
AS HISTORIAS
DAS CIDADES
POR DETRÁS
DAS RUÍNAS



As cidades
por detrás
das ruínas
Desenvolvimento urbano originou novos espaços vazios,
como fábricas, quartéis, centros comerciais e cinemas
desativados. Investigadores estão agora a estudar soluções
Por: Paulo Lourenço



DEVOLVER
"FANTASMAS"
ÀS CIDADES
Edifícios e terrenos abandonados passam muitas vezes desapercebidos
aos transeuntes, mas podem revelar histórias e pessoas que marcaram a
vida nas cidades. Um grupo de investigadores está a estudar esta realidade
Por: Paulo Lourenço

ESSENCIAL

Trabalho de campo
0 Projeto NoVOID teve início

em maio/2016 e tem a dura-

ção de 36 meses. Na sua ela-

boração, adota uma aborda-

gem multimétodo que combi-
na métodos quantitativos (da-
dos estatísticos, teledeteção e

interpretação de fotografia aé-
rea vertical de alta resolução,
inventários botânicos, méto-
dos de arqueologia moderna)
com métodos qualitativos et-
nográficos (observação e en-
trevistas) e trabalho de arqui-
vo. Por outro lado, grande par-
te da informação recolhida e

analisada resulta de trabalho
de campo.

As cidades estão cheias de
locais abandonados, desde
velhos edifícios a grandes
lotes de terreno. Em muitos
casos, as populações habi-
tuaram-se de tal forma a
conviver visualmente com
estes exemplos, que, na roti-
na do dia a dia, já ninguém
repara neles. Alguns são
aproveitados para fins me-
nos lícitos, mas há também
quem os utilize para expres-
sar formas de arte, ou para
diversão radical. Em co-
mum, todos estes locais
"fantasmas" são marcados
por histórias da própria cida-
de e das gerações que a habi-
taram.

Só em Lisboa, há 2172 es-
paços em ruínas e 771 terre-
nos sem utilização. Os nú-
meros são avançados pelo
projeto Novoid, que está a
ser desenvolvido por uma
equipa de geógrafos, arqui-
tetos e arquitetos paisagistas
da Universidade de Lisboa e
da Universidade do Minho, e
é financiado pela FCT - Fun-

dação para a Ciência e Tec-
nologia.

"Uma das coisas que mais
me surpreenderam foi a invi-
sibilidade dos espaços aban-
donados. O olho humano ha-
bitua-se a estes e, às tantas,
não tem consciência da exis-
tência dos mesmos", refere
ao IN Eduardo Brito-Henri-
ques, principal investigador e

coordenador do projeto.
Na impossibilidade de

analisar todo o território na-
cional, o Novoid escolheu
quatro cidades, duas no Nor-
te (Guimarães e Vizela) e

duas mais a sul (Lisboa e Bar-
reiro). No critério de seleção
o facto de todas terem perdi-
do população no período en-
tre os últimos dois censos
nacionais (2001-2011).

Essencialmente, o estudo
aborda o modelo de desen-
volvimento urbano seguido
nas últimas décadas em Por-
tugal, que conduziu a um
crescimento descontínuo
das cidades que deixou mui-
tos terrenos vagos no seu in-



terior. Por outro lado, con-
clui que novas formas de ruí-
nas vieram juntar-se às mais
tradicionais, tornando-se
parte da paisagem urbana:
fábricas abandonadas, quar-
téis desmantelados, cinemas
encerrados, centros comer-
ciais "mortos", empreendi-
mentos ou imobiliários não
terminados são alguns dos
exemplos inventariados.

Cidades esquecidas
Para Eduardo Brito-Henri-

ques, da análise destes espa-
ços resulta que "há cidades
escondidas dentro da pró-
pria cidade". Mais, o geógra-
fo considera que "há cidades

esquecidas" nos territórios
urbanos.

Concretizando, revela
que, no desenvolvimento do

projeto, foi feito o exercício
de estar numa rua a observar
a movimentação dos tran-

seuntes perante estes espa-
ços abandonados. "As pes-
soas que passam não olham
sequer para um edifício em
ruínas. Porque se não há
uma loja, ou não há gente a
entrar e a sair, aquele espaço
torna-se oculto", observa.

No entanto, os investiga-
dores encararam uma reali-
dade totalmente diferente
quando abordam a vizinhan-



ça. "Estes espaços estão car-
regados de memórias", asse-

gura o coordenador do No-
void. "Quando interpeladas,
as pessoas desatam lem-
branças do tipo isto agora
está assim, mas quando eu
era miúdo servia para isto ou
para aquilo, viviam cá estas

pessoas. Ou seja, todas as

memórias começam a voltar
ao de cimo" justifica.

Encontrar utilizações para
estes espaços desocupados
é assim um dos grandes ob-
jetivos dos investigadores.
No entanto, como sublinha
Eduardo Brito-Henriques,
estes locais, mesmo abando-
nados, "são frequentados
por humanos".

Edifícios devolutos são
muitas vezes associados à

marginalidade, como consu-
mo e tráfico de droga. Mas o

investigador e coordenador
do projeto sublinha que os
mesmos "não têm de ser ne-
cessariamente associados à

delinquência".

Corridas de drones
E revela algumas das utiliza-
ções que acabam por sur-
preender. "Há pessoas que
não têm casa e os utilizam
como abrigo, mas há tam-
bém quem os procure para
atividades artísticas, como
grafítis, exploração urbana
(tirar fotografias e publicar

nas redes sociais), ou outras
mais radicais, como
parkour, corrida de drones
ou mesmo paintball", revela.

Ao estudar todas estas
realidades, o objetivo do No-
void é procurar soluções
para devolver estes espaços
às cidades, enquanto não há
uma utilização final. Eduar-
do Brito-Henriques explica
que todas as soluções pre-
vistas têm de obedecer a cri-
térios. "Intervenções de bai-
xo custo, que tenham um ca-
ráter efémero e sejam efi-
cientes do ponto de vista
ambiental", elenca.

Para o geógrafo, do ponto
de vista do planeamento ur-
bano, o grande desafio é pre-
cisamente pensar em arqui-
teturas efémeras e nos usos

temporários para a cidade.
"Normalmente, o planea-
mento urbanístico não pen-
sa nisto. Preocupa-se em
pensar em coisas que hão de
ficar. Mas a cidade é trans-
formação, é dinamismo e é

mudança", justifica. •

Terrenos no
Centro Histórico
do Porto vazios
há décadas

Em pleno centro do Porto, os
muros de cimento tapam
aquilo que parece escapar ao
olhar da maioria das pes-
soas. Pelas ruas da Invicta,
muitos são os portões que
escondem enormes terrenos
abandonados. E muitas são,
também, as histórias que
quem lá morou durante toda
a vida tem para contar.

No coração de Cedofeita,
a saída dos moradores, "que
foram sendo realojados por
falta de condições, fez com
que as casas e os terrenos
fossem ficando cada vez
mais vazios". A observação é
de António Fonseca, presi-
dente da lunta de Freguesia
do Centro Histórico do Por-
to, e faz referência a espaços



Em Cedofeita, há espaços de mais de 1000 m 2sem ninguém

de "mais de 1000 metros
quadrados" que estão, "há
décadas, sem ninguém".

No quarteirão da Rua dos

Burgães, em Cedofeita, os

poucos moradores que resis-
tiram sabem de cor as histó-
rias escondidas por detrás
dos blocos de cimento. "Ali,

chegou a ser uma grande fá-
brica", referiu Rubim Silva,
76 anos, apontando para um
grande terreno e recordan-
do o tempo em que o quar-
teirão "tinha muita gente e
muita vida". Alguns metros
mais abaixo, o caso repete-
-se, num outro terreno aban-
donado. E o morador de-
pressa partilha "as histórias"

que conhece sobre aquela
que foi, em tempos, "uma

grande quinta". Com o pas-
sar dos anos, "os campos
deixaram de ser cultivados"
e seguiu-se o abandono. "Há
mais de três décadas, "co-
mentava-se que ia ser um
polo judicial, mas nunca
chegou a ser construído
qualquer edifício", disse o

morador, acrescentando que
"o terreno é atravessado por
uma mina e há quem diga
que esse poderá ser o moti-
vo" que impede a constru-
ção.

Para o presidente da Jun-
ta, "o Porto tem, atualmente,
demasiadas ilhas, casas e

terrenos ao abandono". Es-

paços que, em pleno Centro
Histórico, têm "um grande
potencial", célia soares

"Fazer leituras das ruínas

e dar-lhes visibilidade"

Marta Labastida, 15 anos, professora de arquitetura na UMinho
integra a comissão organizadora do segundo seminário
intermédio NoVoid, que decorre sexta-feira em Guimarães.



O que espera que resulte
do seminário?
No fundo é um seminário
para fazer o ponto da situa-
ção das tarefas que tivemos
até agora, na sequência
dessa descoberta que te-
mos feito ao nível dos espa-
ços, e para iniciar as pro-
postas que são possíveis de
se fazer nessas áreas. Basi-
camente, já se trata de dis-
cutir um pouco este tipo de

propostas alternativas que
se podem dar a esses espa-
ços.

E que propostas são essas?
A Escola de Arquitetura da
Universidade do Minho e
da Universidade de Lisboa

organizaram dois

workshops, em Lisboa e

Guimarães. Vamos discutir
o que saiu dos workshops e

as propostas são muito di-
ferentes, variam de edifício
para edifício. Primeiro, va-
ria muito porque as ques-
tões que se levantam
em Lisboa e Barreiro

são muito diferentes
de Guimarães e Vize-
la. O contexto urbano é

diferente. Mas passará
sempre por potenciar al-

guma coisa que já exis-
ta no local, não
queremos recei-
tas genéricas

Podemos
concretizar?
Há propostas

que passam por dar a co-
nhecer o local, porque são
sítios desconhecidos. Ou-
tras passam quase por abrir
pequenas portas para tor-
nar os edifícios visitáveis.

São propostas
que passam
muito pela des-
coberta...
Sim, é preciso
não esquecer
que não vamos

retirar os
edifícios do abandono,
queremos ajudar a convi-
ver com ele. Por exemplo,
em alguns casos temos re-

parado que a vegetação
cresceu de forma descon-
trolada e que ocupou uma
área de uma fábrica que é

bastante espetacular pelo
contraste. De repente, este

espaço pode ser utilizado
para uma atividade pontual
ou como observatório. O

que queremos é fazer leitu-
ras das ruínas e dar esta vi-
sibilidade.

Quando e onde se realiza
o seminário?
É a 8 de junho na Escola de

Arquitetura da Universida-
de do Minho, em Guima-
rães, com entrada livre. A
primeira parte é de manhã,
mais académica, onde vão
ser discutidas as propostas,
os contrastes entre as reali-
dades e os resultados dos

workshops. Da parte de tar-
de, há um piquenique e de-
pois uma tertúlia. Os nos-
sos alunos do A." e 5.° anos
também vão fazer ativida-
des. Por exemplo, no ano
passado, limparam uma
casa abandonada.

PELO MUNDO FORA

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NO NORTE DE ESPANHA

Quando abriu em 1928, a estação ferroviária internacional de

Canfranc, na província de Huesca, no Norte de Espanha, este
era um belo exemplo da Art Nouveau. A linha que ligava a

França e a Espanha logo se tornou associada aos nazis, du-
rante a guerra, dizendo— se que eles a usavam para transpor-
tar ouro para fora da França e tungsténio na direção oposta. A

estação fecharia em
1970 após um descarri-
lamento que causou o

colapso de uma ponte no

lado francês. A ligação
ferroviária foi interrompi-
da e o edifício não voltou

a ter uso



KIRBY HALL

Kirby Hall é um velho pa-
lácio construído no sécu-
lo XVI, ao estilo arquite-
tónico francês da época,

perto da cidade inglesa
de Leicester. Apesar de

uma história plena de

glamour, está hoje ao

abandono, com a maioria
dos quartos já sem teto.
No entanto, a Grande
Sala e os quartos estão

quase intactos. 0 local já serviu de cenário de vários filmes e

séries.

CENTRO DE LAZER TROPICANA (HOLANDA)
O complexo de lazer Tropicana, construído em 1988, na cidade
holandesa de Roterdão, oferecia serviços como sauna, salão
de beleza, salão de festas e discoteca e viveu os seus anos de

glória na década de 90. Depois passou de moda e, apesar de

ter mudado sucessivamente de proprietários, nunca mais re-
cuperou a fama original. Acabaria por fechar em definitivo em
2010.

SPREEKPARK (ALEMANHA)
A boca gigante do tigre (na foto), que, durante anos, "engoliu"
milhares de visitantes ainda lá está, mas o Spreekpark, em

Berlim, é hoje um espaço

sem vida. Arvores e ar-
bustos cresceram sobre
a velha montanha— rus-
sa ilustram o abandono a

que foi votado o antigo

parque de diversões da

capital alemã, que fe-
chou em 2002.

HOTEL EM
PYONGYANG
Um hotel inacabado

com 330 metros de al-
tura e 105 andares co-

meçou a ser construído

em Pyongyang, mas
nunca chegou a receber

qualquer hóspede. 0

Ryugyong, popularmente
conhecido como Edifício

105, em pleno centro da

capital da Coreia do Norte, Pyongyang viu a sua construção
parada e permanece abandonado.

PARQUE TEMÁTICO DEDICADO À BÍBLIA (EUA)
Um parque temático baseado em passagens da Bíblia, na ci

dade de Waterbury, nos Estados Unidos, chegou a atrair 40
mil visitantes por ano, mas foi perdendo popularidade e foi

abandonado em 1984.

AS QUATRO CIDADES ESTUDADAS PELOS INVESTIGADORES

GUIMARÃES
Área: 23,5 Km

2

Ruínas: 210
Terrenos vacantes: 218

JOVENS
EM RISCO
NA ANTIGA
CUTELARIA

Em Sande São Clemente, Guimarães, uma antiga fá-
brica de talheres é o local preferido para jovens das
escolas se juntarem, ignorando os riscos para a sua
segurança. "Eles vêm quase todos os dias para fumar
cigarros porque já os apanhei aqui e expulsei-os", re-
fere uma vizinha. Aquele espaço já teve dois incên-
dios nos últimos dois anos. Não tem portas, pelo que
qualquer pessoa consegue entrar. No interior há col-
chões, seringas, vidros e a robustez das paredes per-
manece duvidosa. "Não se vêem toxicodependentes,
mas é um perigo para os miúdos", acrescenta a vizi-
nha, que assegura já ter alertado as autoridades para
o problema. Apesar de abandonado, é um dos sím-
bolos da indústria de cutelaria do séc. XX. dm.



VIZELA
Área: 6,8 Km

2

Ruínas: 70
Terrenos vacantes: 139

CASTELO É
SÍMBOLO DA
LUTA PELO
CONCELHO

É um símbolo emblemático do concelho de Vizela
pois resulta de uma luta de Armindo Faria, político e
médico, pela autonomia da sua terra natal. Atual-
mente, o interior do "castelo" encontra-se degrada-
do e em ruínas. Este imponente edifício conhecido
como "castelo", de estilo neogótico, foi mandado
construir no início do século XX por Francisco de
Freitas Ribeiro de Faria com o objetivo de acolher os

Paços do Concelho. O "castelo" esteve quase sempre
nas mãos de privados. Primeiro foi um cinema, de-
pois o Externato de Vizela e, por fim, foi casa de ha-
bitação social. Recentemente foi adquirido pela Câ-
mara de Vizela para ser a biblioteca municipal, um
auditório e um centro museológico. dm.



LISBOA
Área: 84,9 Km

2

Ruínas^ 2172
Terrenos vacantes: 771

VILAS DO
SÉCULO XIX
AGONIZAM
EM BENFICA

Duas vilas centenárias, mandadas construir pela
herdeira de um emigrante no Recife, Brasil, marcam
a paisagem do troço final da Estrada de Benfica, já no
limite da capital. Da Villa Ana (1890), e da Villa Ven-
tura (1910) restam ruínas e vegetação selvagem. Um
contraste gritante com um passado de esplendor da
sociedade portuguesa da primeira metade do século
XX. Na Villa Ana chegou a viver, por exemplo, Antó-
nio de Spínola, primeiro presidente da República
após o 25 de Abril, ou o escritor Luiz Pacheco. lá na
Villa Ventura, morou a escritora Maria Lamas. Este
conjunto arquitetónico é talvez o último testemunho
que resta numa zona da cidade toda ela já tomada
por prédios de razoável dimensão, paulo lourenço



BARREIRO
Área: 6,7 Km

2

Ruínas: 378
Terrenos vacantes: 168

O LEGADO
QUE FICOU
DO IMPÉRIO
DACUF

No Barreiro, um terço da área urbana é ocupada por
terrenos desocupados. A raiz histórica do fenómeno
está inteiramente concentrada na herança industrial
daquela cidade da margem sul do Tejo, onde no sé-
culo passado funcionou uma das maiores fábricas de
Portugal: a Companhia União Fabril (CUF). Nascida
nos finais do século XIX, rapidamente alargou a sua
produção a indústrias tão diferentes como produtos
químicos, o tabaco ou a construção naval. O modelo
económico de grande concentração industrial entra
em declínio na década de 70, o que acaba por acen-
tuar-se fortemente após o 25 de Abril, com a nacio-
nalização. Com o desmantelamento do complexo,
restam até hoje terrenos e edifícios sem uso. p.l




