas por meio de 

uma atuação conjunta e simultânea de governos locais, de atores hegemónicos e agências 

multilaterais.  

Segundo (LOPES, 2009) as cidades cresceram bastante nos últimos anos, tendo 

como base uma esfera cultural, através de um processo que altera os conceitos de cultura e 

cidade, e une a economia política da cultura e a economia política do lugar. Da chamada 

cidade-mercadoria a cultura e a renovação urbana representam ferramentas de valorização 

do solo que permitem a ampliação de movimentos em todas as áreas criadas e com a 

proposta de espaço público (LIMA, 2004). 

Um dos principais problemas e barreiras para a revitalização dos espaços vazios é a 

sua posterior utilização que se destina a uma parte da sociedade com alto capital 

económico, como ocorreu por exemplo, na cidade de Barcelona, com a “Vila Olímpica” 

que veio a transformar-se num bairro seleto da cidade.  
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Segundo (HARVEY, 2009) e (ARANTES, 1997), quase todos os processos e 

projetos de urbanização das cidades seguem geralmente, uma lógica com base nos 

imperativos do mercado e com consequente concorrência entre as cidades. São aspetos que 

permitem que a expansão do processo de globalização ultrapasse a esfera económica e 

influencia direta na produção do espaço. Assim, de acordo com (LIMA, 2004) as 

estratégicas atuais de desenvolvimento contextualizam que a cidade é uma comunidade 

que possui vida local e lugares requalificados.  

As relações sociais urbanas foram substituídas por um conjunto de imagens de 

arquitetura cenográfica onde os cidadãos são só contempladores unidimensionais. Assim, 

segundo (LIMA, 2004: 47), 

“Uma vez expulsa uma determinada comunidade de um espaço urbano, 

surge uma nova identidade, promovida pelo poder público e indispensável 

na promoção das cidades no competitivo processo de reestruturação da 

hierarquia econômica global. Implantada em áreas reestruturadas, a 

arquitetura-espetáculo contribui funcional e esteticamente para formatar os 

ambientes urbanos, encorajando os projetos imobiliários e retorno de uma 

ocupação rentável para a área, ratificando os paradigmas de um processo 

de urbanização neoliberal. Neste processo a valorização do solo e a 

própria arquitetura transformam a cidade em espaço cenográfico”. 
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Capítulo III 

 

3. Casos de estudo 
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3.1 Introdução aos casos de estudo 

 

Os projetos de referência selecionados para este trabalho foram “O Largo da Feira“ 

na cidade de Guimarães, ”O Pavilhão Multiusos e o Largo da Feira“ na cidade de Lamego 

e por fim “A Praça Diserto” na cidade de Barakaldo em Espanha. 

O critério que nos levou a escolher estes três casos foi o facto de pertencerem a 

malhas urbanas de diferentes escalas, com diferentes funcionalidades no espaço público, 

sendo o interesse em cada um deles específico e pontual.  

A análise foi baseada em critérios diferentes tanto na grandeza como na função de 

cada obra, começamos pelo largo da feira de Guimarães, de seguida o pavilhão multiusos e 

o largo de feira de lamego e por fim a Praça do Diserto em Barakaldo. 

Em cada um dos casos será feita inicialmente uma abordagem geral que englobará 

o nome da obra, o local, o autor, o ano da conclusão, área de construção, que abrangerá não 

só o elemento em estudo propriamente dito, como também as obras existentes no meio 

envolvente mais próximo. Esta abordagem da zona envolvente de cada um destes 

empreendimentos é essencial, pois a sua funcionalidade depende essencialmente das 

conexões entre estes com o seu meio envolvente, quanto melhores forem os acessos e mais 

dinâmica for a essa zona mais utilizadores participarão nas suas atividades. 

Depois da análise à macro escala centramo-nos nas particularidades de cada caso 

nos elementos que fazem parte do espaço público tais como, acessos, interligações entre o 

edificado e o não edificado, pavimentos mobiliários, iluminações, funções e utilizadores. A 

investigação é feita através de uma análise particular de cada obra com o objetivo de 

conseguir abranger os pontos fortes de cada projeto, que são os seguintes: 

No Largo de feira semanal de Guimarães, a formalização do espaço de feira, bem 

como as ligações e penetrações com a envolvente. 

No Pavilhão multiusos e largo de feira em Lamego, as ligações entre diferentes 

cotas, tal como as funcionalidades propostas para o espaço multiusos. 

 Na Praça Diserto em Barakaldo, sublinha-se a dinâmica do espaço. Bem como a 

variedade piso duro e mole 
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41.Imagem da entrada principal do recinto de feira de Guimarães.  

 

 
42.Imagem do interior do recinto de feira de Guimarães. 

 

 
43.Imagem de uma permeabilidade que liga a cidade ao recinto de feira de Guimarães. 

 



VAZIO EXPECTANTE 

  75 
 

3.2 Largo de feira em Guimarães 

 

Nome de obra: Largo de feira semanal de Guimarães  

Localização: Guimarães (Portugal) 

Nome de autor: Arquiteto Miguel Frazão 

Ano de conclusão: 2011 

Área de intervenção: 19500m² 

 

Devido à necessidade de reabilitar a Colina Sagrada, local onde se situa o Campo 

de S. Mamede, antigo local onde se realizava a feira semanal, a Câmara Municipal de 

Guimarães tomou a iniciativa da construção de um novo recinto onde se pudesse realizar a 

feira. 

A obra ficou a cargo do arquiteto Miguel Frazão, responsável pelo Gabinete 

Técnico Local da Câmara Municipal de Guimarães, e teve início a três de março de 2010 e 

ficou concluída em finais de 2011. 

Esta infraestrutura localiza-se junto ao mercado municipal existindo uma relação de 

funções entre estas duas estruturas, contudo são separados pela rua de Trás de Gaia criando 

uma barreira na interligação que poderia existir. 

  O largo de feira foi construído no interior de um quarteirão medieval relativamente 

próximo do centro histórico. Numa envolvente mais abrangente este equipamento 

encontra-se perto do comércio local, centro comercial, hospital, escolas e habitação 

estando assim ao nosso ponto de vista bem localizado, a sua centralidade permite uma 

maior afluência de utilizadores e uma melhor funcionalidade orgânica. 

Sendo um dos objetivos da Câmara a segurança, para poder controlar as entradas e 

saídas do recinto, o espaço é delimitado por um muro em pedra tendo varias passagens, 

uma das passagens é para peões outra para veículos onde se encontra uma torre de 

controlo, contudo há a possibilidade de encerrar o recinto se tal for necessário. O 

pavimento do recinto é composto por dois tipos de asfalto dividindo assim espaço do 

negociante e o espaço do cliente. 
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Para os feirantes existem dois tipos de lugares, as esquinas e o miolo, que se podem 

situar nas artérias principais ou secundárias, a localização é um fator essencial e 

predominante para o volume de vendas. No que respeita á dimensão dos lugares são iguais 

para todos e com medidas razoáveis para por o veículo e montar a tenda. 

O recinto tem ligações interessantes com a zona envolvente, principalmente com a 

Rua da Liberdade onde perfura uma habitação interligando o interior com o exterior do 

quarteirão criando permeabilidade com a cidade. O acesso que atravessa o espaço a meio 

do recinto pode ser utilizado para caracter de lazer e a ciclovia que passa no mesmo sítio 

numa passagem elevada acentua um corte que indiretamente separa o espaço. 
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3.3 Pavilhão Multiusos de Lamego 

 

Nome de obra: Pavilhão Multiusos de Lamego e Largo de feira 

Localização: Cidade de Lamego, Portugal  

Nome de autor: Barbosa & Guimarães Arquitetos  

Ano de conclusão: 2012 

Área de intervenção: 25000m² 

 

Por iniciativa da Lamego Renova foi lançado o desafio de projetar um espaço 

multiusos e um novo largo de feira para a cidade de Lamego. 

O projeto ficou a cargo dos arquitetos José António Barbosa e Pedro Lopes Guimarães, e 

foi iniciado em 2008 tendo terminado em 2012. 

O local escolhido para a sua construção foi o recinto da feira semanal, que se 

situava do lado direito de quem sobe a escadaria da Nossa Senhora dos Remédios, que se 

situa ao cimo da avenida principal da cidade. Além desta localização central, só a rua 

Justino Pinto de Oliveira o separa das piscinas municipais. Estas para além de funcionarem 

como polo desportivo são muito importantes ao nível de lazer e de turismo no verão devido 

a ser uma cidade do interior com clima bastante quente. Outro elemento de atração é o 

facto de a piscina ter escorregas elemento atrativo para muitos jovens. 

Na envolvente mais próxima encontramos o comércio local, uma atração religiosa 

(Escadaria e santuário da Nossa Senhora dos Remédios) e a avenida principal da cidade 

onde durante o verão estão situadas barracas de produtos artesanais típicos da zona e 

esplanadas onde os turistas e os locais se podem refrescar á sombra de uma das grandes 

árvores existentes na avenida, é portanto, como podemos concluir através da exposição 

feita num local bastante movimentado.  

No que se refere ao pavilhão propriamente dito, o alçado da entrada principal 

funciona como anfiteatro, todo ele em degraus sendo o largo de feira o palco, assim sendo 

possibilita uma interligação pedonal entre a avenida, o largo de feira, o espaço verde, as 

piscinas e o estacionamento permitindo fluidez na utilização dos espaços e da cidade 

ligando duas cotas diferentes. 
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44.Imagem da entrada principal do multiusos de Lamego. 

 

 
45.Imagem da cobertura do multiusos de Lamego. 

 

 
46.Imagem da sala principal do multiusos de Lamego. 
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Relativamente aos acessos, existem quatro acessos de carácter diferente, o acesso 

principal é direcionado para todo tipo de público que se inicia a partir da praça de feira o 

acesso para a manutenção e funcionários é feito pelo alçado lateral sendo uma entrada 

secundária; os convidados e artistas que participam nos espetáculos têm um acesso de 

caracter privado; cargas e descargas são feitas por uma passagem ao lado da entrada do 

estacionamento. 

Os utilizadores descem ligeiramente a partir do largo da feira que até á camara do 

átrio, a partir dai as pessoas são encaminhadas para as várias funções, tais como gabinetes 

de receção/acolhimento/bengaleiros/bares/auditório com capacidade para cento e cinquenta 

e duas pessoas, instalações sanitárias de apoio geral e acesso á sala principal.  

A sala principal é uma sala polivalente que permite a realização de atividades 

desportivas diversas e de outro tipo, tem uma área de 2410 metros e bancadas telescopias 

que permitem ampliar o espaço conforme a necessidade. 

Uma parte do piso zero está destinada á administração, com os seus serviços como receção, 

gabinetes e salas de reuniões. 

No piso inferior localizam-se os espaços destinados a uma área mais reservada, os 

balneários, os vestiários, os sanitários e os camarins para receber os protagonistas das 

diversas atividades. 

A praça de feira também ela é um espaço polivalente com cerca de 11300 metros 

quadrados sendo um espaço publico exterior em continuidade com o pavilhão multiusos, 

servindo para a feira semanal e outras atividades ao ar livre. 

Este exemplo transmite uma certa ideia do que pode ser a multifuncionalidade no 

espaço público porque houve uma preocupação de interação entre o espaço construído e o 

espaço não-construído e entre a atividade que já existia no lugar, que neste caso era a feira 

semanal e as exposições diversas que decorrem no pavilhão multiusos. 

 

 

 

 

 



VAZIO EXPECTANTE 

  80 
 

 
47. Imagem da Praça do Diserto em Barakaldo, Espanha. 

 

 
48. Imagem da Praça do Diserto em Barakaldo, Espanha. 

 

 
49. Imagem da Praça do Diserto em Barakaldo, Espanha. 

 



VAZIO EXPECTANTE 

  81 
 

3.4 Praça Diserto em Barakaldo 

 

Nome de obra: Praça do diserto 

Localização: Barakaldo, Bilbao, Espanha 

Nome de autor: NO.MAD Arquitetos, Eduardo Arroyo 

Ano de conclusão: 2002 

Área de intervenção: 12000m² 

 

A Praça do Diserto em Barakaldo, Bilbao, Espanha com 12000 metros quadrados 

foi projetada pelo gabinete de arquitetura NO.MAD, sendo o arquiteto Eduardo Arroyo o 

responsável pela sua construção, a obra que se edificou no lugar onde existia anteriormente 

uma siderurgia ficou concluída em 2002 e transformou essa zona industrial numa zona 

residencial extremamente densa. 

Está implantada no interior do quarteirão rodeado de prédios e tem ligação direta 

com a estação de comboios, metro, outras pracetas, escolas, comércio local e a marginal do 

rio Ibaizabal, estas ligações com a zona envolvente garante a afluência das pessoas à praça, 

dando vida á floresta urbana e levando a que as suas funcionalidades de lazer sejam 

aproveitadas. 

O arquiteto Eduardo Arroyo, depois de uma compreensão clara das condições 

ambientais, sociais e climáticas existentes no lugar, resolveu animar o espaço com uma 

sequência de pracetas de variada materialidade e textura, inseridas numa grelha modular de 

retângulos, criando um conceito de ”floresta em miniatura” no meio urbano, deste modo 

ofereceu uma mancha verde ao quarteirão e á sua envolvente mais próxima que pode 

usufruir do espaço.  

“Desde o arquiteto. Algo nasce, algo morre... Mas as pessoas se lembram 

um lugar primitivo, fogos à noite, aço no ar, dormentes e trilhos, carvão 

preto e água escura tudo flui, e a lembrança daquele estranho amálgama 

luta para sobreviver no lembrança da paisagem e os homens construir mais 

uma vez, arquitetos loucos, (…) ” (NO.MAD, 2001: 108)  
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Neste excerto o arquiteto faz uma síntese do que é o seu projeto e da forma como 

encarou o desafio que lhe foi colocado de desenhar um espaço de lazer para o público, uti-

lizando um conceito interessante que nos faz lembrar o início dá humanidade, querendo 

simular um ambiente virgem e natural. 

“ (…) sete colinas na paisagem praça com estruturas metálicas levantadas 

como locais para contemplação e pontuação na noite, luminosidade 

cristalina, a memória daqueles que conhecia outras chamas silhueta na 

escuridão, (…) ” (NO.MAD, 2001: 108) 

A dinâmica da praça é garantida pelas ligações do exterior para o interior e pelos 

diferentes percursos e núcleos existentes no interior do espaço; e a ideia de paisagem 

selvagem é reforçada através dos relevos existentes dentro de um conjunto de pontos de 

observação e referência, uns de retenção e outros de passagem, uns lentos e outros rápidos, 

todo eles pensados para satisfazer as necessidades de todas as faixas etárias.  

Como é um espaço natural com vegetação, as estações climáticas irão ter um papel 

importante na transformação do espaço tal como acontece na floresta assemelhando ainda 

mais este parque às florestas naturais e selvagens. 

“ (…) certamente a população vai criar o seu próprio sistema usando talvez 

amantes vai esconder nas salas sombrias e o mais velho vai contar suas 

histórias se juntou em torno dos salix crianças vão fazer barcos de papel 

sobre as lagoas de água e buscá-las no outro lado, os skatistas não posso 

esperar para usar essa topografia engraçado, todo mundo vai ter alguma 

coisa para fazer, mas eu realmente não sei.” (NO.MAD, 2001: 112)  

O interessante da modulação que se pode identificar na praça é o equilíbrio 

existente entre o piso mole e duro que faz com que este espaço não seja nem um espaço 

verde de piso natural, nem uma simples praça de piso rígido e sólido, o espaço é dividido 

em varias pracetas de piso rígido espalhadas pelo espaço verde, com trilhos a interligá-las. 

Esta distribuição com a conjugação dos diferentes materiais cria uma paisagem 

diversificada evitando um espaço monótono. 
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3.5 Síntese do entendimento do vazio expectante 

 

Entendemos que para uma intervenção num vazio expectante deve haver um 

entendimento do funcionamento da cidade em geral e de como esta surge. Tendo em conta 

que um vazio expectante possa ser uma construção ou terreno devoluto, consequência do 

seu passado e assim sendo portador de uma identidade, memória ou vivência, não podendo 

eliminar este ponto dominante na história do local e transformação da sua envolvente mais 

próxima. Um vazio expectante na malha urbana pode ser visto como um motor de 

regeneração contaminando a sua envolvente. Tendo em conta que cada caso deverá ser 

analisado em particular com alguns cuidados únicos e outros em comum. 

Por sua vez referimos a importância da análise particular da malha urbana e a 

identificação de falta de espaços livres de construção e verdes, para tal os vazios 

expectantes possam ser importantes para a criação de bolhas de libertação.    

A compressão da população do local e sua envolvente é importante em termos de 

sociedade, cultura, economia, podendo assim elaborar um programa que proteja as pessoas 

e estimule novos utilizadores. Para tal teremos que pensar num programa que tenha uma 

diversidade de atividades, podendo ter uma principal e outras complementares, de maneira 

a ter um funcionamento máximo de horas do dia, criando assim um conjunto que se integra 

no local de intervenção e se interliga com a cidade do passado, contemporânea e futura, de 

maneira a não esquecer a nostalgia do lugar, a atualidade e a constante transformação da 

globalidade de tendências. 

A criação e prevenção de acessos e permeabilidades são fundamentais para o bem 

funcionamento do projeto de maneira a conseguir interligação entre intervenção e 

envolvente próxima e abrangente, facilitando assim as comunicações entre utilizador e 

equipamento.     
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Capítulo IV 
 

4. Novo conceito multifuncional no Porto 
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4.1 Introdução ao caso de estudo 

 

Os três casos foram determinantes para o desenvolvimento do espaço 

multifuncional público mercado + recinto de feira do Marquês Porto, cada um com 

especificações pontuais que influenciaram a realização de projeto II.  

Os fatores que nos levaram a selecionar estes espaços inseridos no espaço urbano 

foram por um lado o facto de serem construídos com o objetivo de permitir às pessoas 

participar e dar vida á cidade participando nas diferentes atividades que eles proporcionam, 

tais como a feira semanal, desporto, lazer, exposições mas também as ligações que cada 

um consegue com a sua envolvente, mesmo estando em sítios menos privilegiados da 

cidade e de certa forma revalorizando esses lugares. 

No primeiro caso, O largo de feira semanal de Guimarães, o que nos interessou em 

particular foi o facto de ser um espaço ser recente, construído apenas para uma função, a da 

realização da feira semanal e assim perceber como funciona o equipamento em termos de 

lugares dos negociantes e ruas dos clientes e também as ligações e permeabilidades que 

tem com a cidade de maneira a se poder sustentar de espectadores. 

O segundo caso O Pavilhão Multiusos de Lamego, é a referência que mais se 

aproxima do nosso caso de estudo pela sua escala e variedade de funções e também pelas 

ligações entre cotas e com a sua envolvente tendo vários momentos ao percorrer este lugar. 

Outro aspeto que levou a escolha deste equipamento foi do local ser um manto de asfalto 

negro a rematar a avenida principal e a escadaria de Nossa senhora de Remédios e depois 

da conclusão do projeto passar a um lugar no meio da cidade onde possa haver a 

participação da população. 

O terceiro caso, A Praça deserto em Barakaldo interessou-nos particularmente 

devido ao conceito do conjunto de retângulos modulares inseridos numa grelha que forma 

o piso, dando um certa dinâmica com vários materiais e texturas de modo a formar um 

espaço de lazer entre piso duro e mole, também se considera o facto de se oferecer o 

interior do quarteirão ao público evitando um espaço devoluto e desprovido de uso 

privado.    
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50. Ortofotomapa do Porto sinalização de área de intervenção. 

      Limite de area de intervenção. 

 

 

 
51. Ortofotomapa com delimitação da área de intervenção.  

      Limite de area de intervenção. 
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4.2 Lugar de intervenção e intenções 

 

No âmbito da disciplina de Projeto III, a Universidade Lusíada do Porto desafiou-

nos a embarcar numa investigação, através de elaboração de um projeto à nossa escolha, 

com a condicionante de este ser circunscrito à cidade do Porto. 

Após a concretização de um estudo relativo à zona de intervenção, o qual foi 

conduzido com o intuito de se obter uma análise com bastante profundidade do local, 

clarificando-se quais os pontos fracos e os pontos fortes da cidade em questão, o Porto, 

surge o desejo de projetar um espaço de caráter multifuncional. É ainda pertinente salientar 

que, devido ao facto de a cidade em questão ser bastante densa a nível de construções, os 

espaços vazios são bastante escassos. Assim, e de acordo com Portas (2000), os espaços 

vazios existentes no território urbano são considerados como representativos de diversas 

oportunidades de impulsionamento de projetos urbanos, particularmente para a 

regeneração da cidade e da periferia. Deste modo, tais projetos urbanos podem culminar 

numa requalificação de um espaço urbano vazio, o que engloba toda a sua área 

circundante. 

Tendo em consideração todos os fatores mencionados anteriormente, procedemos, 

no presente trabalho, para a proposta de construção de um edifício público de caráter 

multifuncional, o qual deverá ser construído de acordo com uma estrutura previamente 

definida, a qual será constituída por elementos fixos à sua estrutura e por outros elementos 

de caráter móvel, com o objetivo de satisfazer os requisitos para diferentes tipos de 

atividades permanentes, tal como é o caso, por exemplo, do mercado municipal, de 

exposições, de lojas com diferentes espécies de produtos, de feira semanal, bem como de 

atividades mais pontuais, como é o caso dos concertos, de demostrações e do circo. Para 

além do mais, o edifício deverá contar com diferentes divisões espaciais, sendo que, 

através de tal divisão, se pode explorar o edifício através da realização de várias atividades 

em simultâneo, bem como alargar o seu horário de funcionamento de acordo com as 

especificidades das atividades em questão.  

O motivo que justifica a construção deste edifício neste local em específico está 

relacionado com o facto de o local se encontrar vazio e sem qualquer tipo de função há 

muitos anos, sendo que anteriormente foi um local destinado para a indústria e para um 
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campo de futebol, respetivamente. Assim, e como o local não se encontra funcional há 

bastante tempo, não existe qualquer tipo de identidade ou de nostalgia relativamente à sua 

localização, não impedindo, portanto, a sua reutilização.   

Em termos mais concretos, a zona de intervenção localiza-se no interior de um 

quarteirão, onde se verifica um cruzamento entre quatro ruas distintas: entre a Rua da 

Constituição e a Rua de Costa Cabral, que são rematadas por construções, e entre a Rua da 

Alegria e a Rua Lima, com contacto direto com o local de intervenção. O que se pretende 

com a construção de tal edifício de caráter multifuncional é proceder para uma 

requalificação e dinamização do espaço, com o objetivo de possibilitar a participação e o 

usufruto por parte da população de tais instalações. Para além do mais, o edifício contará 

com um plano horizontal, o qual se caracterizará pela variedade de espaços verdes e de 

circulação, e com uma projeção que possibilita o remate com o alçado das construções já 

existentes na Rua de Costa Cabral, criando, em simultâneo, uma interligação entre cotas 

desde a Praça do Marquês até à Rua da Alegria. Por fim, o estacionamento será projetado 

para englobar o plano subterrâneo do edifício, visto que, deste modo, possibilita uma área 

superior para tal efeito, evitando, ainda, a poluição visual em redor do próprio edifício.  

Após o conhecimento do local de intervenção e das intenções do edifício, é 

fundamental que se proceda para uma análise do aglomerado urbano numa área mais 

abrangente, com o objetivo de se identificar o funcionamento, a funcionalidade e as 

interligações com a cidade em geral. No entanto, é também importante que esta se focalize, 

em particular, nos diversos aspetos relacionados com a área envolvente, nomeadamente 

com a canalização do fluxo de pessoas, os transportes públicos e privados, os 

estacionamentos ao nível da rua, outros equipamentos com funções semelhantes existentes 

na cidade e com os edifícios ou pontos de referência do local. 

Ainda que esta parte da cidade seja relativamente recente, não deixa de ter a sua 

história e as suas vivências históricas, as quais foram bastante influentes na cidade do 

Porto. O quarteirão em estudo engloba a Praça do Marquês, a torre da Igreja e o centro de 

caridade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, locais estes que são pontos de referência 

que se conseguem ver de vários pontos da cidade. No entanto, o Porto conta também com 

outros serviços, como desportivos, culturais, educativos e de saúde, os quais são 

relativamente importantes, podendo gerar, portanto, um maior movimento de pessoas para 

o novo edifício. 
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52. Planta de acessos pedonais. 

        Área que permite acesso pedonal. 

        Ligações entre recinto e cidade para piões. 

 

 
53. Planta de acessos de automóvel. 

        Área que permite acesso automóvel. 

        Entradas entre cidade e recinto para viaturas. 
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4.3 Acessos + Permeabilidades 

 

Os acessos pedonais serão construídos em dez pontos diferentes do local de 

intervenção, tendo em conta o considerável tamanho do projeto. O facto de a intervenção 

ser realizada no interior de um quarteirão onde existem ruas já consolidadas remetem-nos 

para uma solução semelhante à aplicada no largo da feira de Guimarães, procedendo-se, 

então, para a seleção de duas habitações devolutas e degradadas na rua de Costa Cabral, 

com o intuito de se criar duas permeabilidades deste tipo ao nível da rua e de se renovar o 

restante da estrutura da casa para a criação de habitação de baixo custo.  

Já o acesso pela Rua da Constituição será construído a partir de uma ruína, isto é, 

de um local abandonado, contornando-se todos os logradouros privados, enquanto outros 

pontos de acesso serão construídos através do seu corte, com o objetivo de se criar uma 

passagem com destino ao edifício. Estes acessos funcionarão como ocorre no Pavilhão 

Multiusos de Lamego, isto é, todos eles ligarão as diferentes cotas, de modo a que se 

consiga criar uma fluidez no espaço, levando a população ao edifício de um modo indireto 

e lento. 

No entanto, dois dos acessos serão construídos diretamente entre a rua e a porta de 

entrada do edifício, consistindo, portanto, em comunicações mais diretas e rápidas para o 

edifício em questão.  

Quanto aos cinco acessos restantes, estes serão construídos diretamente entre a rua 

e o espaço não-edificado apresentado, sendo, portanto, acessos que tanto levam a 

população por percursos mais rápidos, como por mais lentos, até ao edifício, interligando, 

ainda, vários pontos da cidade. 

Em suma, e para a população que se deslocar de automóvel, estão destinadas cinco 

comunicações diretas entre a rua e o recinto, permitindo um acesso rápido, ainda que 

pontual, de modo a facilitar a estruturação e a desestruturação dos vários eventos, e duas 

comunicações com acesso ao parque subterrâneo, sendo que uma delas se encontrará 

devidamente preparada para a receção de camiões, nomeadamente para atividades de carga 

e de descarga de materiais e de estruturas para os diferentes eventos.  
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54. Imagem virtual da entrada do mercado com a rua da Constituição. 

 

 
55. Imagem virtual da praceta. 

 

 
56. Imagem virtual do recinto de feira. 
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4.4 Espaço não-coberto 

  

Este recinto proposto destina-se a uma variedade de atividades, de caráter 

permanente ou pontual, sendo mutável e adaptado consoante os eventos que se queira 

realizar. Para além do mais, e tal como se verifica no Pavilhão Multiusos de Lamego e na 

Praça do Desierto de Barakaldo, a presente proposta do edifício, bem como do espaço 

circundante, engloba a inclusão de piso duro, de piso mole e de percursos pedonais.   

O piso duro será preparado com uma estereotomia de dois materiais diferentes, a 

parte do vendedor e parte do cliente, tal como acontece no recinto de feira de Guimarães 

para a realização da feira semanal. Nos outros dias, a concretização de outras atividades 

poderá ser realizada sem qualquer impedimento, tornando, assim, um espaço 

multifuncional.  

O piso mole destina-se à vegetação, que é composta por relva, arbustos e árvores de 

pequeno e médio porte, criando, portanto, um ambiente de natureza no núcleo do meio 

urbano. Este ambiente de natureza possibilita a existência de um espaço livre de 

construções, o qual é propício para se desenvolver diversas atividades, tais como desporto 

ao ar livre, picnics, passeios, etc. Contudo, este espaço conta, com um anfiteatro, o qual 

resulta da diferença entre cotas, de modo quase natural. Quanto à sustentabilidade da 

vegetação, esta será garantida por vários reservatórios existentes no estacionamento 

subterrâneo, os quais recolherão as águas pluviais.  

Os percursos pedonais estão presentes em toda a proposta, visto que ligam vários 

pontos da cidade com a zona de intervenção, facilitando, portanto, a movimentação das 

pessoas para o interior do quarteirão. Os percursos, no seu conjunto, interligam a cidade 

com o quarteirão, com o recinto ao ar livre e com o edifício. Contudo, é importante referir 

que estes trajetos apresentam a possibilidade de se caracterizarem meramente como sendo 

de rápido acesso, mas também de se constituírem em momentos de lazer com espaços 

verdes. Já o pavimento destes percursos será em madeira, visto que consiste num material 

confortável.  

Por fim, a iluminação será fornecida por candeeiros amovíveis nas zonas verdes, 

enquanto nos caminhos será fornecida por candeeiros colocados no chão. O recinto será 

delimitado por um muro que possibilita contacto visual e serve como banco.  
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57. Imagem virtual no interior do mercado. 

 

 
58. Imagem virtual dos pontos de venda no mercado. 

 

 
59. Imagem virtual no corredor que interliga espaço de expo, comunicações verticais e mercado. 

 



VAZIO EXPECTANTE 

  97 
 

  4.5 Espaço coberto 

 

O edifício será composto por várias zonas, com o intuito de possibilitar a realização 

de funções distintas em simultâneo, sem que uma interfira com a outra. Na cota 146 da Rua 

da Constituição localizar-se-á o átrio da entrada principal, sendo que nesse mesmo átrio, 

que se prolonga do exterior para o interior do edifício, se encontrarão dois espaços que se 

relacionam diretamente com a rua, podendo deter várias funções, tais como posto de 

turismo, comércio ou bilheteira, e duas entradas exclusivas para o primeiro andar, o que 

possibilita o funcionamento de dois eventos em simultâneo sem que o espaço principal 

esteja sequer aberto. 

A sala principal será destinada à venda de produtos, existindo, para tal, vários 

módulos compostos por quatro pontos de venda, que serão amovíveis, caso seja necessário 

transformar o espaço num só para a realização de eventos pontuais. Este espaço possuirá 

uma ligação com uma praceta, permitindo ampliar o espaço para o exterior para eventos de 

maior influência. Nessa mesma praceta localizar-se-ão quatro espaços independentes do 

edifício, que poderão servir qualquer tipo de função, tanto permanente como pontual. Na 

mesma cota situar-se-á, ainda, um espaço destinado somente à exposição, com um balcão 

de receção e entrada independente. Já o espaço destinado somente à restauração localizar-

se-á nesta mesma cota, fazendo fronteira com a Rua Lima e consistindo, portanto, na 

receção do edifício. 

No primeiro andar localizar-se-ão quatro gabinetes e uma sala open space, sendo 

que um dos gabinetes será reservado para serviços de gestão e de administração do 

conjunto “Mercado + Feira”, enquanto os restantes poderão ser utilizados para diversos 

fins. 

Na cota 141 funcionará um espaço destinado ao mercado tradicional, com ligação 

ao exterior, ainda que se encontre uma entrada para o edifício. Na mesma cota localizar-se-

ão mais dois espaços de mercado tradicional, os quais serão destinados para mercados de 

outros países, possibilitando uma diversidade de produtos. Estes espaços de mercado 

estarão interligados por dois espaços semicobertos, de modo a possibilitar a atividade do 

interior para o exterior, e encontrar-se-ão, ainda, diretamente interligados com o recinto de 

feira. 
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Conclusão 

 

Ao finalizar o trabalho, é tempo de refletir, analisar e crescer com tudo aquilo que 

foi desenvolvido. Esperamos que, com muito mais luzes do que sombras, aquilo que agora 

se conclui possa constituir um farol para quem, como nós, se interessa por esta área, 

sempre na procura constante de sermos melhor profissionais e melhores pessoas. 

Será pertinente referir que a colheita de dados foi talvez o período mais conturbado 

e moroso de todo o processo, dado que a aliar ao facto de ter sido desenvolvido em período 

laboral eramos influenciados decisivamente pela nossa disponibilidade. Terá sido, 

porventura, e tendo em conta os receios iniciais justificados pela inexperiência, uma das 

etapas que mais prazer nos proporcionou. 

A realização de qualquer estudo implica uma consciencialização de que sem 

objetividade e rigor científicos, a veracidade do mesmo será sempre questionável.  

O trabalho está identificado como a apresentação e análise do significado do vazio 

urbano em geral, vazio expectante em particular, demostrando os fatores e consequências 

do desenvolvimento da cidade que levam a tais espaços, e hipotéticas soluções para os 

mesmos, possibilitando melhoramentos deste a envolvente até à própria cidade. 

A cidade atualmente revela um lugar de imensa urbanidade seja na relação entre as 

pessoas, uma cada vez maior individualidade, que consagra um “corre-corre” sem 

identidade.  

Entendemos então, que os vazios urbanos são uma consequência, do facto dos 

núcleos urbanos crescerem acentuadamente a uma velocidade rápida e por vezes de forma 

descontrolada de modo a provocar defeitos na malha urbana, mas também o contacto entre 

cidades cria uma fenda no conjunto urbano evitando a unificação entre elas. O rápido 

desenvolvimento e evolução tecnológica também alterou os hábitos e necessidades da 

sociedade, deixando muitas vezes fragmentos da cidade para traz, transformando-os em 

espaços obsoletos e, promovendo situações ilícitas causando insegurança na sua 

envolvente mais próxima. 
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  Concluímos que os espaços vazios nas cidades consolidadas podem ser 

potenciadores de requalificação, não só do lugar em si mas da sua envolvente, podendo 

assim influenciar quarteirões, ruas e edificações próximas, sendo de certo modo um 

impulso da regeneração da zona, estimulando investimento público, privado ou misto. 

Verificamos que os vazios expectantes podem unificar a malha urbana com novas 

permeabilidades, novas tendências arquitetónicas, respeitando a identidade do lugar, sendo 

situações de oportunidade para a regeneração da cidade. Constatando assim que estes 

lugares são relevantes na transformação da cidade, poderemos observar como intervenções 

pontuais podem ser uma possível forma de contaminação positiva da sua envolvente e 

assim regenerar e requalificar partes da malha urbana. Tendo em conta que estas 

intervenções devem estar integradas num plano que envolva a cidade como um todo, 

evitando intervenções isoladas. Os alvos para pôr em prática esta ideia são espaços 

públicos, espaços verdes, novos equipamentos polivalentes de usos variado, podendo 

tornar um fragmento da cidade mais atrativo e incrementado refletindo-se numa maior 

qualidade de vida dos utilizadores e dos visitantes.   
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