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Preâmbulo – O Lugar da Arquitetura na Maia

O evento “Mês da Arquitetura da Maia”, cuja tradição começa a adquirir 
significado e que, nesta edição de 2021 se subordina ao tema “A Arquitetura e 
a Cidade – uma leitura da construção do centro da cidade da Maia a partir das 
arquiteturas e do discurso dos seus arquitetos”, tem a assinatura concetual 
de dois jovens arquitetos, Nuno Antunes Lopes e Sérgio Amorim, a quem 
expresso o meu reconhecimento institucional pela qualidade do serviço de 
relevante interesse cultural que prestam à comunidade concelhia.

Sublinho o facto de me rever na narrativa que apresentam sobre o 
desenvolvimento da Maia, a partir de algumas arquiteturas que definem ou 
traduzem uma parte significativa dos principais processos de construção da 
cidade e do seu centro. Na verdade, quando em 1989 fui eleito autarca e me 
foram confiadas responsabilidades na área do urbanismo, pude perceber que 
o desafio que se colocava diante mim, ia muito além da simples análise de 
projetos e fiscalização da sua construção.

Impunha-se toda uma outra abordagem ao fazer da cidade, que desde logo 
clamava por uma nova visão estratégica e prospetiva, passando antes de 
mais por rever conceitos, e até mesmo nomenclaturas desajustadas da 
realidade. Da lógica das obras particulares e das obras municipais, evoluímos 
para o planeamento urbanístico e para um pensamento mais estruturado e 
sistemático sobre o ordenamento e regulação do território, inaugurando, 
então, uma nova geração de políticas para o desenvolvimento urbano.

Sendo eu engenheiro civil, confesso que sempre nutri muita proximidade, diria 
até, um certo fascínio pela Arquitetura, dada a sua dimensão quase idílica, que 
permite imaginar, planear e projetar com nota estética. E, em certa medida, 
foi esse meu interesse que me fez compreender que, chamando os arquitetos 
para me assessorar e suportar no processo de decisão política, iria robustecer 
a minha capacidade de tirar partido do espaço, da cidade, das tecnologias 
construtivas, dos instrumentos de representação e de outros aspetos do 
conhecimento arquitetónico.

Na minha mente formou-se uma convicção sólida de quão importante era o 
contributo dos arquitetos no redesenhar e na requalificação da cidade, nas 
áreas em que já só isso era viável, mas principalmente no planear de novas 
áreas onde era possível conceber de raiz.

Arquitetos como Eduardo Souto de Moura, Álvaro Siza Vieira e João Álvaro 
Rocha, entre outros notáveis, ajudaram-me no reconhecimento e debate das 
soluções de transformação da cidade e do território, mas também me deram 
os argumentos essenciais para legitimar as opções que fui propondo aos 
executivos a que pertenci.

O diálogo com os arquitetos com os quais me fui cruzando ao longo destas 
mais de três décadas, apesar de elevado, técnica e intelectualmente sério e 
válido, nem sempre foi fácil, mas com o tempo fui compreendendo os modos 
próprios de ser e estar na Arquitetura que caraterizava cada um deles e 
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desenvolvi em mim uma inesperada capacidade de me ajustar às pequenas 
nuances de linguagem e de método, sem que isso implicasse alienar o meu 
pensamento ou a minha própria vontade; pelo contrário, habituei-me, isso 
sim, a que a relação com os arquitetos, no diálogo e discussão dos projetos, 
assume muito mais o caráter de uma negociação, com momentos frequentes 
de tensão, avanços, recuos e cedências recíprocas, sem nunca comprometer a 
essência da conceção arquitetónica, no que ela representa, quanto à coerência 
intrínseca dos elementos de per si, e a coerência da sua plena integração na 
paisagem que a acolhe.

Na Maia dos anos 90 era preciso olhar, estudar e definir com critério os espaços, 
eliminar barreiras e algum ruído que dificultava a criação de um ambiente 
arquitetónico mais atrativo e estimulante para a convivialidade pública. 

A qualidade da Arquitetura de uma cidade é, a meu ver, absolutamente 
determinante no processo de apropriação dos edifícios, dos lugares e das 
praças, influenciando os sentimentos de pertença identitária, no sentido 
em que as pessoas utilizam como referencial simbólico dessa sua pertença 
os topónimos de lugar e porque também remetem para o reconhecimento 
de património de Arte Pública edifícios emblemáticos do lugar ou mesmo 
elementos icónicos naturais que constituem a paisagem urbana.

Do meu ponto de vista, a Arquitetura assumiu na Maia uma inequívoca 
função social de inclusão nas diversas centralidades que construímos de 
forma pensada e planeada, facilitando a integração no tempo e no espaço 
arquitetónico disponível.

E esse contributo da Arquitetura para a inclusão social na Maia encontra-
se, quer no processo contínuo de busca por uma harmonia na cidade, quer 
na adoção de normas de construção mais exigentes, com o propósito de 
incrementar a dignidade e qualidade da habitação, incluindo a habitação social. 

Recordo-me de, ainda jovem, ter afirmado publicamente que não me permitiria 
construir nenhuma habitação onde eu próprio não pudesse viver. Bati-me por 
esse princípio e creio que consegui alcançar esse desiderato, contando com 
o fortíssimo contributo de excelentes arquitetos que fizeram, também nesta 
área, um trabalho de excelência, que faz de vários empreendimentos de 
habitação social lugares de referência nacional e internacional do setor.

Hoje, em pleno centro da Cidade da Maia, mais uma vez a Arquitetura foi 
chamada a desempenhar essa função social da inclusão, intervindo no 
empreendimento de habitação social do Sobreiro, interpretando de forma 
competente e criativa o programa que lhe foi proposto, traduzido num plano 
ambicioso e em projetos específicos cuja construção está já em fase de 
conclusão.

Essa nova centralidade apresenta agora novas e amplas artérias, 
significativamente mais e melhores espaços verdes para fruição ao ar livre, 
além de edifícios totalmente requalificados, com novos revestimentos que 
garantem a sua impermeabilização, isolamento térmico e acústico e melhor 
comodidade e conforto interior. Sobreiro, enquanto topónimo que identifica a 
história do lugar, continua a fazer sentido, mas impõe-se uma nova designação 
que se coadune melhor com a nova paisagem urbana – “Jardins do Sobreiro”.

É justo reconhecer o mérito e o abnegado trabalho do arquiteto Nuno Antunes 
Lopes, da Espaço Municipal, que se dedicou a essa autêntica revolução da 
paisagem urbana com generoso espírito de missão pública, sendo um dos 
responsáveis por acrescentarmos mais uma referência arquitetónica digna de 
integrar os roteiros de visitação.

António Silva Tiago
Presidente da Câmara Municipal da Maia
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Nota de Abertura da Exposição

Patente de 6 de abril a 16 de maio de 2021, Fórum

O “Mês da Arquitetura da Maia 2021” pretende revelar ou relembrar aspetos da 
“fabricação” da capital do nosso território, a Maia, que, de uma vila periférica 
à grande urbe do Porto, se transformou numa cidade referência no contexto 
internacional, sendo hoje um polo com um extraordinário poder de atração, 
disponibilizando todas as funções específicas que cabem às cidades, ao 
mesmo tempo que permite aos seus habitantes e visitantes terem condições 
concretas de vivência com uma qualidade invulgar. Uma cidade que se foi 
fazendo de grandes e pequenas intervenções – em que a preocupação pelo 
detalhe diferenciador é uma presença constante –, onde todas somadas 
traduzem a cidade concreta do presente, em processo permanente de 
construção quotidiana do seu futuro.

Mário Nuno Neves 
Vereador da Cultura e do Planeamento Territorial da Câmara Municipal da Maia
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No contexto da recente celebração dos 500 anos do Foral da Maia, o Mês da 
Arquitetura da Maia 2021 propõe uma narrativa, entre muitas possíveis, da 
construção da cidade da Maia e do seu centro, ou seja, do lugar ou dos lugares 
em que os efeitos de concentração das atividades humanas, da urbanização e 
das arquiteturas adquiriram, nas últimas décadas, maior expressão. 

Trata-se de uma visão configurada através de um conjunto de 17 obras de 
arquitetura que, em si próprias, e através das relações que estabelecem entre 
si e com a cidade, são capazes de explicar ou, pelo menos, testemunhar alguns 
dos principais processos da transformação urbana ocorrida, em particular, 
nos últimos sessenta anos. 

Privilegia-se a diversidade de formas arquitetónicas e de programas, de 
escalas e de sistemas construtivos, mostrando a complexidade da disciplina 
da arquitetura e da sua prática. 

Para além da arte, da técnica, dos desenhos, do virtuosismo dos autores, 
da obra realizada, esta exposição pretende evidenciar o processo do fazer 
arquitetura – o imenso e extraordinário labor dos que a criam e constroem, 
umas vezes com maior atenção mediática, outras no silêncio do anonimato. 
Em contínua mutação, a cidade é feita de milhões de vidas, ações, decisões, 
formas, materiais e vontades, que se traduzem fisicamente em construções e 
arquiteturas.

A organização da exposição permite uma dupla leitura – do objeto no contexto 
urbano em que se integra e, depois, do objeto em si mesmo, com referências 
complementares e, tendencialmente, hipertextuais. Cada obra é apresentada 
como uma estação expositiva organizada em dois planos interdependentes – 
um sobre suporte vertical (paredes) e outro sobre suporte horizontal (mesas). 

Nos painéis horizontais apresentam-se desenhos, textos e memórias 
descritivas, fotografias, esquissos e outros documentos do processo e do projeto 
da obra, extraídos dos arquivos municipais e/ou cedidos pelos projetistas / 
gabinetes (incluindo documentos originais e reproduções), representando 
diversos momentos e metodologias de conceção ou de formalização projetual. 

No plano vertical, cada módulo expositivo compreende três painéis: o primeiro 
contém uma fotografia de grande dimensão representativa da obra; o segundo 
painel inclui um texto crítico de enquadramento urbano nos processos de 
construção da cidade, ensaiando alguns temas ou conceitos que as obras 
evidenciam ou permitem questionar; o terceiro e último painel integra, por 
sua vez, um pequeno ensaio de exploração arquitetónica. Os dois textos são 
complementados e informados com fotografias tiradas expressamente para a 
exposição, refletindo a situação atual das arquiteturas e evidenciando alguns 
dos conteúdos textuais.

No espaço da exposição, cada uma das obras selecionadas constitui uma 
estação autónoma, interligada com as restantes numa leitura articulada e 
sequencial, contando a história da cidade real e também algumas histórias 
das suas possíveis alternativas, que não chegaram a ser construídas.

A narrativa proposta para a interpretação da cidade da Maia e do seu centro 
não configura uma visão histórica ou cronológica mais ou menos contínua. A 
seleção de obras foi, antes, estabelecida a partir de uma conceção intencional 
que aborda a forma da cidade e das arquiteturas em função de um conjunto de 
temáticas consideradas cruciais para a identidade urbana da Maia, para a sua 
caracterização e para a identificação de coerências e relações morfológicas no 
território.

O fio condutor não é o tempo, mas a transformação do espaço através das 
arquiteturas e dos seus processos. Apesar da multiplicidade de situações 
selecionadas, a leitura dos processos da arquitetura na cidade é apresentada 
em três dimensões distintas, mas complementares, que ajudam a explicar, 
precisamente, a narrativa proposta, distribuídas, respetivamente, por três 
galerias expositivas: 
FUNDAÇÃO: a fundação da cidade, do centro.
CONSOLIDAÇÃO: o centro e os processos de preenchimento e reforço da 
edificação e urbanização.
CONEXÃO: a ligação do centro da cidade com o território metropolitano.

Como Calvino adverte, qualquer descrição da cidade é insuficiente para a 
explicar. Esta é, ainda assim, uma tentativa de compreender a Maia, deixando 
um registo para o futuro e um contributo para o discurso que cada um possa 
fazer da cidade, a cidade que se repete diante de nós, e que, quase sempre, não 
vemos. Não vemos com os olhos da curiosidade que tudo liga.

“A cidade é redundante: 
repete-se para que haja qualquer coisa que se fixe na mente. (...)
A memória é redundante: 
repete os sinais para que a cidade comece a existir.” 

CALVINO, Italo, “As Cidades Invisíveis”, trad., 1972



8

Da
 c

id
ad

e
Cidade não é o contrário de campo. Urbano não está nos antípodas de rural. 
E nenhum destes conceitos é estável, no sentido em que traduzem realidades 
diferentes e variáveis, no tempo e no espaço. Na diversidade, todas as cidades 
repetem a mesma matriz estrutural – o lugar das trocas e do conhecimento, a 
presença das pessoas, a representação do poder, a posição estratégica numa 
rede de fluxos relativamente a outras cidades e territórios de influência. 

No fim do século XIX, a Maia não apresentava nenhuma aglomeração 
significativa. Só com o desenvolvimento verificado depois da elevação à 
categoria de vila, em 1902, se pode falar na existência de um primeiro esboço 
de centro administrativo. Na década de 50, a densificação do centro já tem 
expressão, potenciada pela interseção da antiga estrada Porto-Braga (EN 
14) com o traçado incompleto da EN 107, que garantia a ligação de Leça de 
Palmeira e do porto de Leixões a Baguim do Monte (antigo Anel Externo do 
Porto). É este o contexto de partida para uma abordagem interpretativa da 
explosão da cidade da Maia e do seu centro.

O desenvolvimento das cidades, que decorre dos processos de instalação 
e evolução de uma determinada comunidade / sociedade num território 
específico, tem uma expressão física, gera formas construídas. Formas que, 
não sendo gratuitas e incoerentes, se constituem assim arquiteturas e que, 
no conjunto, determinam formas de maior escala, cidades, formas urbanas. 
A forma como dimensão estrutural da identidade dos lugares e dos elementos 
que neles existem: edifícios, praças, ruas, passeios, árvores, logradouros, 
galerias e arcadas, alinhamentos, malhas, texturas, cores, volumetrias, 
ornamentos, estátuas, percursos, quarteirões, torres, estradas…

Em “Thirdspace”, o geógrafo Edward W. Soja [1996] explica os processos de 
formação da “condição central” conjugando quatro conceitos que usualmente 
se sobrepõem: 1) “centropolis”, a definição do centro cívico e da presença das 
funções de topo; 2) “coroa cultural”, o conjunto das estruturas socioculturais 
e equipamentos; 3) “palimpsesto”, onde, como no pergaminho medieval, 
continuamente se reescreve, e que traduz os espaços da memória, a regeneração 
urbana, a construção sobre o construído; 4) por último, “panótico”, isto é, a 
existência de dispositivos e signos que referenciam e asseguram a legibilidade 
da condição central. 

Muitas das obras da exposição constituem expressões concretas destes 
conceitos, isolada ou cumulativamente, pois os espaços da “condição central” 
precisam de símbolos, de ícones que catalisam os efeitos de polarização 
urbana. É a relação das formas das arquiteturas com a forma da cidade que 
suscita a narrativa proposta na exposição, que não se quer fechada, mas aberta 
à pluralidade das visões de quantos a visitem. 
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A arquitetura é uma atividade essencial para o homem, na medida em que, 
segundo Andrew Ballantyne, em What is Architecture? [2000], “faz parte da arte 
de viver e é mais bem-sucedida quando parece dar expressão à vida que a 
habita.” 

A arquitetura é a expressão de uma síntese entre a necessidade e a liberdade. 
A necessidade justifica qualquer funcionalidade emergente, suscitando o ato 
pragmático de construir o abrigo no espaço. Por sua vez, a liberdade acontece 
pelo modo como o abrigo se pode constituir no espaço e definir estruturas 
organizadas e hierarquizadas através da matéria e da forma, potenciando 
importantes significados para a vida humana habitar o mundo. Deste modo, 
podemos referir que o abrigo é arquitetura quando manifesta a interdependência 
orgânica entre espaço, matéria, construção, forma e significado, pois, caso 
contrário, seria apenas construção ou, ainda, mera representação de formas 
vazias de função.

Qualquer forma arquitetónica é complexa, na certeza de ser constituída por 
várias partes interdependentes e, para além disso, por ser o resultado da 
interação de diferentes fatores. A composição final da forma é o resultado 
de muitas variáveis e algumas invariáveis articuladas no tempo em que 
ela demora a conformar-se no espaço, na realidade – desde a necessidade 
de construir o abrigo até à sua materialização no mundo físico. Portanto, e 
utilizando as palavras de Kenneth Frampton [1995], “podemos afirmar que o 
construído invariavelmente surge da interação em constante evolução de três 
vetores convergentes: o lugar, o tipo e a tectónica.”

Fazer arquitetura é uma ação fundamentada pelo intelecto e pelo pensamento 
projetante com o objetivo central de transformar a realidade. O projeto é, 
assim, algo indissociável do fazer arquitetura em qualquer contexto físico onde 
ela possa acontecer. Fazer arquitetura resulta do fazer projeto, porque é através 
dele, do seu processo, que a ideia se desenvolve e se fixa em documentos na 
investigação da forma arquitetónica e, consequentemente, objetiva a síntese 
necessidade-liberdade para determinado local concreto, como, por exemplo, 
o território urbano. Sob esta perspetiva, fazer arquitetura é também um 
processo de fazer cidade.

A exposição procura evidenciar esse fazer duplo, interdependente, e que, muitas 
vezes, é inequivocamente cumulativo entre o domínio do objeto e o domínio 
do contexto do território – urbano – onde esse mesmo objeto se integra. Por 
esse motivo, tornou-se fulcral que o grande suporte dos conteúdos da exposição 
fossem na maioria desenhos relevantes dos processos de projeto das obras 
selecionadas, capazes de sintetizar a(s) visão(ões) dos respetivos autores.
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Obras selecionadas para exposição:

#01 Câmara Municipal da Maia – Paços do Concelho 
– António Machado
#02 Câmara Municipal da Maia – Torre Lidador 
– António Machado
#03 Complexo Industrial AAA e Habitações Operárias 
– Arménio Losa e Cassiano Barbosa
#04 Mercado do Castêlo da Maia 
– António Machado
#05 Conjunto Habitacional do Sobreiro 
– Alexandre Vasconcelos (FFH)
#06 Centro Cívico da Maia – Fórum 
– José Carlos Loureiro e Luís Pádua Ramos
#07 Urbanização Novo Rumo 
– Fernando Lopes Laranjeira
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A fundação da cidade, do centro.
“A cidade é cesura, rutura, destino do mundo. Quando surge, portadora da escrita, 
abre as portas ao que chamamos história. Quando renasce na Europa, com o século 
XI, começa a ascensão do pequeno continente. Floresce em Itália, e é o Renascimento. 
É assim desde as cidades – poleis – da Grécia clássica, depois as medinas das 
conquistas muçulmanas, até aos nossos dias. Todos os grandes momentos do 
crescimento se exprimem por uma explosão urbana.” 

BRAUDEL, Fernand [1979] (trad. Telma Costa), Civilização material, Economia e Capitalismo, 

Séculos XV-XVIII, Tomo I – As estruturas do quotidiano: o possível e o impossível, Ed. Teorema, 
Lisboa, 1992, pp. 423 [versão original: Librairie Armand Colin, Paris].

O início e a instalação de muitas das cidades romanas são explicados a 
partir do estabelecimento de um cruzamento de duas vias, dois eixos 
de estruturação do espaço e do território – o Cardus (eixo norte-sul) e o 
Decumanus (eixo nascente-poente). É a confluência de movimentos que gera 
o estímulo da fixação humana, do estabelecimento das suas atividades e da 
referenciação do homem num determinado espaço.

O Cardus da Maia é a antiga estrada nacional Porto-Braga (a Estrada Nacional 
14). É neste eixo que a progressão contínua da edificação e da urbanização, 
irradiadas a partir do centro do Porto, se faz sentir com maior intensidade 
nos primórdios da zona central da cidade. O princípio da estrada que se 
torna rua, do espaço rural que a infraestrutura e o tempo densificam num 
território urbano que é cada vez mais cidade. 

E o Decumanus é a Estrada Nacional 107. A consolidação dos efeitos do 
cruzamento gera e explica, a dada altura, a formalização de uma nova cidade, 
que a partir de meados do século XX começa a ganhar expressão física e cujo 
crescimento explode no último quarto do século, mesmo a tempo da entrada 
no novo milénio.

As obras incluídas no primeiro espaço dão nota dos efeitos mais relevantes 
da fundação da cidade da Maia, no sentido da formação da sua condição 
central mais relevante: 
1)  A transformação da estrada em rua, a concentração e densificação das 

arquiteturas ao longo das vias e junto ao cruzamento da EN 14 com a 
EN 107, a reorganização administrativa do território e a necessidade de 
representação do poder através das arquiteturas fundadoras do centro, 
expressão da vontade e do poder político – os Paços do Concelho e, mais 
tarde, a Torre Lidador, símbolo “panótico” [SOJA, Edward. W., 1996], 
que traduz o salto da projeção municipal para a escala do território 
metropolitano, nos confins do seu avistamento.

2)  O assentamento das funções e atividades que alimentam o território, 
nos arrabaldes da expansão do Porto e que justificam os efeitos de 
centrifugação do urbano, o êxodo para a grande periferia do que viria 
a ser área metropolitana, e a emergência de novos centros produtivos e 
complexos industriais instalados nas imediações das linhas de água – o 
complexo industrial AAA. 

3)  A definição das funções típicas dos centros, sempre dependentes 
das políticas primordiais de construção de equipamentos coletivos 
polarizadores – o mercado do Castêlo e, depois, o novo Centro Cívico, que 
veio a chamar-se, curiosamente, Fórum, o lugar público por excelência, 
de reunião, que remonta à sociedade romana, raiz da nossa mundivisão 
europeia. 

4)  A densificação populacional, porque a cidade não é só o lugar da máxima 
concentração da riqueza, da acessibilidade, do(s) poder(es), da cultura – a 
cidade é também o lugar da concentração dos que a habitam e aí escolhem 
morar. O centro não é centro sem ser habitado – o Bairro do Sobreiro e, 
mais tarde, a Urbanização “Novo Rumo”.
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#01 Anteprojeto:
1971 (em 6 de maio, a Câmara Municipal da Maia remeteu ao 
Ministro das Obras Públicas o anteprojeto do edifício dos 
Paços do Concelho da Maia – cf. ofício n.º 3495, de 1971)

Projeto:
1973, apresentado em abril
Projeto de arquitetura: António Machado, Arq.º 
(gabinete / parceria com Manuel Rodrigues, Arq.º) *

Construção:
Obra finalizada em 1982 e inaugurada em 12 de junho do 
mesmo ano

* A versão do projeto representada na exposição não 
corresponde à solução arquitetónica final construída e, assim, 
à versão definitiva do projeto, que foi elaborada e concluída 
antes do final da década de 70 do século passado. Em termos 
arquitetónicos, as alterações mais significativas entre a versão 
do projeto exposta e a obra construída reportam-se à solução 
construtiva de cobertura do edifício dos Paços do Concelho, que 
manteve o revestimento a zinco, mas passou a ser praticamente 
“plana”, bem como aos  materiais de revestimento das fachadas, 
tendo sido abandonada a solução de “tijoleira cerâmica vidrada 
branca” alternadamente aplicada com placagem de granito 
serrado claro, em detrimento da aplicação generalizada de 
granito serrado.
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Da cidade – Premonição dos primeiros 
passos do concelho  

Muito depois da transferência da sede de concelho do Castêlo da Maia para o 
lugar de Barreiros (1902), no exercício do primeiro mandato do Doutor José 
Vieira de Carvalho, no quadriénio de 1970 a 1974, ainda a Revolução de Abril 
não sucedera, a Maia era ainda profundamente rural, mesmo nas imediações 
do cruzamento da estrada Porto-Braga com a EN 107. 

Começa a notar-se, porém, uma aceleração dos processos de urbanização e 
densificação nas imediações do cruzamento e do pequeno centro administrativo, 
já com algum comércio e serviços, alimentada pelo crescimento das indústrias 
que antes se tinham fixado nos arrabaldes do Porto, ao longo das linhas de água 
ou nas margens da Via Norte, aberta desde 1959, pelo êxodo do centro do Porto 
para a periferia e pela fixação da população recém-chegada das colónias.

Contornando as exigências centralistas que de Lisboa chegavam por ofício, o 
projeto dos Paços do Concelho rompe com as formas preexistentes, institui uma 
nova ordem espacial na então vila da Maia, mais abstrata. A implantação do 
edifício, à ilharga da antiga estrada Porto-Braga, com fachada principal bem 
exposta a sul, explora a tensão do cruzamento viário. A arquitetura dá resposta 
a novas necessidades organizacionais e por isso se faz. A obra é concluída em 
1982, já no segundo primeiro mandato de Vieira de Carvalho. 

De forma premonitória, o projeto desenha um amplo espaço público frontal 
dos Paços do Concelho, configurando uma visão não construída de uma praça, 
um pequeno rossio, com pavimentação inspirada nos padrões de Burle Marx, 
muito longe da calçada de Copacabana, para marcar o centro. Na cidade, 
como no Universo, quase nada se cria, tudo se transforma, e sendo provável 
que Souto de Moura, 30 anos depois, não tenha conhecido a premonição de 
António Machado, o certo é que a praça aconteceria. No início da década de 80, 
o automóvel sairia vencedor, com a configuração viária dos ajardinamentos 
envolventes. Mas o centro já tinha começado a existir; depois da arquitetura 
do edifício viria, com o tempo, o resto.
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Da arquitetura – Desenhar a representação 
do novo poder autárquico 

O edifício dos Paços do Concelho é, ele próprio, o “hipocentro” da Maia. 
Implantado no lado norte da Praça do Doutor José Vieira de Carvalho, em 
conjunto com a Torre Lidador, define-se como construção de exceção no 
centro urbano.  

O projeto, desenvolvido nos primeiros anos da década de 70 do século passado, 
mostra-nos a intencionalidade do arquiteto em desenhar a representação do 
novo poder autárquico. A palavra “novo” significa, aqui, uma espécie de (re)
celebração do poder local através da forma da arquitetura e, também, através 
da forma da cidade. Pois a decisão de construir de raiz outra sede do poder 
autárquico, para além de motivos funcionais / programáticos (inerentes à 
concentração de uma série de serviços camarários), certamente também 
se deveu à necessidade de (re)afirmar o centro enquanto rosto da câmara 
municipal maiata. 

Com o novo edifício clarificou-se o grande vazio a sul, definindo-se com 
maior rigor a praça, e, simultaneamente, procurou-se, através da arquitetura 
de gosto brutalista, representar as qualidades do que idealmente poderá 
ser a representação física ideal do poder autárquico: segurança, firmeza e 
estabilidade. 

O projeto mostra-nos uma proposta algo diversa da solução construída, 
sobretudo, pelo invólucro da construção combinar as materialidades da 
cerâmica e do granito numa composição construtivo-representacional dos 
volumes: a cerâmica como revestimento de elementos verticais cegos do 
volume principal (como as empenas) e o pseudo-torreão junto à entrada 
principal; o granito como revestimento da generalidade dos elementos 
da composição, nomeadamente, no volume principal, nas zonas parietais 
moduladas e modeladas pelos vãos, no grande entablamento que o remata 
superiormente, e no volume do salão nobre. A composição parece querer 
emprestar às formas construídas alguma leveza pela tessitura das superfícies 
em cerâmica, perante o peso dos elementos em granito. Apesar de tudo, a 
forma construída recusou o uso da cerâmica em favor do revestimento total 
em granito.
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01

02 03 04

01 Parte escrita do processo de 
estudo prévio (capa e páginas 20, 21 

e 22), junho de 1973 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

02 Planta de implantação, 1:1000, 
abril de 1973 (projeto)

Arquivo da Câmara Municipal da Maia

03 Planta do arranjo exterior, 1:100 
(proposta não executada), 

abril de 1973 (projeto) 
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

04 Planta do 3º Piso, 1:100, 
abril de 1973 (projeto)

Arquivo da Câmara Municipal da Maia
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05 07

09

11

1306

08

10

12

05 Alçado sul, 1:100, 
abril de 1973 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

07 Corte A-A, 1:100, 
abril de 1973 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

08 Alçado poente, 1:100, 
abril de 1973 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

06 Planta do 4º Piso, 1:100, 
abril de 1973 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

09 Corte D-D, 1:100, 
abril de 1973 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

10 Corte B-B, 1:100, 
abril de 1973 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

11 Alçado nascente, 1:100, 
abril de 1973 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

12 Corte C-C, 1:100, 
abril de 1973 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

13 Alçado norte, 1:100, 
abril de 1973 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia
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#02 Anteprojeto:
1992 – versão da torre com 17 pisos acima do solo 
(projeto do arquiteto António Machado com coautoria 
dos arquitetos Paulo Machado e Pedro Machado)

Projeto:
1996 e 1997 – versão da torre com 22 pisos acima do solo, 
correspondente à ampliação da mesma (aditamento ao projeto), 
incluindo o acréscimo de pisos e a redefinição do piso com 
estacionamento em cave localizado a norte, na articulação com o 
terreno do Centro Cívico / Fórum

Projeto de arquitetura: António Machado, Arq.º, com coautoria 
dos arquitetos Paulo Machado e Pedro Machado

Construção:
1992 a 2000
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Da cidade – A torre que todos veem e tudo vê 

Portugal entra na Europa em 1986. Na verdade, era a Europa – no sentido das 
ideias e expressões sociais, económicas e culturais –, que entrava em força 
em Portugal. No decurso de uma viagem do Doutor José Vieira de Carvalho, 
com a sua equipa, a uma das capitais europeias, surge a ideia de edificação de 
uma torre de serviços no centro da cidade, no sentido de assim, por um lado, 
ser dada resposta às crescentes necessidades da máquina administrativa 
municipal e, por outro, garantir a projeção territorial da nova centralidade 
emergente.

Num contexto de desregulação pós-moderna, com o boom imobiliário da  
promoção privada espoletado a partir do final da década de 70 e durante os 
anos 80, o início de 90 é curiosamente marcado pela vontade da iniciativa 
pública acompanhar também a maré de desenvolvimento. O arquiteto António 
Machado e a sua equipa são novamente chamados, agora para projetar um 
edifício-torre.

Antes da consolidação do centro da cidade, em fortíssima expansão, a Torre 
Lidador constitui a expressão mais evidente da afirmação do poder, do 
conhecimento (no sentido de “inteligência”), da referenciação e da “supervisão” 
sobre um território de influência. A torre polariza, demarca, delimita um 
território, é o dispositivo “panótico” por excelência. Assinala ainda a antevisão 
futurística da evolução da cidade, já não à escala do concelho, mas da nova 
área metropolitana, que então se formava. 

As torres são signos clássicos da cidade na história. Pontificam como símbolos 
do poder religioso, administrativo e, mais recentemente, do poder económico 
das grandes multinacionais. A torre da Maia é ímpar na forma da cidade, visível 
a quilómetros de distância, desde várias das vias arteriais que atravessam 
o território a norte do Porto. Apesar da controvérsia que gerou e ainda gera, 
constitui uma peça incontornável da cidade e um exercício verdadeiramente 
precursor na história da arquitetura portuguesa, em matéria de conceção de 
edifícios em altura.
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Da arquitetura – Construir o campanário da 
Câmara Municipal

A Torre Lidador surge da necessidade de ampliação dos Paços do Concelho. 
Por esse motivo, o novo volume implanta-se na proximidade do primeiro 
edifício, a nascente, sendo a contiguidade garantida por uma ligação ao nível 
do rés-do-chão.

A proposta para a conformação da ampliação em torre decorre de considerações 
importantes, para além das questões associadas à inserção de uma “carga 
programática elevada” naquele local condicionado: 1) “a definição de uma 
estrutura hierárquica urbana”; 2) “a consolidação de uma morfologia e malha 
urbana”; 3) “a criação de um ponto de referência e de orientação no concelho”. 

Das considerações que justificam a forma construída salienta-se a capacidade 
de referenciar o poder autárquico na generalidade do território onde assenta 
a Maia. Esta valência, inerente à afirmação da verticalidade do volume no 
espaço, não deixa de ser um exercício desenvolvido com cuidado ao nível da 
forma, naquilo que respeita à sua composição, materialidade e construção.

A torre permitiu configurar na Praça do Município a composição clássica 
da arquitetura civil de exceção. A colagem da verticalidade introduziu uma 
espécie de campanário pós-moderno no edifício dos Paços do Concelho. 

No anteprojeto, de 1992, a torre conta apenas com 17 pisos; no entanto, com o 
projeto, de 1996/97, a forma torna-se mais esbelta com a adição de mais cinco 
pisos. O ajuste da altura total garantiu que a relação compositiva das diferentes 
partes da volumetria adquirisse outra dinâmica proporcional, sobretudo na 
metade nascente, onde se introduz um desenho mais complexo para integrar 
a torre na escala urbana da Rua Engenheiro Duarte Pacheco, com a divisão 
da verticalidade numa espécie de sobreposição de duas ordens, pela relação 
proporcional 7/15 pisos.

Da materialidade / construção interessa evidenciar a natureza representacional 
de uma aparência leve em contraponto com o peso do edifício principal dos 
Paços do Concelho. Algo conseguido pela fenomenologia do vidro, que define a 
maior parte das superfícies curvas da torre. 
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01

01 Planta da implantação, 1:500, 
fevereiro de 1992 (projeto)

Arquivo da Câmara Municipal da Maia

02 Parte escrita, memória descritiva 
(parte), fevereiro de 1992 (projeto)

Arquivo da Câmara Municipal da Maia

03 Alçado sul, 1:100 (anteprojeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

04 Alçado sul, 1:100 (anteprojeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

05 Fotografia do edifício em construção
Processo de projeto da Reformulação 

da Praça do Município e Arruamentos 
Convergentes, do arquiteto Eduardo Souto 

de Moura – cf. obra n.º 12, 
Casa da Arquitectura

06 Alçados (sul, nascente, norte e poente) 
e cortes (transversais e longitudinais), 

1:100, aditamento ao projeto de 
novembro de 1996 (montagem a partir 

de documentos digitalizados)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

02 03

04

05 06
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07 Planta do R/C, 1:100, aditamento 
ao projeto de janeiro de 1997 
(processo de projeto – aditamento)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

08 Planta do 1º andar, 1:100, aditamento 
ao projeto de janeiro de 1997 
(processo de projeto – aditamento)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

09 Planta tipo dos andares, 1:100, 
aditamento ao projeto de janeiro de 1997 
(processo de projeto – aditamento)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

10 Planta do 7º andar, 1:100, aditamento 
ao projeto de janeiro de 1997 
(processo de projeto – aditamento)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

11 Planta do 20º andar, 1:100, aditamento 
ao projeto de janeiro de 1997 
(processo de projeto – aditamento)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

12 Planta do 21º andar, 1:100, aditamento 
ao projeto de janeiro de 1997 
(processo de projeto – aditamento)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

07 08

09 12

1110



30

Co
m

pl
ex

o 
In

du
st

ria
l A

AA
 e

 
Ha

bi
ta

çõ
es

 O
pe

rá
ria

s 
Ar

m
én

io
 L

os
a 

e 
Ca

ss
ia

no
 B

ar
bo

sa
#03 Projeto da 1.ª Fase (refinaria de azeite):

1952

Autor: António Neto da Silva, Eng.º

Projeto:
1954 a 1962

Edifícios habitacionais (casas em banda e bloco de habitação coletiva):
_ 1.ª Fase – 1954
_ 2.ª Fase – 1955
_ 3.ª Fase – 1957
Complexo Industrial: 1954 a 1962

Projeto de arquitetura e coordenação: 
Arménio Losa, Arq.º, e Cassiano Barbosa, Arq.º

Construção:
1953 a 1962
Inauguração da 1.ª Fase do complexo industrial em 10 de agosto de 1953
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Da cidade – A cidade-máquina-de-habitar 

É em meados do século XX que o processo de expansão urbana do centro 
do Porto para a periferia ganha fôlego. O crescimento populacional, em boa 
parte resultante do afluxo de população rural aos grandes centros urbanos, 
em busca de melhores condições de vida, gera uma procura habitacional sem 
paralelo, à qual os primeiros programas de habitação proletária do Estado 
Novo não são minimamente capazes de dar resposta.

Entretanto, ainda no período pré-democrático, e na linha das propostas 
higienistas que chegavam, com grande atraso, das urbes europeias, as grandes 
indústrias começam a instalar-se na periferia, iniciando o êxodo urbano que 
caracterizará a urbanização do noroeste peninsular até aos nossos dias e que 
suscitaria, para a Maia e outros concelhos limítrofes do Porto, a primeira vaga 
de densificação urbana, na origem do que hoje podemos chamar cidade.

O complexo industrial AAA, construído a partir da década de 50, é um 
interessante exemplo deste processo, tanto do ponto de vista urbanístico, 
como arquitetónico. Não estando localizado no “centro” da Maia, não deixa 
de ser parte do seu embrião. A posição geográfica reflete a necessidade de 
libertação de efluentes na linha de água (Rio Leça) e de fácil ligação ao porto 
de Leixões. Por outro lado, a implantação próxima da antiga estrada Porto-
Braga, o principal eixo de desenvolvimento da Maia, alimenta o processo de 
densificação urbana de matriz linear, de sul para norte.

É um complexo industrial de grande dimensão para a época, que inclui 
a construção de habitação operária, precisamente para satisfazer as 
necessidades habitacionais, resolvendo o afastamento geográfico ao centro do 
Porto e as deslocações dos trabalhadores. 

Longe da “cidade industrial” de Tony Garnier e da sua escala, é evidente uma 
certa afetação utópica na conceção arquitetónica e social das instalações fabris, 
como um sistema contínuo e articulado, cuidando a integração na paisagem 
fluvial, os espaços de ligação e acessos e a composição integrada dos alçados e 
dos volumes entre si. Seja indústria ou habitação, tudo é arquitetura, tudo são 
“máquinas de habitar” o urbano, não fosse a admiração por Le Corbusier aqui 
tão oportuna.
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Da arquitetura – Um projeto com vários 
projetos

O complexo localiza-se junto ao Rio Leça, num território de transição da Maia 
para Matosinhos. A intervenção, iniciada em 1952 com um projeto do Eng.º 
António Neto da Silva para a refinaria de azeite, posteriormente, entre 1953 
e 1962, desenvolveu-se com os vários projetos de Arménio Losa e Cassiano 
Barbosa para o conjunto industrial e também para as habitações operárias. 
Por isso, o processo de projeto é ele próprio demonstração de um projeto com 
vários projetos. 

Os diferentes edifícios foram sendo contruídos numa franja de terreno entre 
a Rua da Ponte da Pedra e o Rio Leça. Os armazéns e os blocos de habitação 
foram configurando uma frente para a rua, a norte, enquanto que, numa área 
a poente, menos confrangida, as restantes dependências industriais foram 
sendo dispostas sem qualquer relação direta com o arruamento.

Apesar da diversidade funcional (na totalidade da intervenção) e tipológica 
(nas habitações) e, também, da natureza fracionada da encomenda, o 
conjunto final consegue definir uma equilibrada coerência formal, sobretudo 
pelo cuidado como se articulam os diferentes edifícios entre si e com o 
terreno. Para tal, são importantes: 1) as subtilezas volumétricas habilmente 
conseguidas com a articulação de coberturas inclinadas, coberturas planas e 
palas, no grupo industrial; 2) o modo como materiais e sistemas construtivos 
conseguem alguma harmonia plástica em todo o conjunto, em grande parte, 
devido ao uso genérico de superfícies lisas de reboco justapostas / sobrepostas 
a panos texturados de alvenaria de granito aparente; 3) o cuidado como são 
posicionados os edifícios a diferentes cotas, sem descuidar continuidades 
tanto de planos parietais (muros de contenção), como de circuitos pedonais e 
automóveis entre plataformas, através de escadas e de rampas.  

Enfim, podemos referir que o conjunto é constituído por várias partes que 
se complementam mesmo quando o processo de projeto parece potenciar a 
dissonância das formas.   
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01

01 Fábrica de Refinação de Azeites 
– Planta topográfica para o primeiro 

edifício e estratégia para futuras 
construções, 1:1000, junho de 1952 

(processo de projeto – autoria: 
Eng.º António Neto da Silva)

Centro de Documentação da FAUP

02 Fábrica de Refinação de Azeites 
– Memória descritiva, junho de 1952 

(processo de projeto – autoria: 
Eng.º António Neto da Silva)

Centro de Documentação da FAUP

03 Envelope da Soares & Irmãos, Lda., 
com a descrição de uma das primeiras 

fases de ampliação, endereçado 
ao Arq.º Cassiano Barbosa 

(processo de projeto)
Centro de Documentação da FAUP

04 Instalações Industriais 
– Memória descritiva, 23 de agosto 

de 1956 (projeto)
Centro de Documentação da FAUP

05 Instalações Industriais 
– Projeto do corpo de ligação dos 

armazéns – Planta, 1:100, junho de 1954 
(processo de projeto)

Centro de Documentação da FAUP

06 Instalações Industriais 
– Projeto do corpo de ligação do armazém 

sul com a primeira construção do 
complexo – Alçados e corte, 1:100, 

23 de agosto de 1955 (projeto)
Centro de Documentação da FAUP

07 Instalações Industriais 
– Projeto de ampliação dos armazéns 

– Planta, alçados e corte, 1:200 e 1:100, 
24 de julho de 1956 (projeto)

Centro de Documentação da FAUP

08 Instalações Industriais 
– Projeto do edifício da refinaria de azeite 

e óleos (incluindo corpos de ligação 
ao armazém de farinhas) – Cortes, 1:100, 

agosto de 1956 (projeto)
Centro de Documentação da FAUP

09 Instalações Industriais 
– Projeto do laboratório, Planta, 1:20 

(processo de projeto)
Centro de Documentação da FAUP

10 Instalações Industriais 
– Planta topográfica de todo o complexo, 

1:1000, fevereiro de 1958 (projeto)
Centro de Documentação da FAUP

02 03
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11 Habitações Operárias (primeira fase) 
– Fotografias (após a conclusão da obra)
Centro de Documentação da FAUP

12 Habitações Operárias (primeira fase) 
– Planta de conjunto do 1º piso, 
à escala 1:100, e corte à escala 1:50, 
março de 1954 (projeto)
Centro de Documentação da FAUP

13 Habitações Operárias (primeira fase) 
– Planta de conjunto do 2º piso, 
à escala 1:100 e cortes à escala 1:50, 
março de 1954 (projeto)
Centro de Documentação da FAUP

14 Habitações Operárias (segunda fase) 
– Memória descritiva, 18 de maio 
de 1956 (projeto)
Centro de Documentação da FAUP

15 Habitações Operárias (segunda fase) 
– Alçados de conjunto para duas soluções, 
1:200 (processo de projeto)
Centro de Documentação da FAUP

16 Habitações Operárias (segunda fase) 
– Plantas de conjunto e cortes, 1:100, 
29 de fevereiro de 1956 (projeto)
Centro de Documentação da FAUP

17 Habitações Operárias (segunda fase) 
– Plantas de conjunto, plantas parciais 
de uma habitação, alçados de conjunto e 
cortes, 1:100 (processo de projeto)
Centro de Documentação da FAUP

18 Habitações Operárias (segunda fase) 
– Planta e cortes da cozinha, 1:20, 
julho de 1956 (projeto)
Centro de Documentação da FAUP

19 Habitações Operárias (terceira fase) 
– Corte transversal pela caixa de escadas, 
1:100 (processo de projeto)
Centro de Documentação da FAUP

20 Habitações Operárias (terceira fase) 
– Alçado sul, 1:100 (projeto)
Centro de Documentação da FAUP

21 Habitações Operárias (terceira fase) 
– Planta do 1º Piso, 1:100 (projeto)
Centro de Documentação da FAUP

22 Habitações Operárias (terceira fase) 
– Planta parcial do R/C, 1:50 (projeto) 
Centro de Documentação da FAUP

11 14

20 22

1817
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15

16

19 21
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#04 Anteprojeto / Projeto de Reforma e Beneficiação:
1949 (ampliação do mercado no lugar de Santo Ovídeo, 
no Castêlo da Maia) – autoria desconhecida

Projeto do novo mercado do Castêlo da Maia:
23 de janeiro de 1960 (apresentação do projeto)
1965 (abrigos)

Projeto de arquitetura: António Machado, Arq.º 
(gabinete / parceria com Manuel Rodrigues, Arq.º)

Construção:
1.ª Fase: 1962 (1 de maio) a 1963 (12 de julho – receção provisória; 
8 de maio de 1964 – receção definitiva)

2.ª Fase (ampliação e construção de abrigos): 1965 a 1966

Remodelação do abrigo (construção de duas lojas e oito postos 
de venda de carne): 1993
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Da cidade – O lugar das trocas na rua 
da estrada 

O projeto do Mercado do Castêlo da Maia não está no centro da cidade da 
Maia. Tal como o complexo industrial AAA, esta obra tem uma localização 
relativamente excêntrica, desta vez para norte do centro “canónico”. Mas, 
também como aquele caso, constitui um exemplo da formação da cidade – à 
margem da antiga estrada Porto-Braga, testemunha os efeitos afinal antigos da 
“rua da estrada” [DOMINGUES, Álvaro, 2009] e a densificação linear ao longo 
do eixo norte-sul que, na interseção com o eixo nascente-poente da EN 107, 
veio potenciar a constituição do centro em Barreiros e o destino multipolar da 
Maia.

No contexto de partida, o poder autárquico era tremendamente limitado. Tudo 
estava centralizado em Lisboa, a capital do regime e do financiamento público, 
minuciosamente controlado. Este facto condicionou todo o processo de projeto 
e de construção da obra. 

Os constrangimentos espaciais da localização do mercado antigo no monte 
de Santo Ovídeo e as vantagens de proximidade ao eixo viário justificaram a 
relocalização para a cota baixa, num espaço mais propício ao desenvolvimento 
urbano, à edificação e ao acesso de pessoas e mercadorias. 

Estabeleceu-se que a entrada principal do mercado ficaria a sul, volvida à Rua 
da Igreja, contornando a “impossibilidade” estatal de acesso direto a partir da 
estrada nacional, com a reserva de previsão, que existe pelo menos desde 1959, 
da “necessidade da construção duma variante à EN 14 passando exteriormente 
à povoação do Castêlo da Maia”. A profecia vai agora, finalmente, cumprir-se. 

É um exemplar do modernismo contextualista, dos que são raros fora das 
cidades. Marca o “lugar das trocas”. É um signo remoto da “centropolis”, um 
fórum cívico. E está pendurado num eixo de “máxima acessibilidade”, como 
é suposto. Ousa ordenar um território alargado, com efeitos muito para além 
do desenho das extraordinárias palas sobre a praça. Mesmo intramuros, é um 
dos primeiros projetos de espaço público da Maia e releva o papel estratégico 
que a arquitetura pode ter no jogo do desenvolvimento urbano. Mesmo sem 
planos, pode e deve haver planeamento. 
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Da arquitetura – Um abrigo para a feira

Mais a norte do centro da Maia, mesmo junto da rotunda em que a Rua da Igreja 
entronca com a EN 14, podemos encontrar o Mercado do Castêlo da Maia.

A feira já era habitual acontecer no mercado a céu aberto, localizado numa 
pendente do Monte de Santo Ovídeo. De resto, este espaço ainda existe, 
embora hoje seja designado por Parque de Santo Ovídeo. É reconhecidamente 
em 1949 que se inicia formalmente o processo moroso que iria determinar a 
realização da nova morada para a feira. Muitas vezes referimo-nos ao projeto 
de arquitetura como se este fosse praticamente constituído por elementos 
desenhados – que representam as formas a construir. Contudo, neste caso, foi 
relevante outro tipo de documento – normalmente desvalorizado –, produzido, 
tanto pelo próprio autor, como por outros intervenientes decisivos para o 
desenvolvimento do processo: a correspondência escrita oficial.

Os vários ofícios trocados pelo então Presidente da Câmara Municipal, o 
Coronel Carlos José Moreira, com altos representantes do Ministério das Obras 
Públicas e com o próprio autor da obra demonstram alguns dos motivos que 
podem justificar a demora de todo o processo para, assim, compreendermos 
o momento-chave: a construção do novo mercado, de 1962 a 1964, com 
trabalhos de ampliação e construção de abrigos entre 1965 e 1966.

Da forma construída é de realçar que se trata de um recinto – quase totalmente 
– delimitado por um muro a meia altura em granito. Este interrompe-
se a poente para dar lugar ao gradeamento e às entradas principais e, 
simultaneamente, serve de muro de contenção, sobretudo do lado sul. Todo o 
recinto do mercado é uma grande plataforma retangular onde se encontram 
dispostas ortogonalmente várias construções, das quais se evidenciam 
vários conjuntos de palas com uma estrutura em betão de cariz modular e 
de geometria dinâmica, com consolas ousadas e extremamente leves, onde 
grande parte dos vendedores encontram o necessário abrigo para exporem de 
modo organizado os seus produtos.  
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01

01 Planta geral – Projeto de reforma 
e beneficiação do mercado, 1:1000 

(processo de projeto, não executado, 
no lugar do Monte de Santo Ovídeo)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

02 Ofício do Presidente da Câmara 
Municipal da Maia ao Diretor 

de Urbanização do Distrito do Porto, 
1 de fevereiro de 1955 

(processo municipal)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

03 Ofício do Diretor de Urbanização 
do Distrito do Porto ao Presidente da 

Câmara Municipal da Maia, 
22 de abril de 1955 (processo municipal)

Arquivo da Câmara Municipal da Maia

04 Ofício do Presidente da Câmara 
Municipal da Maia ao Engenheiro 

Miguel de Rezende, 19 de maio de 1955 
(processo municipal)

Arquivo da Câmara Municipal da Maia
02 03

07 08

04

09

05 06

05 Planta do estado atual 
– Anteprojeto de arranjo e ampliação do 

mercado, lugar do Monte de Santo Ovídeo 
(situação preexistente), 

1:200 (anteprojeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

06 Planta – Anteprojeto de arranjo e 
ampliação do mercado, lugar do Monte de 

Santo Ovídeo (proposta não executada), 
1:200 (anteprojeto)

Arquivo da Câmara Municipal da Maia

07 Corte transversal, corte longitudinal, 
cortes e planta parciais – Anteprojeto de 

arranjo e ampliação do mercado, lugar 
do Monte de Santo Ovídeo (proposta não 

executada), 1:200 e 1:50 (anteprojeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

08 Ofício do Diretor dos Serviços 
de Melhoramentos Urbanos ao 

Presidente da Câmara Municipal da Maia, 
28 de maio de 1958 (processo municipal)

Arquivo da Câmara Municipal da Maia

09 Ofício do Presidente da Câmara 
Municipal da Maia ao Diretor de 

Urbanização do Distrito do Porto, 11 de 
março de 1959 (processo municipal)

Arquivo da Câmara Municipal da Maia
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10

16 20

18

11 12

14 17

1513

19

10 Planta topográfica (implantação) 
– Proposta para novo mercado 
(nova localização), 1:100 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

11 Memória Descritiva – Proposta para 
novo mercado, 1:1000, 23 de janeiro 
de 1960 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

12 Ofício do Presidente da Câmara 
Municipal da Maia ao arquiteto António 
Machado, 21 de setembro de 1960 
(processo municipal)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia 

13 Pormenor das mesas dos panos 
– Planta, corte e alçado, 1:10 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

14 Abrigo – Planta à escala 1:200 e 
corte e alçado à escala 1:100 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

15 Abrigo – Desenhos de estruturas 
(betão armado) das palas do mercado 
– Planta à escala 1:200 e cortes e desenhos 
de armaduras à escala 1:20 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

16 Abrigo do fiscal – Planta, alçados e 
corte à escala 1:20 e pormenor à escala 1:1 
(projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

17 Implantação do mercado sobre 
cartografia aerofotogramétrica (atualidade), 
1:1000 (desenho vetorial – adaptação 
de desenho desenvolvido pelo 
Departamento de Construção e 
Manutenção da Câmara Municipal da Maia)

18 Planta e cortes do abrigo (setor G) 
– Desenho de levantamento (atualidade), 
1:50, 10 de janeiro de 2014 (desenho 
vetorial – adaptação de desenho cedido 
pelo Departamento de Construção e 
Manutenção da Câmara Municipal da Maia)

19 Alçado sul e alçado poente do abrigo 
(setor G) – Desenho de levantamento 
(atualidade), 1:50, 10 de janeiro de 2014 
(desenho vetorial – adaptação de desenho 
cedido pelo Departamento de Construção e 
Manutenção da Câmara Municipal da Maia)

20 Planta de implantação – Desenho de 
levantamento (atualidade), 1:200, 
10 de janeiro de 2014 (desenho vetorial 
– adaptação de desenho cedido pelo 
Departamento de Construção e 
Manutenção da Câmara Municipal da Maia)
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#05 Projeto:

2.º semestre de 1976, 1977 e 1978 (equipa do Fundo de Fomento da 
Habitação, liderada pelo arquiteto Alexandre Vasconcelos)
1979 – alterações e desenvolvimentos parciais do projeto, ainda pela 
equipa do FFH
1980 e 1981 – alterações ao projeto no âmbito da execução das 
empreitadas de construção, designadamente das torres, já 
desenvolvidos em articulação com o gabinete Vértice, da Soares da 
Costa, considerando que o arquiteto Alexandre Vasconcelos deixou o 
FFH e integrou os quadros desta empresa, primeiro como arquiteto e 
depois como administrador

Projeto de arquitetura e coordenação: Alexandre Vasconcelos, Arq.º

Projetos de Especialidades:

_ Estruturas e Hidráulicas: Fialho de Almeida, Eng.º 
(atualmente Administrador Executivo da Espaço Municipal 
– Renovação Urbana e Gestão do Património, E.M., S.A.)

_ Instalações Elétricas: Silva Pinto, Eng.º

Construção:
1979 a 1981 – as torres foram executadas na Fase 3 de construção do 
Conjunto Habitacional do Sobreiro, sendo que a última empreitada 
correspondeu à construção da Torre 4 (volume isolado)

Construtor: 
Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A.

Demolição (parcial):
2002: blocos 5, 6, 7 e 10 (4 edifícios)
2006 a 2012: blocos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 
(13 edifícios)
2014: blocos 61 e 62
2020: bloco 63
(no total, 20 edifícios demolidos)
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Da cidade – Projetar no centro da periferia e 
habitar na periferia do centro 

A cidade não existe sem pessoas. Ainda que o centro seja, por definição, o lugar 
das funções direcionais, habitar é a função primordial da cidade. Depois do 25 
de abril, o Estado promove grandes conjuntos habitacionais, em resposta às 
gravíssimas necessidades do país. A liberdade alimentou as utopias sobre a 
cidade e a urgência do direito à habitação abriu caminho à experimentação de 
novos sistemas construtivos. 

O contexto da intervenção era um território rural e sem densidade, na 
periferia do Porto – e não no centro da Maia. E não há dúvida de que a proposta 
urbanística era radical: 63 blocos habitacionais com 4 pisos acima do solo e 4 
torres, 666 habitações, com equipamentos, espaços verdes e áreas comerciais 
e serviços. A abordagem de Alexandre Vasconcelos, arquiteto do Fundo de 
Fomento da Habitação (FFH), merece hoje ser valorizada. O conjunto foi um 
dos motores do desenvolvimento do centro da Maia, desde logo pela enorme 
capacidade de fixação populacional. 

Apesar dos impasses em “cul-de-sac”, dos volumes livres e da aplicação de 
alguns princípios funcionalistas, a urbanização procurou integrar a matriz 
urbana e a relação com o contexto. Dialoga com a antiga estrada Porto-
Braga, define um novo eixo principal, a Rua Central do Sobreiro, que articula, 
como um bypass, o centro administrativo e as ligações aos eixos viários da 
antiga EN 14 e da EN 107, e só é pena que não tenha sido concretizada uma 
das ideias de projeto – a ligação histórica da Rua Padre Luís Campos. Sem 
conhecimento de tal desígnio, a regeneração em curso do Bairro do Sobreiro 
abriu um novo arruamento que recupera aquela ideia, dando sentido à lógica 
do “palimpsesto”, às formas urbanas que subsistem na estrutura das cidades, 
submergindo e emergindo no tempo.

Não há dúvida de que o Bairro do Sobreiro, sendo expressão das primeiras 
políticas públicas de habitação do período democrático, contribuiu para a 
densificação do centro da cidade da Maia. E apesar do estigma da habitação 
social, é impossível não reconhecer as qualidades da arquitetura do passado na 
definição do urbanismo do presente – a escala humana, a relação dos edifícios 
com a envolvente, a exposição solar, a qualidade dos espaços, a resiliência e a 
capacidade de adaptação da arquitetura, que nem demolições nem obras de 
grande reabilitação conseguem subverter.
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Da arquitetura – Do pragmatismo das formas 
e da habitação social nos anos 70  

O conjunto habitacional, normalmente designado por Bairro do Sobreiro, ocupa 
uma área considerável do centro da Maia. Tem uma expressão significativa 
dentro do perímetro definido pelos seguintes arruamentos: Avenida D. Manuel 
II, Rua Eng.º Duarte Pacheco e Rua Altino Coelho.

O conjunto habitacional destaca-se consideravelmente da envolvente devido 
à identidade da sua forma urbana, de fundamentação modernista: edifícios 
soltos, envolvidos totalmente por espaço público e idealmente verde. Perante 
esta condição de referência, o bairro define-se claramente em contraponto com 
as formas circundantes, em grande parte por estas integrarem componentes 
da urbanidade clássica: construções paralelas aos arruamentos (à face ou 
recuadas) e também os lotes que, em si, definem áreas significativas de 
espaço não construído privado (jardins, hortas, anexos, etc.). Este contraponto 
mostra-nos um pouco daquilo que foram muitas das intervenções nas 
cidades europeias nas décadas que se seguiram à Segunda Grande Guerra, 
designadamente na periferia de Paris, que o arquiteto Alexandre Vasconcelos 
conheceu de perto.

O pragmatismo das formas urbanas e arquitetónicas modernas encontra 
grande parte da sua fundamentação nas políticas de gestão dos poderes 
centrais em resposta às calamidades sociais emergentes (expostas por 
bairros de barracas e bairros clandestinos). No caso português, o FFH (Fundo 
de Fomento da Habitação, fundado em 1969), mesmo depois da Revolução 
de 1974, continuou a promover a habitação social para arrendamento a 
estratos sociais desfavorecidos e os seus arquitetos encontram na gramática 
modernista mecanismos formais importantes para uma gestão económica de 
recursos imprescindível na época.

O caso do Bairro do Sobreiro é um exemplo desse contexto, em que a 
sistematização e a pré-fabricação foram determinantes: 1) os edifícios são 
blocos-tipo e torres-tipo implantados maioritariamente segundo a orientação 
norte-sul; 2) tanto nos blocos, como nas torres, todos os pisos acima do rés-
do-chão são pisos-tipo, em que os sistemas de circulação são garantidamente 
restritos ao mínimo imprescindível na articulação com as tipologias; 3) o 
sistema construtivo genérico fundamenta-se na estrutura em betão pilar-
viga (nas torres), no inovador sistema pré-fabricado de “construção-túnel” (nos 
blocos) e nas alvenarias de tijolo e bloco de betão celular autoclavado, rebocadas, 
integrando outros elementos pré-fabricados em betão, nomeadamente 
proteções de vãos de lavandarias e peitoris.

Co
nj

un
to

 H
ab

it
ac

io
na

l 
do

 S
ob

re
iro

#05



a 
ar

qu
it

et
ur

a 
e 

a 
ci

da
de

52

01

01 Área de intervenção do 
Conjunto Habitacional do Sobreiro – 
Planta topográfica da situação atual 
[preexistente], 1:1000, 28.07.1976 

(projeto) – Fundo de Fomento da 
Habitação (FFH)

Arquivo da Espaço Municipal *

02 Conjunto Habitacional do Sobreiro 
– Planta de localização, Fase 3 

(construção das torres), 1:1000, 
24.10.1977 (projeto) – FFH

Arquivo da Espaço Municipal

03 Conjunto Habitacional do Sobreiro 
– Plano de conjunto, planta de 

implantação – solução final construída, 
1:1000 (projeto) – FFH

Arquivo da Espaço Municipal

04 Blocos Série A (T3+T3) 
– Plantas do andar tipo e arrumos, mapa 

de localização / carpintarias, 1:50, 
1977 (projeto) – Gabinete Vértice 

(Soares da Costa)
Arquivo da Espaço Municipal

05 Blocos Série A (T3+T3) – Alçados 
do edifício tipo, 1:50, 1977 (projeto) 
– Gabinete Vértice (Soares da Costa)

Arquivo da Espaço Municipal

06 Blocos Série A (T3+T3) – Cortes 
do andar tipo, 1:50, 1977 (projeto) 

– Gabinete Vértice (Soares da Costa)
Arquivo da Espaço Municipal

07 Blocos do Bairro do Sobreiro – 
Impressões de fotografias originais, 1996 

Em cima: Bloco 49, em primeiro plano, 
já demolido, e cruzamento da Rua Altino 

Coelho com a Rua Eng. Duarte Pacheco 
Em baixo: Blocos 30, 35 e 36, na Rua das 

Mimosas, vista da Av. D. Manuel II
Arquivo da Espaço Municipal

Arquivo da Espaço Municipal

08 Conjunto Habitacional do Sobreiro 
(Fase 3), núcleo das torres e zona 

comercial, níveis térreos – Planta geral, 
1:200, 27.10.1977 (projeto) – FFH

Arquivo da Espaço Municipal

09 Conjunto Habitacional do Sobreiro 
(Fase 3), Torre 4 – Planta do andar tipo, 

1:50 (projeto)
Arquivo da Espaço Municipal

10 Conjunto Habitacional do Sobreiro 
(Fase 3), núcleo das torres e zona 

comercial – Perfis SN1, SN2 e SN3, 
1:200, 11.11.1977 (projeto) – FFH

Arquivo da Espaço Municipal

11 Torres do Bairro do Sobreiro – 
Fotografias originais do conjunto das 

torres 2, 3 e 4 e zona térrea comercial
Arquivo da Espaço Municipal

02 03

08 10 11

04 05 06 07

09

* Espaço Municipal – Renovação Urbana e Gestão do Património, E.M., S.A., empresa municipal responsável pela gestão do parque de habitação social do concelho da Maia.  
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1713

14 15 16

12

12 Curriculum Vitae do arquiteto 
Alexandre Vasconcelos – Cf. parágrafo 
na última página, referência à obra do 
Bairro do Sobreiro, Maia, 29.10.1979 
(documento cedido pela família do 
arquiteto) 

13 Conjunto Habitacional do Sobreiro, 
Edifícios em Torre, Torre 1 – Alçado 
poente, 1:50, 18.04.1977 (projeto) – FFH
Arquivo da Espaço Municipal

14 Conjunto Habitacional do Sobreiro, 
Edifícios em torre – Pormenores, 
caixas de correio, 1:1 e 1:10 (projeto) – FFH
Arquivo da Espaço Municipal

15 Conjunto Habitacional do Sobreiro, 
Edifícios em torre – Vãos exteriores, 
caixilharias em madeira, alçados, entrada 
comum, 1:10, 21.11.1977 (projeto) – FFH 
Arquivo da Espaço Municipal

16 Conjunto Habitacional do Sobreiro, 
Blocos séries A e B – Elementos de 
serralharia (guardas de janela e de escada) 
– Pormenores, 1:10 e 1:1, 28.07.1976 
(projeto) – FFH
Arquivo da Espaço Municipal

17 Conjunto Habitacional do Sobreiro, 
Edifícios em torre – Vãos Exteriores, 
Caixilharias em madeira – Pormenores, 
1:1, 7.11.1977 (processo de projeto) – FFH
Arquivo da Espaço Municipal
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#06 Projeto:
1980 a 1981 – Estudo Geral Preliminar e Programa Base
1982 a 1988 – Projeto Base e Projeto de Execução

Projeto de Arquitetura: José Carlos Loureiro, Arq.º, 
Luís Pádua Ramos, Arq.º, e José Manuel Loureiro, Arq.º (GALP, Lda.)

Colaboração: Maria Noémia Coutinho, Arq.ª

Estruturas: ETEC – Escritório Técnico de Engenharia Civil, Lda.

Instalações elétricas: Jorge Malta, Lda. 

Instalações mecânicas: José Carlos M. Santos 
(M. Santos – Climatização, Lda.)

Hidráulicas: GALP, Lda.

Segurança: SEGUREL – Estudos de Segurança e Electricidade, Lda.

Construção:
1991 – conclusão da construção do Centro Cívico e inauguração da obra
13 de dezembro de 1994 – inauguração da Biblioteca Professor Doutor 
José Vieira de Carvalho
2003 a 2010 – Edifício do Pólo de Serviços (onde estão atualmente 
instalados o Tribunal da Comarca e o Hospital de Dia da Maia)

Construtor:
Pólo de Serviços: ABB – Alexandre Barbosa Borges
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Da cidade – O problema da cultura no centro 
da urbanidade

A cidade é o lugar da expressão do pensamento, da arte, da crítica, da reunião, 
da expressão cultural. Num centro em que a dimensão cultural ainda não 
tinha espaço nem vez, a construção do Centro Cívico, como complemento das 
funções administrativas, era inevitável e premente.

O projeto do Centro Cívico, que mais tarde veio a assumir a designação de 
Fórum, iniciado na década de 80 e construído no início da década seguinte, 
a fase mais expansionista, é, do conjunto das obras selecionadas para a 
exposição, aquela que mais confirma a introdução das funções públicas 
de reforço da condição central no âmbito do conceito de “coroa cultural”, 
complementar do conceito “centropolis”, previamente introduzidos. Em toda 
a sua complexidade programática, sobressai a exploração do tema da “casa 
da cultura”. 

José Carlos Loureiro e Luís Pádua Ramos foram precisamente convocados 
para desenvolverem um projeto que desse resposta à inexistência da esfera 
cultural de um centro urbano em formação, dimensão que o poder autárquico 
considerou certamente determinante para a afirmação da cidade e das suas 
funções. O programa do projeto foi, contudo, mais abrangente, ultrapassando 
as temáticas culturais. 

Não se limitou ao espaço de um projeto de arquitetura, na medida em que o 
anteprojeto constituiu uma espécie de plano da zona do “centro cívico” da 
cidade, definindo as bases da urbanização e da edificação nos espaços a norte 
dos Paços do Concelho. Definiu uma visão evolutiva da cidade, com vários 
programas e formas. Para além do que não foi construído, importa também 
salientar a articulação com a construção posterior do Pólo de Serviços (atual 
Tribunal e Hospital de Dia da Maia).

No contexto da explosão urbana da Maia da década de 80, o Fórum reinterpreta 
o modernismo e procede à sua superação, como se a complexidade volumétrica 
da arquitetura fosse reflexo da própria complexidade urbana. A obra é ainda 
precursora da tendência de recentramento das questões sobre a cidade, do 
desenho do edificado para o desenho do espaço público.
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Da arquitetura – O edifício-cidade: 
da malha ao tecido 

O equipamento cultural e de serviços implantou-se no grande terreno a norte 
do edifício dos Paços do Concelho, conseguindo organizar / estruturar o 
espaço entre a Rua Padre António (a poente), a Rua Eng.º Duarte Pacheco (a 
nascente) e a Rua Dona Deolinda Duarte dos Santos (a norte). 

O extenso processo de projeto desenvolvido ao longo de cerca de três décadas, 
mostra a natural evolução da proposta na tentativa de controlar as vicissitudes 
da complexidade em formalizar um equipamento desta natureza no espaço 
que se pretendia converter em componente importante do centro urbano. 

A vista axonométrica do estudo preliminar, de 1980, é, desde logo, um exemplo 
formal dessa vontade: configura uma série de núcleos edificados e não edificados, 
estruturados articulados por uma malha ortogonal de galerias que se estendem 
a todo o terreno que, na altura, se encontrava disponível para implantar a obra. 
Esta conceção, potenciada pela grelha compositiva dos percursos pedonais 
cobertos, parece ter permitido introduzir na forma de projeto uma polivalência 
funcional e plástica que facilmente poderiam ser geridas, perante as possíveis 
variações programáticas exigidas pelo cliente. Neste caso, importa salientar 
que a valência do conceito formal reside na possibilidade dos espaços 
intersticiais poderem ser interpretados enquanto módulos, transformados em 
núcleos temáticos não edificados (vazios), como praças ou jardins, ou edificados 
(cheios), como biblioteca ou museu. A potencialidade do conceito assemelha-se 
àquela da proposta Frankfurt-Römerberg (1963), de Georges Candilis, Alexis 
Josic e Shadrach Woods. A forma construída é encarada como edifício-cidade, 
onde os percursos formam a malha e os espaços intersticiais o complemento 
funcional para conformar o tecido.

Nas fases seguintes, a forma de projeto foi sofrendo correções sucessivas, 
sobretudo ao longo da década de 80. Contudo, esta condição sine qua non 
associada à orgânica de qualquer processo de projeto em arquitetura não 
desconsiderou o conceito-base que, de facto, garantiu a introdução de uma 
série de qualidades no território do centro da Maia, ajudando a consolidá-lo.
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01

01 Planta de Implantação dos 
Paços de Concelho, 1:1000, 

21 de junho de 1978 
(processo de projeto)

© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva

FIMS/JCL/0188-pd0002 [Cf. descrição documental na página 175]

03

02 03

02 Vista Axonométrica, 1:1000, 
julho de 1980 (estudo preliminar)

© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva

FIMS/JCL/0188-pd0005 [Cf. descrição documental na página 175]

03 Memória descritiva e justificativa 
(5 páginas), 18 de março de 1981 

(programa base)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia
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04

04 Planta geral do rés-do-chão, 1:200, 
fevereiro de 1981 (programa base)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0188-pd0015 [Cf. descrição documental na página 175]

05 Alçado poente, 1:200 
(processo de projeto) © Arquivo José Carlos 
Loureiro, Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0188-pd0104 [Cf. descrição documental na página 175]

06 Alçados, 1:200, fevereiro de 1981 
(programa base)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

07 Cortes, 1:200, fevereiro de 1981 
(programa base)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0188-pd0018 [Cf. descrição documental na página 175]

08 Estudo em corte do auditório principal, 
1:100 (processo de projeto)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0188-pd0102 [Cf. descrição documental na página 175]

09 Cortes – Auditórios e Museu, 
1:100, dezembro de 1986 (projeto – 
auditórios – museu)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0188-pd0067 [Cf. descrição documental na página 175]

10 Corte – Auditório, 1:100, 
fevereiro de 1988 (projeto – auditórios)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

11 Alçado sul, 1:100, março de 1982, 
fevereiro de 1988 (projeto – auditórios  – 
museu)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

12 Alçado nascente, 1:100, março de 1982, 
fevereiro de 1988 (projeto – auditórios 
– museu)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

13 Fotografias da maqueta de estudo (pro-
jeto) Arquivo da Câmara Municipal da Maia

14 Corte, 1:100, março de 1989 
(projeto – biblioteca)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0188-pd0074 [Cf. descrição documental na página 175]

15 Planta piso -1 do Edifício do Pólo de 
Serviços, 1:200, março de 1999 (estudo 
prévio) © Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0298-pd0032 [Cf. descrição documental na página 175]

16 Perspetiva cónica – Edifício do Pólo de 
Serviços (anteprojeto)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0298-pd0001 [Cf. descrição documental na página 175]
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#07 Urbanização:

1978 a 1979

Projeto da urbanização / loteamento
“PÓLO 4 Urbanização Novo Rumo”

Projeto de arquitetura e coordenação:
Fernando Lopes Laranjeira, Arq.º

Colaboração:
Jorge Fernando Santos Lima, Desenhador
José Alves de Sá, Topógrafo

Projetos de Especialidades:
_ Infraestruturas hidráulicas: Cândido Guerra, Eng.º
_ Infraestruturas elétricas: Carlos Eduardo Pereira da Silva, Eng.º 

Projeto das edificações:
1979: Conjunto de blocos de habitação coletiva – blocos A1/A2 
(Avenida Novo Rumo), E1-E5 (Rua António Sérgio), E6/E7 (Rua António 
Sérgio), A3/A4 (Avenida Novo Rumo) e C5/C6 (Rua Dr. Carlos Pires 
Felgueiras); os blocos A3/A4 e C5/C6 integram comércio no piso térreo 

1979: 1.ª Fase (núcleo de habitações unifamiliares em banda no setor sul)

1980: Conjunto de blocos de habitação coletiva – blocos C1-C4 e 
B1/B2 (Rua Dr. Carlos Pires Felgueiras / Praça Almada de Negreiros), 
com comércio nos pisos inferiores

1980: Conjunto de blocos de habitação coletiva na zona norte da 
urbanização – blocos B4 e F1 (Rua do Viso), com comércio no piso térreo

2.ª Fase (núcleo de habitações unifamiliares em banda no setor 
norte) – os projetos das habitações desta fase correspondiam às 
tipologias desenvolvidas na 1.ª Fase, não tendo existido um processo de 
elaboração de projetos específico.

Projeto de arquitetura e coordenação:
Fernando Lopes Laranjeira, Arq.º

Colaboração:
Jorge Fernando Santos Lima, Desenhador
José Alves de Sá, Topógrafo

Projetos de Especialidades:
_ Fundações e estruturas: Domingos da Silva Duarte, Eng.º
_ Instalações elétricas: José Quintino Costa Oliveira, Eng.º Técnico 

Construção:
1980 a 1982: 1.ª Fase 
(núcleo de habitações unifamiliares em banda no setor sul)

1981 a 1984: Conjunto de blocos de habitação coletiva 

1981 a 1984: 2.ª Fase 
(núcleo de habitações unifamiliares em banda no setor norte)

1982 a 1985: Conjunto de blocos de habitação coletiva 
– blocos B4 e F1 (Rua do Viso)

Construtor: ARBETARM, Carlos Mendes & Irmão, Lda.

Promotor:
Sociedade Cooperativa de Habitação Económica “Novo Rumo”, S.C.R.L. 
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Da cidade – Arquitetura cooperativa na 
melhor paisagem do centro  

A partir da década de 70, e sobretudo no início da década de 80, como outros 
aglomerados “periféricos” do Porto, a vila da Maia passou a constituir uma 
área de residência permanente para uma população empregada na cidade 
do Porto, nas indústrias deslocadas para a periferia e nos pequenos serviços 
de proximidade que iam surgindo. Num processo sucedâneo da urbanização 
linear, ao longo da antiga estrada Porto-Braga, surgem várias urbanizações 
residenciais e loteamentos, muitos deles promovidos por cooperativas de 
habitação económica. 

Sob a forma de um loteamento de grandes dimensões, aprovado no final do 
mandato do Dr. Jorge Catarino, o primeiro presidente eleito após o 25 de abril, 
a Urbanização Novo Rumo é a mais interessante expressão do movimento 
cooperativo na Maia e é talvez o caso em que a arquitetura habitacional mais 
definiu a forma da cidade, em articulação com as primeiras abordagens de 
planeamento urbano da cidade.

A sua conceção teve em atenção e respeitou a nova estrutura viária definida 
pelo Anteplano de Urbanização da Vila da Maia, da autoria do arquiteto Jorge 
Gigante, elaborado em 1966 (aditamento), designadamente o traçado do anel 
viário que delimitava o perímetro urbano da vila, correspondente às curvas 
da delimitação poente dos núcleos da urbanização, que veio a ser executado 
parcialmente sob a designação de Via Periférica. 

O projeto da Urbanização Novo Rumo considerou ainda vários estudos 
urbanísticos de implantação de manchas edificadas decorrentes do referido 
anteplano, mas assumiu uma nova composição morfológica, mais orgânica. 
O extensíssimo processo, que inclui o desenvolvimento individualizado 
e detalhado de grande parte dos edifícios habitacionais, evidencia uma 
dimensão da abordagem arquitetónica que não tem paralelo noutras situações 
congéneres, e que muito contribuiu para a qualificação da forma da cidade, 
integrando, paulatinamente, o desenho de diversos espaços intersticiais não 
edificados, públicos e de utilização pública. 

Na chegada à Maia a partir da Via Norte, e contando mais de 35 anos, a Novo 
Rumo empresta à forma da cidade uma paisagem delicadamente ordenada, 
que harmoniza as dissonâncias e variações de cérceas, alinhamentos, cores 
e volumes do centro.

Ur
ba

ni
za

çã
o 

No
vo

 R
um

o
#07



a 
ar

qu
it

et
ur

a 
e 

a 
ci

da
de

66



#0
7 

Ur
ba

ni
za

çã
o 

no
vo

 r
Um

o

67

Da arquitetura – Da habitação e do espaço 
entre a habitação

A urbanização tem uma área significativa no contexto do tecido urbano em 
torno do centro da Maia. A intervenção evidencia-se na mancha construída em 
conjunto com a franja verde que acompanha o troço da EN 14 – entre a Rua 
Visconde de Barreiros (norte) e a Via Periférica (sul) –, onde encaixa a Estação do 
Metro Parque Maia (viaduto) e onde também é integrado o Parque Novo Rumo. 

A proposta organiza-se em quatro unidades urbanas: dois núcleos de habitação 
unifamiliar, ambos a poente, um núcleo de habitação coletiva, a nascente/sul, 
e ainda um outro núcleo de habitação coletiva, a norte, junto à Rua do Viso, 
ligeiramente deslocado da composição global. 

Das formas da primeira, salientam-se as unidades-tipo (três ao todo, cada uma 
com três variantes; a orientação solar das casas explica parte das variações, 
consoante a frente das casas se exponha a norte ou a sul; contemplam casas 
com cobertura inclinada, dois pisos, duas ou três frentes, afastadas da rua por 
jardins na respetiva parcela) e as suas agregações em banda, em conjuntos que 
podem ir de 5 até 11 unidades, sendo também, na maioria, com implantação 
desalinhada. 

Das formas da habitação coletiva, evidenciam-se, no caso da unidade nascente, 
as tipologias (T2, T3 e T4), as unidades-tipo (geminação de fogos de tipologia 
igual em torno das circulações verticais centrais) e a agregação, que define 
dois conjuntos em “U”, irregulares pelo desalinhamento sucessivo dessas 
mesmas unidades-tipo. Nestes dois conjuntos é importante referir que no 
rés-do-chão existe uma galeria comercial (voltada para a Avenida Novo Rumo 
e para a Praça Almada Negreiros) e os volumes variam entre R/C+2, R/C+3,  
R/C+4 e R/C+7 pisos.

Esta gramática da casa contribui decisivamente para a atmosfera que sentimos 
quando circulamos pelas ruas e jardins da intervenção. E que é, muitas vezes, 
de um certo déjà vu, sob uma sensação de conforto, que, provavelmente, se 
pode explicar pelo modo como se organiza, hierarquiza e caracteriza o espaço 
público, sem menosprezar o espaço privado das próprias habitações, como se 
se tivesse conseguido a síntese entre alguns princípios da “cidade clássica” e 
da “cidade-jardim”. Esta sensação de conforto remete-nos para a revisitação 
de experiências de espaços urbanos como aqueles das Siedlungen (1910-1933), 
na Alemanha, ou as New Towns de segunda geração, da década de 60, no Reino 
Unido. Casos onde a habitação é o programa central, sem deixar de existir 
cuidado no modo como se desenha o espaço não edificado.
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01

01 Planta do levantamento topográfico 
do tereno existente antes da intervenção, 

1:1000 (processo de projeto) 
Arquivo do autor

02 Planta de implantação de proposta 
preliminar, 1:1000, abril de 1979 

(processo de projeto) 
Arquivo do autor

03 Planta topográfica – Habitações 
unifamiliares (primeira fase), 1:1000, 

setembro de 1979 (projeto)
Arquivo do autor

04 Perfis – Habitações unifamiliares, 
1:1000, 1979 (projeto)

Arquivo do autor

05 Fotografias do primeiro conjunto 
de habitações unifamiliares em 

construção (processo de projeto)
Arquivo do autor

06 Planta de implantação – Habitações 
unifamiliares (segunda fase), 
1:1000 (processo de projeto)

Arquivo do autor

07 Planta de implantação – Habitação 
coletiva (blocos B1 e B2 – C1 a C4), 

1:500, fevereiro de 1985 (projeto)
Arquivo do autor

08 Planta do piso tipo – Habitação 
coletiva, 1:100, 

abril de 1980 (projeto)
Arquivo do autor

09 Corte / alçado nascente – 
Habitação coletiva, 1:100, abril de 1980 

(projeto)
Arquivo do autor

10 Corte / alçado poente – 
Habitação coletiva, 1:100, abril de 1980 

(projeto)
Arquivo do autor

11 Corte / alçado poente da 
zona comercial – Habitação coletiva, 

1:100, abril de 1980 (projeto)
Arquivo do autor

12 Corte e alçado norte – Habitação 
coletiva, 1:100, abril de 1980 (projeto)

Arquivo do autor

02 03

11

05 06

07 08

04

09 10

12
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2320

17

13

13 Fotografias do conjunto de blocos 
de habitação coletiva em construção 
(processo de projeto)
Arquivo do autor

14 Perfis – Habitações unifamiliares, 
1:200, setembro de 1979 (projeto)
Arquivo do autor

15 Alçados das habitações Tipo A 
– Habitações unifamiliares, 1:100, 
setembro de 1979 (projeto)
Arquivo do autor

16 Fotografia de habitações 
unifamiliares Tipo A em construção 
(processo de projeto)
Arquivo do autor

17 Alçados das habitações 66 a 85 
– Habitações unifamiliares, 1:100, 
setembro de 1979 (projeto)
Arquivo do autor

18 Fotografia do segundo conjunto de 
habitações unifamiliares em construção 
(processo de projeto)
Arquivo do autor

19 Fotomontagem de fotografias da 
urbanização de poente para nascente 
(processo de projeto)
Arquivo do autor

20 Fotografias do primeiro conjunto de 
habitações unifamiliares em construção 
(processo de projeto)
Arquivo do autor

21 Plantas das habitações Tipo A 
– Habitações unifamiliares, 1:100, 
setembro de 1979 (projeto)
Arquivo do autor

22 Planta do R/C das habitações Tipo C+ 
– Habitações unifamiliares, 1:100, 
setembro de 1979 (projeto) 
Arquivo do autor

23 Planta do piso 1 das habitações 
Tipo C+ – Habitações unifamiliares, 
1:100, setembro de 1979 (projeto) 
Arquivo do autor

14 15 16

18

21 22

19
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Obras selecionadas para exposição:

#08 Parque Central da Maia 
– Alfredo Ascensão, Laura Tavares e André Santos
#09 Edifício de Habitação Coletiva 
– Eduardo Souto de Moura
#10 Edifício Maia Trade Center 
– João Álvaro Rocha
#11 Centro Comercial e Hipermercado Maia Jardim 
– Alexandre Burmester e José Carlos Gonçalves
#12 Praça do Doutor José Vieira de Carvalho e Arruamentos Convergentes 
(PPNCDM – Plano de Pormenor do Novo Centro Direcional da Maia) 
– Eduardo Souto de Moura
#13 Escola Secundária ES/EB3 da Maia 
– Carlos Prata
#14 Zona Desportiva da Cidade - Parque da Maia 
– Laura Roldão e Costa
#15 Restaurante Burger King 
– Francisco Vieira de Campos
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O centro e os processos de preenchimento e 
reforço da edificação e urbanização.
“Nem sempre foi evidente que a arquitetura e a cidade tivessem uma estreita relação, 
nem que a construção da cidade, a sua definição, passasse através das arquiteturas. 
(…)
Dir-se-ia que esta relação é inapelável e que está enraizada na natureza social tanto 
da arquitetura como da cidade. (…) 
Que a arquitetura é consubstancial à cidade está fora de dúvida. (…)
Na situação contemporânea, a arquitetura ainda está na cidade. Forma parte dela 
e materializa uma parte dos espaços em que se desenvolve a vida urbana. Contudo, 
hoje mais do que nunca, verificamos que a cidade é muito mais coisas do que os seus 
edifícios e as suas arquiteturas. O âmbito do construído, para não nos referirmos 
ao âmbito mais amplo do interconectado, parece ir muito mais além que o que 
estabelecem os sistemas tridimensionais aos quais podemos atribuir o nome de 
arquiteturas. (…)”

SOLÀ-MORALES, Ignasi de [2002], Territorios, Gustavo Gili, 1.ª edición, Barcelona, 2002, pp. 
23 e 79. [trad.]

Neste segundo momento expositivo estão projetos que representam 
processos de consolidação da cidade e do centro da cidade, das suas funções, 
forma(s) e imagem e da organização dos seus espaços. 

As questões da(s) arquitetura(s) são aqui exponenciadas, mas também 
extravasadas, no sentido em que a cidade começa a desenvolver a consciência 
de que é muito mais do que edifícios – é desde logo espaço não edificado; é 
praça-interface de transportes, plataformas e contentores; é planeamento e 
regras e incerteza desenhada; fluxos e comunicação; é o “verde” ambíguo.
As obras escolhidas são arquiteturas, mas também são – ou indiciam – 
mais do que isso, e traduzem a preocupação com a construção de uma 
nova identidade urbana, afetada pela metrópole, evidentemente alternativa 
ao facto de a Maia não ter uma cidade dita histórica. Testemunham várias 
abordagens concetuais e linguagens, da arquitetura ao planeamento, tocando 
vários temas e casos em que a consolidação está na base das políticas 
urbanas, com maior ou menor simbolismo:
1) Num momento iniciático da consolidação da cidade e do centro, é evidente 

a necessidade e a vontade de criação de um espaço multifuncional 
congregador dos efeitos de centralidade mais relevantes – diversidade 
funcional, espaço(s) público(s) capaz(es) de “representar” e projetar uma 
nova imagem arquitetónica, mais abstrata e minimalista, a compatibilização 
dos problemas da densificação com a proliferação do automóvel e o défice 
de aparcamento, o ordenamento do espaço e da cidade num contexto de 
fortíssima produção imobiliária mais ou menos desregulada, sem modelos 
de normalização urbanística, e ainda o síndrome da falta de espaços verdes, 
o arquétipo do parque – é este o contexto do projeto e da construção do 
Parque Central da Maia, que inicia um novo ciclo na construção da cidade.

2)  Se até ao final da década de 80, na produção de habitação coletiva, as 
preocupações arquitetónicas eram ainda incipientes e não faziam parte 
da lógica do boom imobiliário e do marketing urbano, na década de 90 as 
coisas alteram-se profundamente – a habitação coletiva na Rua da Cavada 
documenta a projeção da arquitetura na promoção privada e a construção 
de uma cidade planeada, tão icónica quanto abstrata.

3)  A integração da arquitetura na produção da cidade não se limitou nem 
se limita ao uso habitacional. O imobiliário dos serviços e dos escritórios 
também assume o paradigma da arquitetura contemporânea na cidade, 
curiosamente sem desprezar os vidros e espelhos que alguns anos antes 
o pós-modernismo adotara – no edifício Maia Trade Center, o exercício não 
se esgota na arquitetura, é fruto de um processo de planeamento.

4)  O desenvolvimento urbanístico acelera e, nos limites da zona central da 
cidade, a arquitetura surge também à escala das grandes infraestruturas 
e dos grandes edifícios-contentores, assumindo a resolução de um 
nó arterial urbano, que também era górdio – o Centro Comercial e 
Hipermercado Maia Jardim é um exemplo da arquitetura comercial 
privada que integra a resolução de várias questões da evolução da cidade, 
tais como as ligações da rede local às vias macroestruturais, a integração e 
qualificação paisagística das linhas de água, a substituição e metamorfose 
das estruturas industriais abandonadas, a impermeabilização do solo 
e do significado da imagem da cidade e da arquitetura, mais ou menos 
afetado pelos ideais e símbolos da “ecologia urbana”, tudo num compacto 
funcional enxertado diretamente na infraestrutura viária pesada, uma 
espécie de pequena edge city [GARREAU, Joel, 1991].

5) A consolidação da cidade depende sobretudo dos processos de consolidação 
do centro. O centro que preexiste, mas que carecia de representação, 
projeção e reconhecimento, no sentido da sua própria inteligibilidade. 
O centro onde, na transição do milénio, faltava a praça e a avenida, a 
ordem e a expressão simbólica da “centropolis” [SOJA, Edward. W., 
1996] e um desenho-código-fonte, que o projeto da Praça do Doutor José 
Vieira de Carvalho e Arruamentos Convergentes, produzido no contexto 
da formulação mais abrangente do Plano de Pormenor do Novo Centro 
Direcional da Maia, vieram colmatar.

6)  Consolidação também dos grandes equipamentos da cidade e dos 
espaços que materializam o lúdico urbano, formando a “coroa cultural” 
do centro, construída como um “palimpsesto”, por sobreposição, com 
mais ou menos vestígios precedentes, ou totalmente ex nuovo – a Escola 
Secundária ES/EB3 da Maia, o Parque da Zona Desportiva da Cidade, num 
processo que não se limita à iniciativa pública, mas também envolve a 
promoção privada, assim comprovada pelo Restaurante Burger King.
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#08 Projeto:

1991 a 1997

Arquitetura e coordenação: Alfredo Ascensão, Arq.º, Laura Tavares, Arq.ª, 
e André Santos, Arq.º

Colaboração: Luísa Frutuosa, Pedro Martins, Daniela Martins, Carolina 
Rocha, Daniel Reis

Projetos de Especialidades:

_ Fundações e estruturas: Marinho Marques, Eng.º

_ Infraestruturas e instalações elétricas: Manuel Cunha, Eng.º

_ Instalações mecânicas: Silva Teixeira & Associados, Lda.

_ Infraestruturas e instalações de águas e esgotos: Técnikós, Projectos 
de Engenharia, Lda.

_ Arranjos exteriores: Jorge Maia, Arq.º Paisagista

Construção:
1997 (escavações) a 2002, tendo a obra de betão iniciado em 1998 
– inauguração em 2 de dezembro de 2001

Construtores:
A. M. Mesquita, Lda. (escavações e estruturas)
Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A. (acabamentos)

Áreas e parâmetros:
Área do terreno – 28.400,00 m2

Área bruta de construção – 32.020,00 m2

Capacidade de estacionamento (parque) – 723 lugares



#0
8 

Pa
rq

ue
 C

en
tr

al
 d

a 
M

ai
a

73



a 
ar

qu
it

et
ur

a 
e 

a 
ci

da
de

74



#0
8 

Pa
rq

ue
 C

en
tr

al
 d

a 
M

ai
a

75

Da cidade – Um novo ciclo, um novo espaço 
público 

No final da década de 90, o projeto do Parque Central da Maia inaugura um 
novo ciclo de construção do centro da cidade. A arquitetura era catapultada 
pelos media. A sociedade reconhecia finalmente o seu papel profilático e 
terapêutico, para a cura dos males da cidade – o crescimento imobiliário 
desregulado, a descontinuidade das formas urbanas e a invasão dos espaços 
pelo automóvel.

Numa espécie de vazio urbano ainda expectante, à frente do edifício Venepor, 
um dos frutos mais potentes da explosão imobiliária da década de 80, onde 
se precipitava o declínio da primeira geração de centros comerciais, a cidade 
precisava de tudo menos betão, e pedia um parque, com toda a ambiguidade 
semântica que parque pode ter: um parque com árvores; um parque automóvel; 
um parque lúdico. Um parque com qualidade de vida e os ingredientes de  
um centro.

Preparava-se mais um assalto imobiliário, com 3 torres, mesmo ao lado 
do antigo horto municipal, enquanto à face da rua, o revolucionário Simão 
Bolívar assistia incrédulo à colonização pós-moderna de muitas e variadas 
arquiteturas. Foi possível, contudo, reverter o destino do lugar e inicia-se, 
de facto, um novo ciclo na cidade, o ciclo do primado do espaço público, do 
planeamento e da arquitetura. 

Com um programa complexo, o aparcamento é relegado para o subsolo, 
libertando a superfície para o desenho do novo espaço público referencial, com 
múltiplos signos, formas e funções, onde se sobrepõem as quatro dimensões 
formuladas por Edward W. Soja [1996] para a condição central – a praça, a torre 
(do relógio), o jardim, a estatuária, a água, os espaços do lazer, serviços e ainda 
as ligações à interface de transportes públicos e ao metro. 

O conceito originário assenta na exploração dos eixos fundadores da própria 
cidade – o cruzamento do Cardus e do Decumanus, desenvolvendo uma 
composição rigorosamente modulada, com abordagens diversas na relação 
com as diversas frentes da cidade – por um lado, a abertura e a continuidade, 
mas também o controlo e a delimitação (veja-se, em particular, a ampla pala 
suspensa a poente, como um filtro da “cidade fragmentada”). O Parque Central 
da Maia é, na sua complexidade, a expressão primeira da consolidação da 
forma do centro cidade, através da aposta no desenho do espaço público.
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Da arquitetura – A grande plataforma de 
espaço público: a ponta do iceberg 

A intervenção inscreve-se no polígono definido pela Rua Padre António (onde 
se localiza a estação do Metro Fórum Maia) e a Rua Simão Bolívar, numa área 
de espaço público considerável e na proximidade do Edifício dos Paços do 
Concelho e do Centro Cívico.

A proposta é uma espécie de sistema organizativo do território para o qual 
se orientam conjuntos de edifícios com cérceas significativas, como o do 
Centro Comercial Venepor ou o Hotel Premium-Maia e outros semelhantes. 
Concetualmente, trata-se de uma grande plataforma que procura estabelecer 
potenciais articulações espaciais qualificadas com esta envolvente 
massivamente construída. Para o efeito, essa plataforma subdivide-se 
funcionalmente em pequenas zonas interligadas por percursos pedonais 
(através de passadiços, rampas ou escadas), utilizando a racionalidade de 
uma matriz ortogonal como base da composição e, simultaneamente, como 
argumento divisor do espaço público ao nível do rés-do-chão: a nascente, 
imediatamente no confronto com o Fórum da Maia, existe um jardim; a sul, 
em frente ao centro comercial, configura-se uma grande praça; a poente, um 
volume com áreas comerciais faz a transição da cota alta da praça para a cota 
baixa da rua, conferindo ao perfil do arruamento uma simetria funcional; a 
norte, um outro jardim, seccionado por um jogo de muros e volumes (pavilhões 
do salão de chá e de squash).

A disposição da construção no espaço evidencia-se através do jogo de planos 
horizontais (palas) e planos verticais (janelas, muros e paredes) de gosto 
neoplástico. Esta condição de atenuar a presença dos volumes funcionais 
parece querer garantir uma maior subtileza e continuidade entre os espaços 
interiores e exteriores. Por este motivo, toda a intervenção parece assumir 
uma certa presença ausente, sobretudo perante a densidade da envolvente.

Contudo, a proposta do Parque Central não se resume à grande plataforma 
térrea, pois, uma parte significativa do programa da intervenção encontra-
se debaixo de terra: estacionamento organizado em 6 meios-pisos (3 pisos 
desalinhados), com 723 lugares. Deste modo, podemos afirmar que a 
plataforma não é mais do que a ponta do iceberg.
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01 Planta topográfica do terreno, 1:1000 
(processo de projeto) 

Arquivo dos autores

02 Estudos em alçado e axonometria 
para o volume da zona comercial, 

a poente(processo de projeto) 
Arquivo dos autores

03 Estudos em perspetiva para 
o volume da zona comercial, a poente 

(processo de projeto) 
Arquivo dos autores

01 02

06

04 05

03

07

04 Planta de implantação com sombras, 
1:500 (processo de projeto) 

Arquivo dos autores

05 Axonometria colorida, 1:500 
(processo de projeto) 

Arquivo dos autores

06 Parque de estacionamento (setor A) 
– Cortes e alçado, 1:200, agosto de 1994 

(projeto de execução, aditamento)
Arquivo dos autores

07 Parque de estacionamento (setor A) 
– Cortes e perfil, 1:200, agosto de 1994 

(projeto de execução, aditamento) 
Arquivo dos autores
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08 Zona comercial (setor C) 
– Planta do piso 1, 1:100, julho de 1993 
(projeto de execução)
Arquivo dos autores

09 Zona comercial (setor C) 
– Planta do piso 10, 1:100, julho de 1993 
(projeto de execução)
Arquivo dos autores

12

08

10

13

09

11

10 Squash (setor E) – Cortes, 1:50, 
julho de 1993 (projeto de execução)
Arquivo dos autores

11 Fotografia das escavações no início 
da execução da empreitada 
(integrada no processo de projeto)
Fotografia realizada por Foto Figueiredo e 
cedida aos autores do projeto

12 Zona comercial (setor C) – Pormenores 
de caixilharia exterior, 1:10, julho de 1993 
(projeto de execução)
Arquivo dos autores

13 Squash (setor E) – Pormenores de 
caixilharia, 1:2, julho de 1993 
(projeto de execução)
Arquivo dos autores
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#09 Projeto:
1997 (setembro, projeto de licenciamento)
1998 (projeto de execução)

Projeto de arquitetura e coordenação: Eduardo Souto de Moura, Arq.º

Colaboradores: Tomás Neves, Arq.º, e José Carlos Mariano

Projetos de Especialidades:

_ Estruturas, infraestruturas hidráulicas, instalações elétricas e 
telecomunicações, instalações mecânicas: Enarte – Engenharia e 
Arquitectura, Lda.

_ Arranjos exteriores: Laura Roldão e Costa, Arq.ª Paisagista

Construção:
1998 a 2001 
Construtor e promotor: Ribeiro de Sousa & Silva Correia, Lda.

Áreas e parâmetros:
Área do terreno – 1.680,00 m2

Área bruta de construção – 6.412,20 m2
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Da cidade – Arquitetura icónica para habitar

Na narrativa da construção da cidade, o edifício de habitação coletiva na Rua 
da Cavada representa, uma vez mais, a vocação primordial da cidade – habitar. 
Contudo, a razão da inclusão desta obra no rol de casos selecionado relaciona-
-se com o facto de constituir um exemplo singular de um dos processos mais 
convencionais de fazer cidade – a edificação produzida através da figura do 
loteamento e das respetivas obras de urbanização.

O edifício representa assim um conjunto vasto de edifícios resultantes de 
operações de loteamento, com preocupações evidentes de qualificação da 
imagem da arquitetura e do desenho da cidade, na viragem do milénio, no 
centro da Maia. Na ausência de uma prática arreigada de desenho formal mais 
ou menos extensivo da cidade, e, à luz de um modelo urbanístico praticamente 
fundado no ordenamento genérico dos planos diretores municipais, foi a gestão 
urbanística das obras particulares, com todas as idiossincrasias da incerteza 
nos limites da (des)regulação, que melhor definiu a forma das cidades nas 
últimas décadas.

A arquitetura abstrata do edifício inverte o modelo funcionalista da casa 
“máquina de habitar” e propõe o desafio icónico de “habitar numa máquina”. 
Traduz, no âmbito da promoção privada, a projeção de uma nova imagem para 
a cidade, replicando a abordagem fortemente simbólica das grandes obras 
públicas do centro da cidade, através da arquitetura.

No contexto de desenvolvimento do Plano de Pormenor do Novo Centro 
Direcional da Maia, o edifício ensaia uma conceção tipológica e volumétrica que 
foi considerada na composição do próprio plano e que a cidade, curiosamente, 
foi adotando e repetindo – a composição a partir de conjuntos edificados de 
blocos lineares isolados, trabalhando todas as frentes, com uma profundidade 
aproximada de 17 metros e uma implantação abaixo do solo mais ampla, 
estendida para o lado do logradouro coletivo que não existe, para garantir a 
otimização dos espaços de aparcamento e o aproveitamento máximo do não 
edificado para espaço público.
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Da arquitetura – Do object trouvé e da pele 
significante

O edifício implanta-se na Urbanização Portas da Maia, nomeadamente na 
Praceta da Cavada.  

O retângulo de 45 por 17 metros de implantação é a base geométrica do 
bloco de habitação que se destaca da envolvente, inclusivamente dos seus 
congéneres tipo-morfológicos. Esta observação não é alheia à condição 
aparente do edifício: um grande volume metálico pousado sobre o plano de 
um espaço ajardinado público. 

O paralelepípedo totalmente revestido com lâminas prateadas parece, sem 
dúvida, o produto de um exercício de translação e de transformação, que 
permite importar concetualmente, de outro contexto real, um determinado 
objeto para o considerar como a base formal de outra coisa nova. Sob esta 
interpretação, neste caso, a denominação vernácula-popular “radiador” 
é, com naturalidade, algo que nos remete para um object trouvé, escalado e 
convertido em arquitetura, sem complexos. O exercício de conversão da 
ideia em forma mostra a sua faceta criativa de origem surrealista, embora o 
edifício não resulte da simples mimetização do objeto-referência – comum 
num contexto das formas sem programa funcional, como nas esculturas de 
Claes Oldenburg.

Na arquitetura a função é determinante e condicionadora para qualquer 
forma construída e respetivo significado. Mais crítica é essa tensão forma 
/ função quanto mais abstrato é o significado, como por exemplo quando 
procuramos definir um caráter minimalista nos edifícios. No caso do edifício 
de habitação da Praceta da Cavada a identidade minimalista é o próprio bloco 
metálico, sentido por muitos transeuntes como um objeto não-arquitetura, 
no sentido de, num primeiro relance, parecer ser uma caixa metálica gigante 
que alguém deixou pousada naquele tapete verde. Contudo, se nesse primeiro 
relance existe essa impressão, nos momentos seguintes, sabemos reconhecer 
que se trata de uma forma-arquitetura, sobretudo através do reconhecimento 
de alguns elementos formais (portas e janelas) que se vão mostrando sob a 
pele metálica que veste praticamente toda a massa edificada. A descoberta 
da qualidade funcional é tão mais rápida quanto mais a pele significante se 
desvanece pelas dinâmicas quotidianas constituídas pelo habitar do edifício.
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01 Planta topográfica – Polígono 
de implantação na Urbanização Portas da 

Maia, 1:1000, 28 de dezembro de 2000 
(aditamento ao projeto)

Arquivo da Câmara Municipal da Maia

02 Fotografias de maqueta de estudo 
para os lotes 1 e 2, com R/C +5 

(processo de projeto) 
Casa da Arquitectura

03 Fotografia de maqueta de estudo 
(processo de projeto) 

Casa da Arquitectura

04 Fotografias das obras de urbanização 
(processo de projeto) 

Casa da Arquitectura

05 Estudo em planta da modulação / 
localização dos acessos horizontais e 

verticais (processo de projeto) 
Casa da Arquitectura

06 Estudo em alçado da modulação / 
composição da fachada 

(processo de projeto) 
Casa da Arquitectura

07 Estudo em alçado da modulação / 
composição da fachada 

(processo de projeto) 
Casa da Arquitectura

08 Estudo em alçado da modulação / 
composição da fachada 

(processo de projeto)
Casa da Arquitectura

09 Estudo em planta da organização 
espacial (com mobiliário) de um T2 

(processo de projeto)
Casa da Arquitectura

10 Estudos em perspetiva para o átrio 
do edifício (processo de projeto)

Casa da Arquitectura

11 Estudo em perspetiva para o átrio do 
edifício (processo de projeto)

Casa da Arquitectura

12 Estudo em perspetiva para a 
organização espacial de um quarto 

de um T2, incluindo mobiliário
(processo de projeto)

Casa da Arquitectura
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13 Estudo em perspetiva para 
a organização espacial da sala de estar 
de um T1, incluindo mobiliário e 
considerando a relação com o exterior 
(processo de projeto)
Casa da Arquitectura

14 Estudo em perspetiva para 
a organização espacial da sala de estar 
de um T1, incluindo mobiliário e 
considerando a relação com o exterior 
(processo de projeto)
Casa da Arquitectura

15 Estudo em perspetiva para 
a organização espacial da sala de estar 
de um T2, incluindo mobiliário e 
considerando a relação com o exterior 
(processo de projeto)
Casa da Arquitectura

16 Plantas dos pisos 1, 2, 3 e 4, 5, 1:100, 
outubro de 2000 (telas finais)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

17 Corte longitudinal, 1:100, 
outubro de 2000 (telas finais)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

18 Planta do R/C, 1:100, outubro de 2000 
(telas finais)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

19 Alçados nascente e poente, 1:100, 
outubro de 2000 (telas finais)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

20 Alçados sul e norte, 1:100, 
outubro de 2000 (telas finais)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

21 Fotografias da construção do edifício 
(processo de projeto)
Casa da Arquitectura

22 Estudo em axonometria do 
sistema de construção da fachada 
(processo de projeto)
Casa da Arquitectura

23 Estudo em axonometria do 
sistema de construção da fachada 
(processo de projeto)
Casa da Arquitectura

24 Estudo em perspetiva das fachadas 
do edifício (processo de projeto) 
Casa da Arquitectura

13 1514 16

17 1918 20

21 23 2422
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#10 Projeto:
2004 a 2005

Projeto de arquitetura e coordenação: João Álvaro Rocha, Arq.º

Colaboração: Alberto Barbosa Vieira, Arq.º, e 
Tiago João Freitas Carvalho, Arq.º

Maqueta: Manuel Gaspar – Maquetas, Lda.

Projetos de Especialidades:

_ Fundações e estruturas: Rui Fernandes Póvoas, Eng.º

_ Instalações e equipamentos elétricos: 
P2E – Projectos de Engenharia Electromecânica, Lda.

_ Instalações e equipamentos mecânicos: 
P2E – Projectos de Engenharia Electromecânica, Lda.

_ Arranjos exteriores: João Álvaro Rocha, Arq.º

_ Equipamentos e mobiliário: João Álvaro Rocha, Arq.º

_ Medições e orçamento: Jorge Pereira

Construção:
2005 a 2007 

Promoção:
Maismaia – Promoção Imobiliária, Unipessoal, Lda.

Áreas e parâmetros:
Área do terreno – 545,63 m2

Área bruta de construção – 2.370,92 m2

Área bruta de construção acima do solo – 2.053,77 m2
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Da cidade – Arquitetura icónica para 
trabalhar

À semelhança da obra anterior, o edifício Maia Trade Center exemplifica um 
conjunto de arquiteturas de exceção, produzidas no centro da cidade sob 
iniciativa privada, num contexto de projeção da cidade e do centro. Neste caso, 
ao nível do imobiliário de serviços, também com recurso à instrumentária 
mais convencional do urbanismo – não já através de um loteamento, mas de 
uma simples operação de edificação / construção.

Se, no caso da obra anterior, a consolidação da cidade se exprime através da 
expansão da urbanização e da edificação, neste caso, a lógica é diferente, 
chama-se preenchimento ou, na terminologia urbanística anglo-saxónica, 
infill – nas imediações de um lugar onde alguns anos antes foram demolidas 
pequenas escolas do Estado Novo, nasce uma arquitetura também de exceção, 
também abstrata e portadora da carga icónica que caracteriza o ADN da 
condição central.

A conceção do exercício não começa com a arquitetura – neste caso, trata-se de 
uma das situações desenvolvidas a partir de um processo de planeamento, de 
desenho abrangente da cidade. É no contexto da formulação do Setor A do Plano 
de Pormenor do Novo Centro Direcional da Maia que se define uma volumetria 
de exceção, marcando o cruzamento da Rua Dr. Carlos Pires Felgueiras com 
a Rua Dr. Augusto Martins, uma pequena “torre”, que remataria um novo 
corpo longitudinal extenso, resultante da demolição do empreendimento de 
habitação social Maia I, construindo uma parte do cenário urbano de chegada 
à cidade no metro de superfície.

As contingências da evolução da cidade não ditaram a demolição da habitação 
social, mas a sua reabilitação. Em todo o caso, a construção do edifício Maia 
Trade Center, que reproduz um pouco da ambição direcional, à escala da Maia, 
do quase homónimo World Trade Center nova-iorquino, à escala do mundo, 
é um efeito concreto do processo de projetar a cidade e da capacidade do 
planeamento configurar a ação dos agentes privados em função de uma 
determinada estratégia pública. Ao contrário do caso anterior, aqui o processo 
vai da forma da cidade para a forma da arquitetura.
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Da arquitetura – Da abstração e da 
(i)materialidade da forma

O edifício de escritórios e comércio localiza-se num local importante da 
urbanidade da Maia: a chegada da linha C do Metro, vinda do Porto, junto 
ao cruzamento entre a Rua Dr. Augusto Martins e a Rua Dr. Carlos Pires 
Felgueiras.

O Maia Trade Center é uma pequena parte do projeto que procurou reabilitar 
todo o quarteirão onde se localiza também a Igreja de Nossa Senhora da Maia. 
Nessa proposta, o volume de esquina é o elemento de remate do novo bloco de 
habitação que se configurava na zona poente (onde atualmente se encontra 
a habitação social). No entanto, apesar da amplitude da proposta para o 
quarteirão, apenas o condicionado volume de esquina foi construído.

No processo de projeto são identificáveis algumas das variações formais 
pelas quais a proposta passou. A génese concetual dessas soluções de 
projeto é assumidamente abstrata e serviu de mote a toda a investigação: 
desde a simples (de)composição hierarquizada de volumetrias-caixa até à 
conformação final das volumetrias-faixa a partir da sobreposição repetitiva 
de pisos. A solução construída é a expressão do tema compositivo do simples 
empilhamento de faixas horizontais que representam alternadamente a laje 
de piso e o espaço correspondente ao pé-direito. A esta base compositiva 
acrescentam-se apenas três variantes: 1) o deslizamento / desalinhamento 
do rés-do-chão para norte, permitindo demarcar a entrada no átrio de 
acesso vertical aos escritórios e que, simultaneamente, afirma as lojas que 
se encontram voltadas para a Rua Dr. Augusto Martins; 2) a definição de 
aberturas – estreitas – entre as faixas de laje, mas aparentemente dispostas 
de modo aleatório (respeitam a racionalidade das unidades modulares); 3) a 
colocação de um contentor no último piso (área técnica). 

À formalidade do edifício também acresce a sua identidade material que, 
neste caso, não deixa de ser alheia ao reiterar da condição compositiva, pois 
com a distinção entre as diferentes faixas horizontais, na circunstância 
pela alternância entre alumínio e vidro (+ caixa de ar + painéis de lã de 
madeira com isolamento térmico e acústico incorporado). Esta materialidade 
empresta à forma uma fenomenologia interessante: jogos de opacidades, de 
transparências e de reflexos que sucedem ao longo do dia e que dão ao edifício 
uma fisicalidade ambivalente, ou seja, entre a aparência de estar presente e/
ou a aparência de estar ausente. 
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01 Proposta geral para o quarteirão 
– Esquisso preliminar para a 

requalificação do quarteirão – Planta 
com novos polígonos de implantação 

(processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR – Associação 

Pró-Arquitectura João Álvaro Rocha)

02 Proposta geral para o quarteirão 
– Estudo sobre a articulação entre o 
volume de escritórios e o volume de 

habitação, no lado poente do quarteirão 
(processo de projeto)

Arquivo do autor (APJAR)

03 Proposta geral para o quarteirão 
– Estudo sobre a articulação entre o 
volume de escritórios e o volume de 

habitação, no lado poente do quarteirão 
(processo de projeto)

Arquivo do autor (APJAR)

04 Estudos em alçado para composição 
volumétrica (processo de projeto)

Arquivo do autor (APJAR)

05 Proposta geral para o quarteirão 
– Fotografia da maqueta de estudo, 

vista poente (processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR)

06 Estudos em alçado para 
composição / modulação das fachadas 

(processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR)

07 Proposta geral para o quarteirão 
– Estudo sobre a articulação entre o 
volume de escritórios e o volume de 

habitação, no lado poente do quarteirão 
(processo de projeto)

Arquivo do autor (APJAR)

08 Proposta geral para o quarteirão 
– Estudos em planta (pisos tipo) e 

alçado (poente) sobre a articulação 
entre o volume de escritórios e o 

volume de habitação, no lado poente 
do quarteirão, 1:200 

(processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR)

09 Planta de Implantação, 
com pormenor da vala perimetral 

do edifício e rampas de acesso às lojas, 
1:100, agosto de 2006 (telas finais)

Arquivo do autor (APJAR)
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10 Proposta geral para o quarteirão 
– Fotografias da maqueta de estudo, 
vista nascente e vista sul 
(processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR)

11 Cortes transversal e longitudinal, 
1:50, março de 2005 
(projeto de licenciamento)
Arquivo do autor (APJAR)

12 Alçado poente, 1:50, março de 2005 
(projeto de licenciamento)
Arquivo do autor (APJAR)

10 1211

14 15

13

16

13 Plantas, cortes e alçados dos vãos, 1:10, 
março de 2005 (projeto de licenciamento)
Arquivo do autor (APJAR)

14 Fotografia da maqueta 
– vista poente (processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR)

15 Fotografia da maqueta 
– vista poente-norte (processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR)

16 Fotografia da maqueta 
– vista norte (processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR)



96

Ce
nt

ro
 C

om
er

ci
al

 e
 

Hi
pe

rm
er

ca
do

 M
ai

a 
Ja

rd
im

Al
ex

an
dr

e 
Bu

rm
es

te
r e

 
Jo

sé
 C

ar
lo

s 
Go

nç
al

ve
s

#11 Projeto:
2004 – Pedido de Informação Prévia (Redgroup)
2006 – Programa Base (Carrefour)
2007 – Programa Base (Sonae Sierra / Continente)
2009 – Projeto Base / Projeto de Execução (Telas Finais)

Projeto de arquitetura e coordenação: Alexandre Burmester, Arq.º, 
e José Carlos Gonçalves, Arq.º (A. Burmester – Arquitectos Associados)

Projetos de Especialidades:

_ Estruturas e infraestruturas hidráulicas: 
PECS – Projectos de Engenharia, Lda.

_ Instalações técnicas: EA – Engenheiros Associados, Consultores em 
Engenharia, Lda.

_ AVAC: PEN – Projetos de Engenharia, Lda.

Construção:
2007 – Rotunda do Requeixo / acessos
2007 a 2009 – Centro comercial / hipermercado
(abertura em 26 de novembro de 2009)

Promoção:
Continente Hipermercados, S.A.

Gestão – Promotor:
Coord. Proj. Arq.: José M. Quintela da Fonseca
Coord. Design: Fernando Silva
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Da cidade – O jardim do centro na saída da 
autoestrada 

Tal como no caso da refinaria AAA, a têxtil Finex, de um grupo finlandês, 
também se tinha instalado na margem de uma linha de água, a Ribeira do 
Arquinho, desde 1968. Em 2004 a empresa encerra, antes ainda da crise do 
setor eclodir. No segundo semestre de 2006 começam as obras de alargamento 
da principal artéria viária, de ligação nascente-poente a norte do centro da 
Maia, o IC24, que, entretanto, passa a designar-se A41. As obras incluem e 
procedem à execução do nó superior do Requeixo e de uma nova rotunda, de 
articulação com a EN 107. O cadáver industrial torna-se apetecível à margem 
do Decumanus da Maia, no limite de influência dos efeitos da centralidade.

O projeto do Centro Comercial e Hipermercado Maia Jardim começa em 
2004, depois do encerramento da têxtil. É um caso que demonstra a enorme 
volatilidade dos grandes investimentos privados, em contexto de incerteza. A 
sequência de clientes e projetos reflete precisamente a mutação recorrente das 
formas da arquitetura, em contínuo reajustamento, implicando cada vez mais 
agentes em tensão pela defesa de interesses privados ou públicos.

Com excelentes acessibilidades viárias, mas descentrada, é uma obra que 
assinala a diversidade da condição central no território, definindo um limite 
possível para a expansão do centro da Maia. Explora muitas das temáticas 
mais interessantes e controversas da(s) forma(s) da cidade contemporânea, 
num exercício de elevada complexidade projetual: 

1) O centro não está mais confinado à cidade canónica, está noutras geografias 
e arquiteturas – por exemplo, nas novas catedrais do consumo, com elevado 
potencial de polarização de fluxos económicos, bens e pessoas, e naquelas 
formas que, na auréola do urbano consolidado, engendram a mediação entre 
as estruturas viárias de grande capacidade e as ligações capilares locais.

2) O centro também acontece nas estruturas industriais abandonadas, quando 
a inventiva arquitetónica reescreve o “palimpsesto” do urbano e arrisca o 
cruzamento hipertextual dos conceitos mais estáveis – no lugar do centro 
comercial há um jardim, com preocupações que não se esgotam na pele de 
betão com textura de “floresta”. O conjunto arrisca uma ideia de paisagem, tão 
urbana como o Parque da Cidade ao lado da Praça do Município, enfrentando 
o difícil equilíbrio da artificialização do sistema hídrico com a expansão das 
infraestruturas da urbanização. 
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Da arquitetura – Consumidor: dos diagramas 
funcionais ao simbolismo 

A intervenção ocupou o lugar da antiga fábrica têxtil Finex, num terreno que 
se constituiu estratégico no território municipal e intermunicipal, com a 
construção do nó viário que liga a EN 107 à A41.

O processo de projeto foi extenso, moroso e contou com vários projetos para 
diferentes cadeias de venda a retalho (Redgroup, Carrefour e Sonae Sierra / 
Continente). Isto indicia a existência de dinâmicas num setor que em Portugal 
teve um crescimento exponencial nos últimos 25 anos, sendo a construção de 
muitos centros comerciais e hipermercados em zonas urbanas e suburbanas 
a sua expressão mais concreta.

Com a implementação de formas de comércio centradas no consumidor, a 
venda a retalho reformulou o conceito de loja, justificando a implementação 
de programas complexos e multifuncionais com zonas de comércio 
desenvolvidas sob diferentes ambientes. Talvez por esse motivo se justificou, 
desde logo, a intenção de associar ao “centro comercial” um “hipermercado”, 
procurando constituir um espaço que fosse ao encontro das necessidades, 
dos gostos e até dos desejos mais amplos do consumidor. Sob esta condição, 
no projeto existe uma pródiga investigação centrada na procura da melhor 
disposição / articulação para os múltiplos espaços funcionais nos diferentes 
pisos do edifício. De modo pragmático, podemos identificar quatro grandes 
grupos funcionais: o centro comercial, o hipermercado, as necessárias zonas 
de armazém e o imprescindível estacionamento automóvel para os clientes. 
Salienta-se que em cada uma das propostas para o Carrefour e para o 
Continente, se o hipermercado, a armazenagem e o estacionamento mantêm 
alguma permanência dimensional, morfológica e posicional, já no caso do 
centro comercial existem variações compositivas baseadas na disposição / 
morfologia das lojas e no respetivo traçado / geometria / posição dos circuitos 
de circulação, tanto no domínio público como privado.

Para além da pertinência das questões associadas à eficiência funcional, 
uma outra premissa surgiu da estratégia comercial: garantir que a atividade 
de consumo estivesse vinculada a uma temática atrativa, um simbolismo 
capaz de reforçar o caráter da forma construída. No caso do Maia Jardim 
esse simbolismo procura constituir-se a partir de elementos da natureza, na 
exploração morfológica da imagem externa e interna do edifício-contentor, e 
também na semântica que o designa e informa.
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01 Proposta final para o Grupo Sonae 
– Planta de Localização, 1:25.000, 

2 de novembro de 2009 (telas finais)
Arquivo dos autores

02 Proposta para o Grupo RedGroup 
– Planta de Localização, 1:2000, 

30 de julho de 2004 
(pedido de informação prévia)

Arquivo dos autores

03 Proposta para o Grupo RedGroup 
– Fotomontagem da perspetiva 3D 

sobre fotografia aérea 
(pedido de informação prévia)

Arquivo dos autores

04 Proposta para o Grupo RedGroup 
– Perspetiva 3D da relação entre o 

corredor comercial e o jardim interior 
(pedido de informação prévia)

Arquivo dos autores

05 Proposta para o Grupo RedGroup 
– Perspetiva 3D do jardim interior 

(pedido de informação prévia)
Arquivo dos autores

06 Proposta para o Grupo RedGroup 
– Perspetiva 3D da relação entre o 

corredor comercial e o jardim interior 
(pedido de informação prévia)

Arquivo dos autores

07 Primeira proposta para o 
Grupo Carrefour – Perspetiva 3D 

(estudo prévio)
Arquivo dos autores

08 Primeira proposta para o 
Grupo Carrefour – Perfil sul 

(estudo prévio)
Arquivo dos autores

09 Primeira proposta para o 
Grupo Carrefour – Perfil norte  

(estudo prévio)
Arquivo dos autores

10 Primeira proposta para o 
Grupo Carrefour – Perfil poente   

(estudo prévio)
Arquivo dos autores

11 Primeira proposta para o 
Grupo Carrefour – Perfil nascente    

(estudo prévio)
Arquivo dos autores
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12 Primeira proposta para o 
Grupo Carrefour – Planta geral piso 1 
(funções), 1:1000, agosto de 2006 
(programa base)
Arquivo dos autores

13 Segunda proposta para o 
Grupo Carrefour – Planta geral piso 1 
(funções), 1:1000, agosto de 2006 
(programa base)
Arquivo dos autores

14 Terceira proposta para o 
Grupo Carrefour – Planta geral piso 1 
(funções), 1:1000, setembro de 2006 
(programa base)
Arquivo dos autores

15 Quarta proposta para o 
Grupo Carrefour – Planta geral piso 1 
(funções), 1:1000, outubro de 2006 
(programa base)
Arquivo dos autores

16 Quinta proposta para o 
Grupo Carrefour – Planta geral piso 1 
(funções), 1:1000, dezembro de 2006 
(programa base)
Arquivo dos autores

12

1514

20

13 16

191817

17 Primeira proposta para o Grupo Sonae 
– Planta geral piso 1 (funções), 1:500, 
dezembro de 2007 (programa base)
Arquivo dos autores

18 Segunda proposta para o Grupo Sonae 
– Planta geral piso 1 (funções), 1:500, 
fevereiro de 2008 (programa base)
Arquivo dos autores

19 Terceira proposta para o Grupo Sonae 
– Planta geral piso 1 (funções), 1:500, 
fevereiro de 2008 (programa base)
Arquivo dos autores

20 Quarta proposta para o Grupo Sonae 
– Planta geral piso 1 (funções), 1:500, 
março de 2008 (programa base)
Arquivo dos autores
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21 Quinta proposta para o Grupo Sonae 
– Planta geral piso -1, 1:500, 

1 de junho de 2009 (licenciamento)
Arquivo dos autores

22 Quinta proposta para o Grupo Sonae 
– Planta geral piso 0, 1:500, 

1 de junho de 2009 (licenciamento)
Arquivo dos autores

23 Quinta proposta para o Grupo Sonae 
– Planta geral piso 1, 1:500, 

1 de junho de 2009 (licenciamento)
Arquivo dos autores

21

23

22

24 25

26

24 Quinta proposta para o Grupo Sonae 
– Alçados (sul e poente), 1:200, 

2 de novembro de 2009 (telas finais)
Arquivo dos autores

25 Quinta proposta para o Grupo Sonae 
– Planta geral piso 0 (parte norte), 1:200, 

2 de novembro de 2009 (telas finais)
Arquivo dos autores

26 Quinta proposta para o Grupo Sonae 
– Planta geral piso 0 (parte sul), 1:200, 2 

de novembro de 2009 (telas finais)
Arquivo dos autores
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27 Quinta proposta para o Grupo Sonae 
– Cortes AA, BB e CC, 1:200, 
2 de novembro de 2009 (telas finais)
Arquivo dos autores

27

31

28

3029

28 Estudos de fachada 1 – Secção 
de alçado e perspetiva em 3D 
(processo de projeto)
Arquivo dos autores

29 Estudos de fachada 2 – Perspetivas 3D 
do espaço público envolvente 
(processo de projeto)
Arquivo dos autores

30 Estudos de fachada 3 – Perspetivas 3D 
do espaço público envolvente (processo 
de projeto)
Arquivo dos autores

31 Estudos de iluminação no interior 
– Perspetivas 3D dos espaços de circulação 
interiores (processo de projeto)
Arquivo dos autores
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#12 Projeto:
1995 a 2001 – contratação dos serviços e primeiros estudos 
do Plano de Pormenor do Novo Centro Direcional da Maia e 
projetos referentes à reformulação da Praça do Município e 
Arruamentos Convergentes (anteprojeto, projeto base e projetos 
de execução)
2000 a 2002 – 1.ª versão do Plano de Pormenor do Novo
Centro Direcional da Maia (PPNCDM)
2003 – 2.ª versão do PPNCDM
2004 – 3.ª versão do PPNCDM (primeira versão aprovada
pela CCDR-N)
2005 – 4.ª versão do PPNCDM (segunda versão aprovada
pela CCDR-N e submetida a discussão pública)

Projeto de arquitetura e coordenação:
Eduardo Souto de Moura, Arq.º

Colaboração:
Projetos de Reformulação da Praça do Município e Arruamentos 
Convergentes: 
Adriano Pimenta, Arq.º (coordenador), José Carlos Mariano, 
Nuno Antunes Lopes, Arq.º 
Plano de Pormenor (PPNCDM): José Carlos Mariano (coordenador) 
e Nuno Antunes Lopes, Arq.º
Consultoria em Urbanismo e Planeamento (PPNCDM):
José António Lameiras, Eng.º 

Projetos de Especialidades:
António Costa Pereira, Eng.º (arruamentos, pavimentação e 
drenagem de águas pluviais)
Ghesa – Ingeniería y Tecnología, S.A. (fonte triangular) 
outros autores não especificados

PPNCDM – equipa técnica da Câmara Municipal da Maia 
e da Espaço Municipal – Renovação Urbana e Gestão do 
Património:
José António Lameiras, Eng.º, e Nuno Antunes Lopes, Arq.º 
(coordenação técnica desde 2002)
Colaboração: José Carlos Portugal, Arq.º, e Miguel Machado, Arq.º 
(2003-2004)

Construção:
1998 a 2001 (Praça do Doutor José Vieira de Carvalho e 
Arruamentos Convergentes)

Construtor:
ABB – Alexandre Barbosa Borges
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Da cidade – O plano que se fez projeto que se 
fez processo de fazer cidade 

Em 1995, num momento crítico do crescimento desenfreado da cidade, o 
arquiteto Eduardo Souto de Moura é chamado para desenvolver o designado 
Plano de Pormenor do Novo Centro Direcional da Maia (PPNCDM), isto é, o 
instrumento que estabeleceria as bases da consolidação da cidade, através da 
definição de regras de construção e de ordenamento urbanístico do espaço 
público e do edificado, na envolvente da Praça do Município e dos arruamentos 
nela convergentes. 

Cedo se conclui que a abordagem que um plano pressupõe não responderia à 
urgência de um exercício catalisador da consolidação do centro e da projeção 
da cidade. Os Paços do Concelho ainda não tinham praça. É por isso que o 
processo de planeamento se converte, inicialmente, no projeto de execução da 
Praça do Município e da sua envolvente próxima. Propõe-se uma nova visão 
da cidade, focada no ordenamento clássico do espaço público da “centropolis”. 
Entre o projeto e o plano, define-se uma gramática, traduzida em tipos 
construtivos, pormenores e regras “informais”, porque nunca traduzidas num 
regulamento com força de lei. 

O processo de projeto é extensíssimo e diversificado. O centro da cidade é 
desenhado da escala 1:10.000 à escala 1:1. Da via arterial ao parafuso. E o 
trabalho não se limita ao desenho do espaço público – ao longo de anos, Souto 
de Moura colabora com os serviços municipais responsáveis pela gestão 
urbanística. A composição das frentes da Avenida Visconde de Barreiros e a 
definição volumétrica do edifício Maia Trade Center são frutos deste processo.

A partir do ano 2000 dá-se o regresso ao desenvolvimento do PPNCDM. Depois 
de várias versões, a crise do “subprime” inviabiliza a estratégia ambiciosa do 
plano – que previa a demolição total do Bairro do Sobreiro – e a formalização 
definitiva do instrumento de gestão territorial não acontece. Muitas das suas 
definições estratégicas e morfológicas determinaram, no entanto, a evolução 
da cidade:
1) A consolidação do centro prosseguiu contemplando diversas especificações 

do designado Setor A (Praça do Município e arruamentos convergentes).
2) E quanto ao proposto para o Setor B do plano: as vedações da zona desportiva 

foram mesmo arrasadas e um parque, ainda que menor, surgiu sobre os 
escombros das piscinas olímpicas; o Bairro do Sobreiro foi parcialmente 
demolido e o grande parque urbano que se previa para o seu miolo 
deslocou-se ligeiramente para norte e deu origem a um jardim com mais 
de 2 hectares; a Praça do Oxigénio já tem obras de urbanização e prevê- 
-se, a curto prazo, a construção de alguns novos edifícios que respeitam as 
volumetrias previstas. 

Apesar da complexidade aqui indizível, o tempo permite hoje uma leitura 
original dos processos da obra da Praça e do Plano de Pormenor, no sentido 
em que constituem uma expressão concreta e possível do “planeamento de 
geometria variável”, que Nuno Portas sonhava.Pr
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Da arquitetura – Tecer o tapete para a sala 
de estar 

A Praça do Doutor José Vieira de Carvalho é o “epicentro” da Maia. É o recetáculo 
da identidade de todo o concelho e onde o edifício dos Paços do Concelho e a 
Torre Lidador encontram o seu enquadramento formal completo clássico: a 
trilogia bloco / torre / plataforma. 

Como sabemos, a formação do centro da Maia é recente, pois deu-se início à 
sua afirmação há pouco mais de 40 anos, com a encomenda do projeto para o 
edifício dos Paços do Concelho. Desde então que se reconheceu a importância 
de consolidar o centro do município através de edifícios singulares, como o 
Centro Cívico, e, também, através de edifícios comuns, com vários pisos, que 
associam o comércio no rés-do-chão com habitação ou escritórios nos pisos 
superiores. 

Foi uma consolidação sustentada, sobretudo, pela forma edificada, em que o 
espaço entre edifícios – ou forma não edificada – foi sendo considerado apenas 
como um suporte pragmático dos fluxos urbanos. Por esse motivo, muito 
do desenho urbano da forma não edificada foi sendo assumido através da 
permanência das formas do passado ou da sua adaptação a novas exigências 
funcionais ou, ainda, pela introdução de novas formalidades, mas pouco ou 
nada articuladas com os espaços envolventes do mesmo tipo. Algo que acabou 
por determinar que o espaço público fosse o resultado de um somatório de 
muitos fragmentos interligados, mas sem coerência formal.   

Com o projeto para a Praça do Doutor José Vieira de Carvalho e arruamentos 
convergentes exprime-se exatamente a necessidade de conferir ao espaço 
de todos dignidade material e formal para além das questões funcionais e 
circulatórias, garantindo uma consolidação mais íntegra do centro da Maia. 
A unidade fez-se através da consciência da existência da fragmentação e, por 
esse motivo, a solução da intervenção promove não só o desenho urbano da 
praça, mas também o (re)desenho dos arruamentos convergentes. 

O projeto define a praça como uma plataforma ampla e referencial, plena de 
potência simbólica e intencionalidade. A Maia teria finalmente a sua Praça-
arquitetura, como Siena tem a Piazza del Campo, Lisboa o Terreiro do Paço e 
Berlim a Alexanderplatz e onde o conjunto dos Paços do Concelho e da Torre 
Lidador podem respirar, ordenando os principais eixos de circulação. O 
desenho estabelece os limites e a estereotomia do lajeado, pavimenta ruas 
e passadeiras, ordena o aparcamento ao ritmo da arborização, implanta 
papeleiras e luminárias, sinalização e sinalética, tampas, drenagens e 
armários, bancos e estatuária, paragens de transportes coletivos, uma fonte 
e outros signos que mais tarde serviriam de base à tipificação do desenho 
urbano da Maia.
 
O exercício de composição assemelha-se à ação do tecer, entrelaçando 
pequenos e grandes espaços, cosendo pequenos e grandes edifícios, enfim, 
construindo a casa de todos e, também, o tapete da sala de estar.Pr

aç
a 

do
 D

ou
to

r 
Jo

sé
 V

ie
ira

 d
e 

Ca
rv

al
ho

 
e 

Ar
ru

am
en

to
s 

Co
nv

er
ge

nt
es

 
(P

PN
CD

M
)

#12



a 
ar

qu
it

et
ur

a 
e 

a 
ci

da
de

112

01

01, 02, 03 e 04 
Notícias publicadas em diversos jornais, 

referentes à apresentação do anteprojeto 
da Praça Doutor José Vieira de Carvalho e 
arruamentos convergentes, no âmbito da 
execução do Plano de Pormenor do Novo 

Centro Direcional da Maia (PPNCDM)
Extratos fotocopiados integrados no 

processo de projeto do autor 
(Casa da Arquitectura)

01 Extrato / notícia do jornal “O Comércio 
do Porto”, separador “Porto Metrópole”, 
página 3, de 11 de dezembro de 1996

02 Extrato / notícia do “Jornal de 
Notícias”, separador “Grande Porto”, 

página 11, de 11 de dezembro de 1996
03 Extrato / notícia do jornal “Público”, 
separador “Local”, página 51, de 11 de 

dezembro de 1996
04 Extrato / notícia do jornal “Público”, 
separador “Local”, de 11 de dezembro 

de 1996

05 Ilustração de F’ Santos (1993, 
arquiteto e cartoonista António Ferreira 

dos Santos) – extrato do Diário de 
Notícias (data 20.07, sem especificação 

de ano)
Extrato fotocopiado (integrado no processo 

de projeto) 
Casa da Arquitectura

06 Fotomontagem da situação 
preexistente (antes das obras da nova 

praça) da zona de implantação da estátua 
do Doutor José Vieira de Carvalho, do lado 

poente dos Paços do Concelho 
(processo de projeto)

Casa da Arquitectura

07 Fotomontagem do setor sudoeste 
da atual Praça do Município (antes das 

obras de construção da mesma) e do 
reperfilamento da Av. Visconde Barreiros 

(processo de projeto)
Casa da Arquitectura

08 Cartografia da zona da 
Praça do Município, 1:500  – extrato de 

cartografia correspondente à situação 
preexistente (processo de projeto)

Casa da Arquitectura

02 03 04

05 08

0706
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09

10

11

09 Estudo urbanístico da Praça do 
Município e Arruamentos Convergentes 
(estudo de frentes edificadas e 
circulações, incluindo traçado do metro, 
arborização e sentidos de tráfego), 
1:1000 (processo de projeto)
Casa da Arquitectura

10 Memória Descritiva do Projeto de 
Execução de Arquitetura relativo ao 
“Arranjo Urbanístico da Zona Central da 
Maia: Praça do Município, Av. Visconde 
de Barreiros e Av. D. Manuel II” – 
definição de regras, materiais e soluções 
construtivas, 27 de abril de 1998 
(processo de projeto)
Casa da Arquitectura

11 Memória Descritiva do Projeto de 
Execução de Arquitetura relativo ao 
“Arranjo Urbanístico da Zona Central da 
Maia: Praça do Município, Av. Visconde de 
Barreiros e Av. D. Manuel II – definição de 
regras, materiais e soluções construtivas, 
25 de abril de 1998, documento 
manuscrito (processo de projeto)
Casa da Arquitectura
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12 13

14 15

16 17 18

19

12 Estudo em planta da zona da Praça do 
Município e Arruamentos Convergentes 
– estudo de implantação e configuração 

da praça e circulações adjacentes, 1:500 
(processo de projeto)

Casa da Arquitectura

13 Estudo em planta da zona central 
do Bairro do Sobreiro – implantação de 
novos volumes, vias e espaços públicos 
(zonas verdes, interior de quarteirão) e 

articulação com a Praça do Município 
através da Av. D. Manuel II, PPNCDM, 

1:1000 (processo de projeto)
Casa da Arquitectura

14 Estudo em perspetiva de alargamento 
de passeio (acerto de cotas e soleiras, 

muretes e lajeado de granito, rampas e 
escadas), possivelmente na Rua Dr. Carlos 

Pires Felgueiras, junto à linha de metro 
(processo de projeto)

Casa da Arquitectura

15 Planta de Implantação do Projeto 
de Execução da Praça do Município e 
Arruamentos Convergentes (revisão), 

7 de fevereiro de 2000 – marcação de 
zonas de estudos de pormenor (projetos 

parciais), 1:500 (processo de projeto)
Casa da Arquitectura

16 Estudo de composição de alçados e 
volumetrias do lado norte da Av. Visconde 
de Barreiros (edifícios a poente da praça), 

no âmbito do acompanhamento da 
gestão urbanística e elaboração do Plano 

de Pormenor (processo de projeto)
Casa da Arquitectura

17 Fotografia de maqueta de trabalho da 
zona da Praça do Município e articulação 

da Rua Augusto Simões, Rua Eng.º 
Duarte Pacheco e Av. D. Manuel II (EN 

107), definição de separadores viários e 
novas volumetrias a sul da praça, 1:500 

(processo de projeto)
Casa da Arquitectura

18 Reformulação Urbanística da Praça do 
Município e Arruamentos Convergentes – 
Planta de implantação da praça, incluindo 

estereotomia do lajeado, fonte circular 
(não construída) e estátua do Prof. Vieira 

de Carvalho (lado poente dos Paços do 
Concelho), 1:200, abril de 2003 (projeto)

Casa da Arquitectura

19 Fotografias aéreas da zona da 
intervenção da Praça do Município e 

Arruamentos Convergentes (realizadas 
por Nuno Antunes Lopes, Arq.º, 2006)
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20 21 22 23

24* 25* 26

27 28 29 30

20 Reformulação Urbanística da Praça do 
Município e Arruamentos Convergentes 
– Projeto de Execução – Pormenores 
(cortes e vista frontal da base de coluna), 
Porta-estandartes, 1:1 e 1:25, outubro de 
2000 (projeto). Casa da Arquitectura

21 Reformulação Urbanística da Praça do 
Município e Arruamentos Convergentes, 
Projeto de Execução – Av. Visconde de 
Barreiros, Viaduto sobre a EN 14 – Planta, 
cortes e perfis, 1:100, março de 2000 
(projeto). Casa da Arquitectura

22 Reformulação Urbanística da Praça do 
Município e Arruamentos Convergentes, 
Projeto de Execução – Pormenores do 
embasamento da fachada lateral dos 
Paços do Concelho e banco de granito 
(axonometrias, planta e alçado à escala 
1:50 e cortes à escala 1:10, agosto de 
2000 (projeto). Casa da Arquitectura

23 Estudo de implantação do Setor 
B do Plano de Pormenor do Novo 
Centro Direcional da Maia (PPNCDM) – 
demolição do Bairro do Sobreiro 
(estudos preliminares), definição de 
volumetrias, vias e espaço público, 
1:2000 (processo de projeto)
Casa da Arquitectura

24 e 25 Plantas do Setor B do PPNCDM, 
incluindo Zona Desportiva – definição de 
novas volumetrias, vias, espaços verdes 
e enfiamentos visuais (doc. 25) e estudos 
preliminares de implantação, esboço 
perspético a partir do estádio (doc. 26) com 
anotações, 1:2000* (processo de projeto) 
Casa da Arquitectura

26 PPNCDM – Planta de Implantação – 
Síntese (setores A – centro, e B – Bairro 
do Sobreiro), versão aprovada pela 
CCDR-N, 1:2000, julho de 2004 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

27 PPNCDM – Perfis Longitudinais do 
Setor A, versão aprovada pela CCDR-N, 
1:1000, julho de 2004 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

28 PPNCDM – Perfis Transversais Tipo 
do Setor A, versão aprovada pela CCDR-N, 
1:50, julho de 2004 (projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

29 PPNCDM – Fotografias da maqueta 
do Setor B, incluindo Zona Desportiva e 
núcleo escolar, bem como a zona da Praça 
do Município (Setor A), 1:1000 (processo 
de projeto). Casa da Arquitectura

30 PPNCDM – Fotografias da maqueta 
parcial do Setor B, estudo de volumetrias 
e articulação viária entre a Av. D. Manuel 
II e a Rua José Rodrigues da Silva Júnior, 
1:500 (processo de projeto)
Casa da Arquitectura(*nota: apesar da inscrição da escala 1:1000 no rótulo do documento, a escala original do mesmo é 1:2000  – desenho sobre impressão reduzida 50%)
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#13 Projeto:

2008 a 2009

Projeto de arquitetura e coordenação: Carlos Prata, Arq.º, 
com coautoria de Nuno Barbosa, Arq.º

Colaboração: Nelson Cirne, Sara Almeida, Cláudia Monteiro, 
Joana Mendes, Gisela Lameira, Catarina Bianchi Prata, Cláudia Velho, 
João Oliveira, Mário Ramos, Joana Machado e Pedro Monteiro

Projetos de Especialidades:

_ Fundações e estruturas: Pedro Costa Pereira, Eng.º

_ Eletricidade e telecomunicações, eletromecânica, gás e térmica, 
segurança contra incêndios: Rodrigues Gomes, Eng.º

_ Instalações hidráulicas: Diogo Alpendurada, Eng.º

_ Acústica: Octávio Inácio, Eng.º

_ Arranjos exteriores: Daniel Oliveira, Arq.º Paisagista

_ Resíduos sólidos: Sopsec

_ PSS (projeto): Tabique Engenharia

_ Arranjos exteriores: Arqt. OF, Arquitectos Associados, Lda.

Construção:
2009 a 2010 
EDIFER / ENSULMECI

Promoção:
Parque Escolar E.P.E.

Áreas e parâmetros:
Área bruta de construção – 13.357,00 m2
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Da cidade – A escola do redesenho

Em 2007, quando se inicia o Programa de Modernização do Parque Escolar, a 
escola acusava diversos problemas, desde insuficiência de espaço à degradação 
física e patologias, que a nova intervenção vem resolver, reabilitando e 
ampliando edifícios existentes e construindo novos volumes, com melhores 
condições para o extenso programa funcional.

Esta obra é parte relevante da “coroa cultural”, isto é, do conjunto de estruturas 
culturais e equipamentos coletivos do centro da cidade, mas também do 
“palimpsesto”, construindo sobre o construído, num contínuo reprojeto, 
mantendo e/ou obliterando as preexistências, conforme o caso.

Como uma espécie de microcidade vedada, integra diferentes edifícios e 
espaços públicos (escadas, rampas e percursos, praças e pátios, espaços de 
estadia e zonas verdes ajardinadas e de enquadramento). A nova composição 
responde à necessidade de estabilizar frentes urbanas, escalas e implantações, 
como condição para a integração das formas da arquitetura na forma da 
cidade – o novo volume principal paralelo à Avenida Luís de Camões dialoga 
com os grandes equipamentos da zona desportiva e a sucessão de volumes 
perpendiculares à Rua José Rodrigues da Silva Júnior, por sua vez, cria uma 
espécie de analogia com a recorrente implantação de blocos lineares de 
habitação coletiva no perímetro central da cidade.

A renovação, reabilitação, reconversão e ampliação da Escola Secundária da 
Maia é uma das obras mais emblemáticas do ciclo de consolidação do centro da 
cidade e da qualificação da sua imagem pela arquitetura, exemplificando ainda 
a superação das dificuldades que sempre resultam da sobreposição de vários 
poderes (central, setorial e municipal) e de vários agentes de transformação. 
É neste jogo de interesses, tantas vezes divergentes na gestão da coisa pública, 
que a nova Escola Secundária abre, para o futuro, outras hipóteses de evolução, 
como, por exemplo, o redesenho da Avenida Luís de Camões e a resolução dos 
picos de concentração do tráfego automóvel que pressionam os equipamentos 
desportivos e escolares – o projeto na raiz de outro projeto, a obra que nunca 
acaba é a cidade…

Es
co

la
 S

ec
un

dá
ria

 
ES

/E
B3

 d
a 

M
ai

a
#13



a 
ar

qu
it

et
ur

a 
e 

a 
ci

da
de

120



#1
3 

Es
co

la
 s

Ec
un

dá
ri

a 
Es

/E
B3

 d
a 

M
ai

a

121

Da arquitetura – Revisitar o moderno: os 
argumentos racionais e abstratos

A escola é um dos muitos equipamentos com morada na Avenida Luís de 
Camões. 

A escola iniciou a sua ocupação no atual terreno no início da década de 70 
com o intuito de albergar a Escola Técnica da Maia. Ainda nesses primórdios 
constituiu-se como Escola Polivalente, ao integrar no mesmo espaço as 
diferentes vertentes do ensino secundário: ensino liceal, ensino técnico, 
ensino diurno e ensino noturno. Nas décadas de 80 e 90 a escola foi sendo 
ampliada, tornando-se numa escola sede de agrupamento.
 
Entre 2009 e 2011 a escola foi reabilitada no âmbito da intervenção da Parque 
Escolar. Com esta intervenção algumas construções preexistentes foram 
mantidas e requalificadas. No entanto, também se introduziu um número 
significativo de novos edifícios que (re)integram uma série de programas 
fundamentais: salas de aula; salas TIC; laboratórios; cantina; auditório; 
biblioteca; campo de jogos. A intervenção também contempla a remodelação 
de todos os espaços exteriores, sendo relevante o modo como se processa a 
articulação entre os diferentes blocos, nomeadamente com o redesenho das 
coberturas e dos respetivos percursos de circulação, que agora se encontram 
devidamente enquadrados com o conceito de “percurso acessível”. 

A reabilitação da Parque Escolar acabou por trazer uma nova identidade a todo 
o recinto da antiga escola. Os elementos introduzidos conferem um caráter de 
sobriedade e de unidade à nova escola. Para o efeito, são importantes alguns 
argumentos de cariz racional e abstrato. No âmbito da conceção racional: a 
implantação isolada dos volumes no terreno e a utilização de uma rede de 
percursos cobertos para estabelecer a interligação entre todos os blocos 
(aspetos já herdados da escola preexistente); a modulação espacial de alguns 
pavilhões, nomeadamente aqueles que integram as salas de aula; a modulação 
estrutural das coberturas dos percursos exteriores; a sistematização da 
pormenorização. No âmbito da conceção abstrata: as grandes superfícies 
parietais planas, lisas e atectónicas (o reboco esconde a sua construção); as 
consolas sem apoios aparentes; os grandes vãos horizontais; os volumes-
máquina da panóplia de instalações de conforto térmico e ventilação que 
o progresso passou a exigir da arquitetura. Estes são argumentos que nos 
permitem revisitar o moderno.
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01 Levantamento topográfico (antes da 
intervenção), 1/500, fevereiro de 2009 

(projeto de execução)
Arquivo do autor

02 Implantação (a amarelo os elementos 
a demolir), 1/500, julho de 2009 

(projeto de execução)
Arquivo do autor

03 Perfis de conjunto, 1:200, 
julho de 2009 (projeto de execução)

Arquivo do autor

04 Planta geral do Piso 1, 1:200, 
julho de 2009 (projeto de execução)

Arquivo do autor

05 Planta do Piso 0, 1:200, 
julho de 2009 (projeto de execução

Arquivo do autor

06 Planta do Piso 0 do Corpo B, 1:100, 
julho de 2009 (projeto de execução)

Arquivo do autor

07 Cortes longitudinais do Corpo B, 
1:100, julho de 2009 

(projeto de execução)
Arquivo do autor

01 03

05

06

07

02 04
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08 Planta do Piso -1 do Corpo B, 
1:100, julho de 2009 
(projeto de execução)
Arquivo do autor

09 Cortes longitudinal e transversais 
do corpo B, 1:100, julho de 2009 
(projeto de execução)
Arquivo do autor

08

1110

09

10 Alçado sul do Corpo B, 1:100, 
julho de 2009 (projeto de execução)
Arquivo do autor

11 Acabamentos / pormenorização, 
1:20 e 1:5, fevereiro de 2009 
(projeto de execução)
Arquivo do autor
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#14 Projeto:

2016

Coordenação: Laura Roldão e Costa, Arq.ª Paisagista 
(LR – Arquitectura Paisagista)

Projeto de Arquitetura paisagista: Laura Costa, Carlos Dias, 
Maria Sousa, Renata Amaral (LR – Arquitectura Paisagista)

Projeto de arquitetura: Célia Mota

Estruturas e infraestruturas hidráulicas: Gaspar Freitas, Eng.º, 
e Serafim Almeida, Eng.º

Infraestruturas elétricas: Manuel Leite, Eng.º

Construção:
2017 a 2018 
Construtor: M. Couto Alves, S.A.

Áreas e parâmetros:
Área de intervenção: aprox. 10 hectares
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Da cidade – A paisagem invisível e o projeto 
patchwork

Na continuidade dos processos de renovação do centro espoletados pelo Plano 
de Pormenor do Novo Centro Direcional da Maia e pela sua estratégia, e perante 
a necessidade de organização do território onde diversos equipamentos 
desportivos se tinham implantado sucessivamente, a partir da década de 80, 
o projeto da Zona Desportiva da Cidade – Parque da Maia, consolida a resposta 
procurada durante muito tempo para a questão do “grande espaço verde” no 
centro da Maia. Aproveitando o novo quadro comunitário de financiamento, 
inicia-se o ciclo de intervenções do instrumento integrador do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU).

Novamente perante a “coroa cultural” da cidade, aqui na perspetiva do lúdico 
urbano, é mais um caso que constrói sobre o construído. Transforma a adição 
de vazios intersticiais entre volumes e as ruínas das piscinas olímpicas num 
contínuo ligado, articulando programas, formas e cotas. 

A maior parte de nós não se apercebe que o território é muito mais do que o 
que vemos à superfície. Há uma cidade subterrânea, com uma complexa teia 
de infraestruturas e redes. E há também uma cidade imaterial dos limites 
cadastrais e da propriedade registada, cujas barreiras fictícias são por vezes 
bem mais difíceis de transpor ou demolir do que muros e vedações. 

O Parque da Maia trabalhou simultaneamente sobre a cidade invisível e visível: 
1) antes do projeto, implicou a operacionalização de novos e relativamente 
desconhecidos instrumentos de planeamento formal, designadamente a 
primeira “unidade de execução”, para assegurar a conjunção de uma manta 
de retalhos cadastrais, unificando os fragmentos de um território “comum”; 
2) depois, já sob a veste de projeto, e sob o talude com socalcos no tardoz do 
restaurante Burger King, construiu a travessia profunda de um novo rio-tubo 
artificial, de ligação de outros retalhos, infraestruturais, uma nova drenagem 
pluvial, a jusante da reabilitação do Bairro do Sobreiro; 3) transformou o chão 
impermeável das piscinas num lago que alimenta a rega dos espaços verdes, 
destruiu barreiras físicas entre construções desirmanadas, aplicou filtros 
metálicos e planos de betão para vestir tardozes e desenhou percursos de 
ligação, atravessamentos e novos usos, cosendo os retalhos edificados e não 
edificados da Zona Desportiva. Um patchwork de 10 hectares.

Na construção da paisagem urbana, o “verde” é apenas uma das múltiplas 
dimensões da intervenção, mas talvez aquela que melhor reinterpreta a cidade 
como um ecossistema humanizado em permanente evolução.

Zo
na

 D
es

po
rt

iv
a 

da
 C

id
ad

e 
– 

Pa
rq

ue
 d

a 
M

ai
a

#14



a 
ar

qu
it

et
ur

a 
e 

a 
ci

da
de

128



#1
4 

Zo
na

 D
es

po
rt

iv
a 

Da
 C

iD
aD

e 
– 

pa
rq

ue
 D

a 
M

ai
a 

129

Da arquitetura – Das formas verdes e da sua 
orgânica agregadora  

O Parque da Maia é uma área que encontrou, com naturalidade, a sua inserção 
no território urbano. O parque configurou-se como o espaço qualificador e 
agregador de uma série de equipamentos implantados no grande quarteirão 
da Zona Desportiva da Cidade inscrito pelos seguintes arruamentos: Avenida 
Luís de Camões, Avenida Altino Coelho, Avenida D. Manuel II e Rua José 
Rodrigues da Silva Júnior.  

A capacidade qualificadora e agregativa do parque está relacionada – quase 
exclusivamente – com a sua condição de “espaço verde”. Aqui, a palavra “verde” 
significa uma espécie de matéria vegetal que se pode moldar e conformar 
no espaço de modo tão diverso como peculiar, pois essa matéria é nas suas 
qualidades física e biológica, tão variada quanto particular. Para além disso, 
“verde” também quer significar um certo sistema de categoria de espaço não 
edificado da cidade, como área sem densidade de construção – em grande parte, 
com solo permeável, mas também com pavimentos duros de betão e pedra 
destinados à circulação recreativa – e como área de descompressão de outras 
zonas da cidade relacionadas com o stress quotidiano, no sentido de garantir um 
suporte espacial para um amplo conjunto de outras atividades que promovem o 
bem-estar físico e mental das populações.

O Parque da Maia, enquanto “espaço verde”, qualifica o território urbano ao 
integrar na mancha urbana um conjunto de elementos vegetais (rasteiros, 
arbustivos e arbóreos) ordenados por um desenho que procura estabelecer 
com a restante cidade uma conectividade interdependente e dinâmica. A base 
desta ideia desenvolve-se com os vários diagramas de conceito que servem 
de matriz para a organização dos espaços entre os muitos equipamentos 
desportivos que já estavam construídos naquela grande área (estádio; campo 
de treinos; pavilhão gimnodesportivo; complexo de ténis; etc.). 

Para o novo ordenamento foram importantes as modelações da topografia, a 
geometria dos percursos pedonais, a inclusão de mais instalações desportivas 
(cobertas e a céu aberto) e, sobretudo, a valência plástica dos elementos 
vegetais, quais formas verdes, cuidadosamente selecionadas e implantadas 
para conformar uma espécie de orgânica agregadora do todo. 
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02

01 
Fotografia aérea da zona a intervir 

(processo de projeto)
Arquivo do autor

02 Fotomontagem aérea da zona 
a intervir com a inserção do Plano da 

Zona Desportiva do Parque da Maia 
(processo de projeto)

Arquivo do autor

03 Diagrama de análise – levantamento / 
identificação das funções de 

alguns edifícios da zona a intervir e 
da sua envolvente mais próxima 

(processo de projeto)
Arquivo do autor

04 Diagrama de análise 
– levantamento / identificação dos 

espaços públicos mais significativos 
(praças / jardins) da envolvente mais 

próxima da zona de intervenção 
(processo de projeto)

Arquivo do autor

05 Diagrama de análise 
– levantamento / identificação das 
paragens de transportes públicos 

mais próximas da zona de intervenção 
(processo de projeto)

Arquivo do autor

06 Plano geral de intervenções,
 1:500, outubro de 2016 

(projeto de execução)
Arquivo do autor

03 04 05

06

01
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08

07 Diagrama de conceito – Situação 
existente (processo de projeto)
Arquivo do autor

08 Diagrama de conceito – Percursos 
rápidos (processo de projeto)
Arquivo do autor

09 Diagrama de conceito – Percursos 
lentos (processo de projeto)
Arquivo do autor

10 Diagrama de conceito – Zonas com 
pendente (processo de projeto)
Arquivo do autor

11 Diagrama de conceito – Zonas 
ajardinadas associadas ao repouso 
(processo de projeto)
Arquivo do autor

12 Diagrama de conceito – Zonas do 
terreno permeáveis (processo de projeto)
Arquivo do autor

13 Diagrama de conceito – Zonas do 
terreno com biodiversidade 
(processo de projeto)
Arquivo do autor

14 Diagrama de conceito – Zonas do 
terreno onde é notória a sazonalidade 
Primavera-Verão (processo de projeto)
Arquivo do autor

15 Diagrama de conceito – Zonas do 
terreno onde é notória a sazonalidade 
Outono-Inverno (processo de projeto)
Arquivo do autor

07 09

1110 12

1413 15
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18 19

16

21

22

16 Perspetiva 3D do plano geral de 
intervenções (processo de projeto)

Arquivo do autor

17 Perspetiva 3D parcial do plano geral 
de intervenções – área envolvente ao 
campo de jogos (processo de projeto)

Arquivo do autor

18 Perspetiva 3D parcial do plano geral 
de intervenções – área envolvente ao 

muro-passadiço (processo de projeto)
Arquivo do autor

19 Perspetiva 3D parcial do plano geral 
de intervenções – área envolvente ao 

muro-passadiço e ao lago (processo 
de projeto)

Arquivo do autor

20 Perspetiva 3D parcial do plano geral 
de intervenções – aproximação ao 

muro-passadiço junto aos campos de 
ténis (processo de projeto)

Arquivo do autor

21 Perspetiva 3D parcial do plano geral 
de intervenções – zona da praça dos 

desportos (processo de projeto)
Arquivo do autor

17

20

22 Plano de simulações e cortes, 1:200, 
outubro de 2016 (projeto de execução)

Arquivo do autor
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23 24

27 28

23 Plano de planimetria, 1:500, 
outubro de 2016 (projeto de execução)
Arquivo do autor

24 Plano de pavimentos, 1:500, 
outubro de 2016 (projeto de execução)
Arquivo do autor

25 26

25 Plano de plantação de arbustos e 
sementeiras, 1:500, outubro de 2016 
(projeto de execução)
Arquivo do autor

26 Pormenores do lago com plano de 
plantação de elementos vegetais, 1:200, 
outubro de 2016 (projeto de execução)
Arquivo do autor

27 Plano de plantação de árvores e 
colocação de terra vegetal, 1:500, 
outubro de 2016 (projeto de execução)
Arquivo do autor

28 Pormenores de vegetação, 
várias escalas, outubro de 2016 
(projeto de execução)
Arquivo do autor
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#15 Projeto:
2014 a 2015

Projeto de arquitetura e coordenação: Francisco Vieira de Campos, Arq.º 
(Menos é Mais – Arquitectos Associados, Lda.)

Colaboração: Cristina Maximino

Projetos de Especialidades:

_ Estruturas: Ferrumplus – Engenharia e Estruturas Metálicas, Lda. – 
Sílvio Nogueira, Eng.º

Construção:
2015
Volare, S.A.

Promoção:
Iberking Restauração, S.A.

Áreas e parâmetros:
Área bruta de construção: aprox. 400,00 m2
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Da cidade – Fast food, slow city, a receita do 
espaço contínuo

Se a representação do centro da cidade é, por definição, a materialização do que 
é público, importa não esquecer que a condição central pressupõe diversidade 
funcional, inevitavelmente alavancada pela iniciativa privada. Num território 
cuja propriedade é maioritariamente municipal, a integração do restaurante 
Burger King reflete uma estratégia de atração de capitais privados, considerada 
necessária para garantir a dinamização do Parque da Maia e dos seus usos, 
através dos processos de consumo e das economias de aglomeração. 

Nas imediações de um espaço-rótula da cidade, onde a cenografia das “portas-
arco” assinala a “ritualização” da entrada no centro, do lado nascente, a partir 
da EN 107, a oportunidade do projeto do restaurante acontece no longo decurso 
de um dossier urbanístico complexo – a Zona Desportiva da Cidade. 

Curiosamente, corresponde a uma componente programática que sobreviveu 
ao abandono de um projeto anterior ao Parque da Maia, que, para suprir 
a necessidade de financiamento que o programa Norte 2020 mais tarde 
veio garantir, previa, como contrapartida da disponibilização de solo para 
aproveitamento imobiliário, a execução do grande quarteirão-desportivo-
parque-da-cidade, com uma “praça maior” conformada por novas arquiteturas 
direcionais. 

O restaurante é precisamente a expressão da integração da dimensão privada 
na promoção pública da condição central. O recurso à contratualização da 
concessão de solo estabelece o “suporte” em que as forças privadas intervêm 
ou são chamadas a intervir, chegando, inclusivamente, a participar ativamente 
na execução do espaço público e das suas infraestruturas.

A continuidade das intervenções, contudo, não poderia resultar senão 
do diálogo entre interesses públicos e privados – diálogo jamais possível 
com um projeto meramente franchisado, isto é, que não tivesse em conta as 
especificidades do lugar, e em que a forma da cidade se tivesse de submeter 
à forma da arquitetura, em vez do contrário. Fast Food, sim, mas slow city – é 
assim o projeto do Burger King, não tanto na perspetiva de que a construção das 
formas não pode ser rápida, ou estandardizada, mas sobretudo naquela em 
que o processo na origem dessas formas não é replicável em todos os lugares, 
apesar de formulado para um lugar abstrato. O projeto é – e só pode ser – uma 
receita específica para uma cidade concreta. 
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Da arquitetura – Desalinhado do modelo, 
apesar da brand

O edifício encontra-se implantado num local movimentado, no encontro da 
Avenida Dom Manuel II com a Avenida Altino Coelho, num dos extremos norte 
da Zona Desportiva da Cidade.

O projeto e a construção foram desenvolvidos há pouco mais de seis anos. Na 
forma construída é notório um claro desalinhamento em relação a qualquer 
outro restaurante da conhecida cadeia de fast food. Neste caso, o modelo 
padronizado da marca não foi aplicado, colocando de parte a possibilidade da 
mera collage desabrida de um “projeto de gaveta” made in USA na Maia. 

O restaurante é, antes de mais, um exercício de grande consciência da 
intervenção num local muito específico. Pois, no processo de investigação 
da forma, existem sinais de uma vontade de controlar a escala do volume 
baixo no imenso espaço vazio envolvente. Sob esta máxima, nos desenhos de 
estudo da primeira solução são explícitas duas intenções fundamentais que 
provavelmente foram essenciais para a identidade da forma construída: 1) a 
ideia de um grande volume bipartido horizontalmente, onde a faixa do rés-
do-chão é a ausência de massa construída, e a faixa superior é o coroamento 
estriado, como uma massa que está suspensa sobre o piso térreo; 2) depois, 
sem menosprezar o necessário circuito do drive thru, o posicionamento do 
volume no terreno cimeiro junto à rotunda, mas tendo sempre subjacente 
uma espécie de modulação / modelação que se expandia para o território 
exterior a sul e, simultaneamente, o estruturava.

A segunda solução, apesar de rever radicalmente o posicionamento das duas 
zonas funcionais mais significativas (1. cozinha / armazém / sanitários; 2. sala 
de refeição) e de redefinir a geometria planimétrica da faixa superior (pala), 
preservou um conjunto de elementos essenciais que garantem a identidade 
sui generis do restaurante. Para além disso, definiu com maior precisão a 
construtividade da forma – assume a formalidade da pré-fabricação com 
pormenores-tipo que evidenciam a racionalidade das soluções construtivas 
e, simultaneamente, a continuidade da pesquisa centrada na “pele” (chapa 
metálica trapezoidal) já desenvolvida na unidade industrial da Inapal Metal, 
em Palmela.  

O Restaurante Burger King mostra-se como um objeto bem pormenorizado, em 
que a aparência e disposição dos vários componentes são, de facto, essenciais 
para a significação da forma-total. O edifício exprime a qualidade do que é feito 
à medida para um local muito específico e, inclusivamente, sem menosprezar 
a origem da brand, com um certo design aerodinâmico, inspirado nos classic 
dinner americanos dos 50’s.
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01 Primeira proposta – Estudos iniciais 
em planta e em axonometria – Modulação, 

composição espacial e circulações 
interiores (processo de projeto)

Arquivo do autor

02 Primeira proposta – Estudos iniciais 
em planta, em alçado e em perspetiva 

– Inserção urbana e a temática tectónica 
(processo de projeto)

Arquivo do autor

03 Brochura do Restaurante Burger King 
com a localização do edifício

Arquivo do autor

04 Primeira proposta – Estudos em 
planta, em alçado e em perspetiva 

– Geometria planimétrica da cobertura, 
expressão plástica da pala / cobertura 
e espacialidade do circuito automóvel 

(processo de projeto)
Arquivo do autor

05 Primeira proposta – Estudos em 
planta, em alçado e em perspetiva 

– Composição volumétrica, zonamento 
funcional e expressão plástica da pala / 

cobertura (processo de projeto)
Arquivo do autor

06 Primeira proposta – Estudo em planta 
– Relação métrica entre a modulação 
do edifício e a modelação do terreno 

envolvente (processo de projeto)
Arquivo do autor

07 Primeira proposta – Planta da relação 
métrica entre a modulação do edifício e 

a modelação do terreno envolvente, 
1:500 (processo de projeto)

Arquivo do autor

08 Primeira proposta – Estudos em planta, 
em alçado e em perspetiva – Relação 

métrica entre a modulação do edifício e 
a modelação do terreno envolvente – em 

caderno A4 (processo de projeto)
Arquivo do autor

09 Primeira proposta – Estudos em 
alçado – Composição das fachadas 

(processo de projeto)
Arquivo do autor

10 Primeira proposta – Planta do 
rés-do-chão e alçados, 1:200 

(processo de projeto)
Arquivo do autor

11 Primeira proposta – Estudos 
em planta e perspetiva – Geometria da 

pala / cobertura (processo de projeto)
Arquivo do autor

01 0302 04

05 0706 08

09 1110



#1
5 

Re
st

au
Ra

nt
e 

Bu
Rg

eR
 K

in
g

141

12 Segunda proposta – Planta do 
rés-do-chão com projeção das duas 
soluções para a pala / cobertura, 1:100 
(processo de projeto)
Arquivo do autor

13 Segunda proposta – Estudos em 
perspetiva – Relação interior-exterior e 
composição / materialidade das fachadas 
(processo de projeto)
Arquivo do autor

14 Segunda proposta – Estudos em 
perspetiva – Relação interior-exterior e da 
composição / materialidade das fachadas 
(processo de projeto)
Arquivo do autor

15 Segunda proposta – Estudos em 
perspetiva – Composição / materialidade 
das fachadas (processo de projeto)
Arquivo do autor

16 Segunda proposta – Estudos 
em alçado, corte e perspetiva – 
Composição / materialidade dos alçados 
e pormenorização da dobragem da chapa 
metálica de revestimento 
(processo de projeto)
Arquivo do autor

17 Segunda proposta – Estudos em corte,
alçado e perspetiva – Articulação da chapa
metálica de revestimento com os caixilhos
(processo de projeto)
Arquivo do autor

18 Segunda proposta – Estudos em corte –
Pormenorização dos caixilhos
(processo de projeto)
Arquivo do autor

19 Segunda proposta – Estudo em corte
– Construção da fachada / cobertura, 1:20
(processo de projeto)
Arquivo do autor

20 Segunda proposta – Estudo em corte
– Construção da fachada / cobertura, 1:20
(processo de projeto)
Arquivo do autor

21 Segunda proposta – Planta da solução 
final, 1:100 (processo de projeto)
Arquivo do autor

12
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Obras selecionadas para exposição:

#16 Viadutos e inserções urbanas do Metro do Porto
– João Álvaro Rocha
#17 Rotundas do Lavrador e do Memorial da Árvore
– José Carlos Portugal
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A ligação da cidade e do centro ao território. 
“(…) as novas tecnologias de transporte e de comunicação participam na recomposição 
dos espaços urbanos (…) elas não desencadeiam uma dispersão generalizada dos homens 
e das atividades, ao contrário, acompanham e até suscitam novas aglomerações e novas 
polarizações. (…) Alarga-se a influência e a atratividade das grandes aglomerações e as 
centralidades das cidades antigas recompõem-se, emergindo outras novas.”

ASCHER, François [1995] (trad. Álvaro Domingues), Metapolis: acerca do futuro da cidade, Celta 
Editora, 1.ª edição, Oeiras, 1998, p.19. [versão original: Métapolis: ou l’avenir des villes, Éditions 
Odile Jacob, Paris]

Nesta terceira dimensão da visão da construção da cidade, a seleção de obras 
incide nos espaços infraestruturais e da mobilidade, tanto ao nível local e 
próximo, como na articulação com o território metropolitano, mais distante. 

É uma perspetiva da construção da cidade não a partir dos seus edifícios, 
nem dos espaços não edificados que a representam e simbolizam, mas 
a partir das estruturas relacionais e de circulação. A cidade é cidade em 
relação a um território. Aqui importa relevar o papel da arquitetura na 
definição das infraestruturas de mobilidade e no desenho dos espaços não 
edificados – a criação de novos significados e novas poéticas dos espaços da 
cidade, a várias escalas, dando forma às não-formas.

As obras apresentadas sob a vastíssima temática da “conexão” urbana 
são exemplos das grandes mudanças introduzidas pelos novos espaços 
da mobilidade nos conceitos e formas urbanas – as novas plataformas 
multimodais são – podem ser – praças ou ruas e os terrain vagues, que 
sobram dos traçados do automóvel, podem ser humanizados e inscritos na 
identidade da cidade, como espaços apropriáveis pelo peão e portadores 
de signos da condição central. As obras selecionadas evidenciam, assim, 
alguns temas cruciais da cidade contemporânea e, em particular, do centro 
da Maia:
1) Os projetos e empreitadas das redes de infraestruturas da mobilidade 

sustentável e dos transportes coletivos como força motriz do desenho da 
rede dos novos espaços públicos da cidade, representados nas “inserções 
urbanas” do Metro do Porto. 

2) A insurgente poética nos espaços “vazios” das redes de circulação 
automóvel e a resolução dos seus graves conflitos funcionais e 
representacionais com a cidade – as rotundas do Lavrador e do Memorial 
da Árvore como exercícios em que a arquitetura exprime a sua função 
social mais profunda, conferindo ordem, escala humana e significado 
aos espaços sem memória.
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#16 Projeto:
Estação Parque Maia, viaduto sobre a EN 14 e inserções urbanas: 
2001 a 2007

Ligação à Zona Industrial da Maia, viaduto sobre a A41, estação 
e inserções urbanas: 2002 a 2007

Arquiteto: João Álvaro Rocha, Arq.º
Coordenação: António Neves, Arq.º
Colaboração: Alberto Montoya, Arq.º; Helena Limas, Arq.ª; 
João Ventura Lopes, Arq.º; Paulo Maia, Arq.º; Armando Viana, Arq.º; 
Gisela Soares, Arq.ª; Hugo Santos Silva, Arq.º; João Teles, Arq.º

Projetos de Especialidades:

_ Transmetro, Normetro, FASE – Estudos e Projectos, S.A., Rodrigues Gomes 
(Rodrigues Gomes & Associados – Consultores de Engenharia, S.A.)

_ Estruturas: Grid, Consultas, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda.; 
Viaponte, Projectos e Consultoria de Engenharia, Lda.; Coba, Consultores 
para Obras, Barragens e Planeamento, S.A.

_ Arranjos exteriores e áreas ajardinadas: Manuel Pedro Melo, Eng.º

Construção:
Estação Parque Maia, viaduto sobre a EN 14 e inserções urbanas: 2004 a 
2007 (1.ª e 2.ª fases)

Ligação à Zona Industrial da Maia, viaduto sobre a A41, estação e inserções 
urbanas: 2002 a 2007

Construtores:
Normetro (ACE)
Transmetro (Soares da Costa, S.A., Somague, S.A. e Impregilo, SPA)
Estruturas metálicas: Socometal, Construções Metálicas, S.A.

Promoção:
Metro do Porto, S.A.
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Da cidade – O metro fez quilómetros de 
espaço público

A história dos grands travaux do Metro do Porto não pode ser contada sem 
outras histórias, em particular a da Praça do Município e dos arruamentos 
convergentes, a do Plano de Pormenor do Novo Centro Direcional da Maia, a 
história mais antiga da Zona Industrial da Maia, todas as outras da construção 
da cidade e do centro da cidade, bem como algumas das escolhidas para o Mês 
da Arquitetura da Maia 2021.  

É na conjugação de várias histórias, relacionadas no território, que reside a 
ideia-força na base deste texto – a de que o projeto da linha do metro e das suas 
estações é muito mais do que a construção de um novo meio de transporte 
e dos seus canais de circulação na cidade, é a história de como os espaços 
da mobilidade foram e podem ser potentes produtores do espaço público, 
através das intervenções nos espaços de transição que designamos “inserções 
urbanas”, talvez por inserirem a infraestrutura na cidade e a cidade na 
infraestrutura.

No caso das inserções dos viadutos sobre a Via Norte e sobre a A41, importa 
destacar o seu papel e impacto na forma da cidade – no primeiro caso, a extensão 
urbana para poente, para além da barreira viária; no segundo, a ligação do 
centro económico e produtivo da Zona Industrial ao centro representativo e 
simbólico da cidade, através de um gesto axial estruturante, capaz de articular 
realidades espacialmente dissociadas, mas complementares, em termos de 
efeitos de polarização.

Tal como noutros casos, foi determinante a articulação municipal com poderes 
e estruturas setoriais… Reuniões durante anos a fio, estudos e projetos, 
políticos, gestores, engenheiros e arquitetos, vontades públicas e privadas, 
tudo se conjugou numa conspiração pública, aberta e positiva para o futuro da 
cidade. Foi assim possível o desvio da linha C pelo centro, a abertura de novas 
vias e o reperfilamento de tantas outras já existentes, a execução de novas 
rotundas, interfaces e nós viários, a experimentação de soluções construtivas 
alinhadas com a gramática da Praça do Município e com o Regulamento 
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE) e o reforço do “verde urbano”, 
nas suas múltiplas expressões de enquadramento e fruição. 

De relevar ainda a forte dimensão simbólica das arquiteturas do metro, 
contrariando a tendência da conceção das grandes infraestruturas no seio 
disciplinar das engenharias. Temos hoje uma nova imagética no centro da 
cidade, repleta de signos – uma estação-ponte, viadutos apoiados em pilares-
esculturas, rotundas-praças, passeios-passadiços, taludes de estrada-jardins…
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Da arquitetura – Da grande infraestrutura 
ao pequeno pormenor

A linha C do Metro do Porto entra na Maia pelo lado poente, através do viaduto 
da antiga linha de caminho de ferro sobre a EN 13, para logo a seguir passar 
junto ao limite sul da Quinta dos Cónegos. Daqui segue até ao centro da cidade, 
depois passa pela Zona Industrial e, para já, termina no ISMAI. O traçado da 
linha confronta-se com urbanidades distintas, embora se evidencie aqui a 
questão da sua inserção no contexto da centralidade da Maia.  

Estamos perante uma intervenção significativa, pois está diretamente 
relacionada com a gestão dos transportes da Área Metropolitana do Porto. 
Portanto, é uma intervenção de grande escala, mesmo considerando apenas 
o traçado no município da Maia. É uma intervenção da grande infraestrutura 
e os viadutos são peças construídas absolutamente imprescindíveis para a 
sua inserção no território.  

Os viadutos têm uma escala significativa; no entanto, não deixam de ser 
objeto de cuidado e de atenção quanto ao modo como foram preconizadas 
as suas materialidades e as suas respetivas formas em contextos físicos 
específicos. O processo de projeto mostra-nos a presença constante desse 
cuidado, que podemos designar por consciência tectónica. Aqui a palavra 
“tectónica” pretende exprimir o modo como a intervenção expõe as suas 
diferentes componentes materiais e partes construtivas sob uma consciência 
de significação da forma-total (inclui jardins, estacionamentos, percursos, 
etc.) num determinado terreno. 

No processo de projeto dos viadutos existem preocupações ao nível da 
identidade do local, procurando-se compreender as suas especificidades 
(topografia, elementos naturais, elementos construídos, etc.) para as poder 
incluir na argumentação da contextualização da forma-total dos viadutos. 
Simultaneamente, os desenhos dos viadutos explicitam a outra face da 
complexidade inerente a qualquer forma que se pretende materializar: o 
pormenor e, sobretudo, o modo como este condiciona / sustenta a perceção 
da forma-total. Os perfis, os cortes transversais e os muitos esquissos de 
pormenorização, mostram-nos a consciência de que a forma construída 
é o resultado da arte de juntar os elementos numa “transição sintática 
fundamental” entre o céu e a terra: da leveza dos tabuleiros metálicos 
(suspensão); da massa dos pilares “Y” em betão (apoios); da densificação dos 
pilares junto ao solo (fundação).    
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01 Esquisso da inserção urbana da 
linha do Metro no centro da Maia 

(processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR – Associação 

Pró-Arquitectura João Álvaro Rocha)

02 Planta de estudo sobre inserção 
urbana da linha do Metro no centro 

da Maia, sem escala específica 
(processo de projeto)

Arquivo do autor (APJAR)

03 Planta de estudo da inserção urbana 
da linha do Metro no centro da Maia 

e ligação à Zona Industrial, incluindo 
articulação com o projeto do Plano de 

Pormenor do Novo Centro Direcional da 
Maia (PPNCDM), do arquiteto 

Eduardo Souto de Moura, 1:2000
Arquivo do autor (APJAR)

04 Viaduto junto à Quinta dos Cónegos
 – Planta e perfis de estudo do 

enquadramento urbano do viaduto na 
envolvente, 1:500 (processo de projeto)

Arquivo do autor (APJAR)

05 Viaduto junto à Quinta dos Cónegos 
– Estudo em planta de enquadramento 

urbano do viaduto na envolvente, 1:500 
(processo de projeto)

Arquivo do autor (APJAR)

06 Viaduto / Estação sobre a EN 14 
– Corte transversal do viaduto com 

esquissos vários sobre pormenorização 
construtiva, 1:20 (processo de projeto)

Arquivo do autor (APJAR)

07 Viaduto / Estação sobre a EN 14 
– Corte Transversal do Viaduto com 

esquissos vários sobre pormenorização 
da construção, 1:20 (processo de projeto)

Arquivo do autor (APJAR)

08 Viaduto / Estação sobre a EN 14 
– Estudo em perspetiva seccionada 
da expressão construtiva do cais de 

desembarque e da estrutura modulada 
(processo de projeto)

Arquivo do autor (APJAR)

09 Viaduto / Estação sobre a EN 14 
– Esquisso em perspetiva – vista sul da 

solução inicial do viaduto 
(processo de projeto)

Arquivo do autor (APJAR)

10 Viaduto / Estação sobre a EN 14 
– Esquisso sobre perfil - estudo da 

modulação estrutural e articulação dos 
apoios verticais com o terreno e a via, 

1:200 (processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR)

01 0302
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11 Viaduto / Estação sobre a EN 14 
– Esquissos em perspetiva e em corte 
– estudos para guarda corpos do viaduto 
(processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR)

12 Viaduto / Estação sobre a EN 14 
– Perfil, proposta em fase avançada, 
1:200 (processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR)

13 Viaduto / Estação sobre a EN 14 
– Esquisso em perfil da estrutura 
dos pilares em forma de “Y” 
(processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR)

14 Viaduto / Estação sobre a EN 14 
– Esquisso em secção – estudo da forma 
do pilar em “Y”, suportando o tabuleiro 
do viaduto (processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR)

15 Viaduto / Estação sobre a EN 14 e 
Viaduto sobre a A41 – Fotografias da 
conclusão das obras (brochura original 
sobre o projeto / obra)
Arquivo do autor (APJAR)

16 Viaduto sobre a A41 – Esquissos 
em planta, estudos para o desenho 
urbano da rotunda a sul do viaduto 
(processo do projeto)
Arquivo do autor (APJAR)

17 Viaduto sobre a A41 – Secção 
longitudinal para nascente, 1/200 
(processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR)

18 Viaduto sobre a A41 – Planta geral 
correspondente à integração das obras 
do Metro do Porto com o estudo urbanístico 
desenvolvido para a área a poente da 
Rua Eng. Duarte Pacheco (plano de 
pormenor), 1:1000 (processo de projeto)
Arquivo do autor (APJAR)

11

17

1615 18

12 13

14



152

Ro
tu

nd
as

 d
o 

La
vr

ad
or

 
e 

do
 M

em
or

ia
l d

a 
Ár

vo
re

Jo
sé

 C
ar

lo
s 

Po
rt

ug
al

#17 Rotunda do Lavrador 

Projeto:
1999

Projeto de arquitetura e coordenação: José Carlos Portugal, Arq.º

Colaboração: Tiago Maria Falcão, Arq.º

Projetos de especialidades:

GEG – Gabinete de Estruturas e Geotecnia, Lda., José Vasco Pinto, Eng.º

Infraestruturas hidráulicas: AZ76 – Consultores de Investimentos e 
Engenharia, Lda., Fátima Pimenta, Eng.ª

Instalações e infraestruturas elétricas – Rodrigues Gomes e Associados – 
Consultores de Engenharia, S.A., António José Rodrigues Gomes, 
Eng.º Eletrotécnico

Arranjos exteriores: José Carlos Portugal, Arq.º

Construção:
2000
Construtor: DBV – Construções e Obras Públicas, S.A.
Cantaria: Mestre Martinho

Rotunda / Memorial da Árvore

Projeto:
2001

Projeto de arquitetura e coordenação: José Carlos Portugal, Arq.º

Colaboração: Tiago Maria Falcão, Arq.º

Projetos de especialidades: José Carlos Portugal, Arq.º 
e Tiago Maria Falcão, Arq.º 
(7menos4 arquitectura, desenho urbano & design, Lda.)

Seleção da árvore Fagus sylvatica “Purpurea Tricolor” (importada): 
Renato Azevedo, Eng.º Agrónomo

Construção:
2001
Arte de calceteiro: Mestre Joaquim
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Da cidade – As infraestruturas da memória 

A narrativa está quase no fim, mas não poderia ser fechada, contudo, 
sem considerar um certo retorno ao princípio, ao que está na base de 
todas as motivações da construção do centro da cidade. A par do grande 
desenvolvimento urbanístico da Maia, registado nas últimas décadas, e que 
certamente perdurará nas próximas, há, por um lado, um certo complexo de 
identidade causado pela inexistência de uma certa densidade urbana histórica 
– porque resultante de uma evolução lenta, por sobreposição de camadas e 
referências; por outro, a perceção genérica da “perda do centro, da imagem 
e dos limites” da cidade, isto é, os “traumas” e “medos” provocados pelo 
desreconhecimento dos novos territórios urbanos emergentes, pondo em causa 
o conceito de cidade que dávamos como adquirido. [PAVIA, Rosario, 1996]

É evidente que estes efeitos decorrem do facto dos processos de construção 
da cidade da Maia e do seu centro serem ainda muito recentes. E assim se 
explicam as preocupações com a arquitetura, com a representação do centro e 
da(s) forma(s) da cidade. 

Tal como no caso anterior, mas numa escala completamente diferente, as 
rotundas do Lavrador e do Memorial da Árvore são também expressões 
contemporâneas da aplicação de um discurso simbólico nos espaços que 
aparentemente não pertencem à cidade, os “não-lugares” das infraestruturas 
de mobilidade.
 
São exercícios de ordenamento cuidado de espaços onde se adensam as 
tensões dos circuitos do automóvel e do peão, à escala local, no sentido da sua 
racionalização formal, através do desenho, símbolos e significados: 1) a Rotunda 
do Lavrador é simultaneamente um difícil exercício de compatibilização viária 
de múltiplos arruamentos convergentes e uma alegoria dos símbolos da Maia 
rural, numa espécie de composição descontextualizada; 2) já no caso da rotunda 
do Memorial da Árvore estamos perante um projeto de desenho urbano mais 
simples, que exacerba escultoricamente o tema da pavimentação para expor, 
num discurso metafórico, a oposição da obra da natureza à obra do Homem.

As duas intervenções são, como é suposto as arquiteturas serem, infraestruturas 
da memória da cidade.
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Da arquitetura – O espaço, a velocidade e 
a rotunda… e os símbolos

As duas intervenções localizam-se em zonas críticas da estrutura viária 
da cidade. A Rotunda do Lavrador define-se no cruzamento de múltiplos 
arruamentos: Avenida António Santos Leite (novo eixo paralelo à antiga 
estrada nacional); Rua Augusto Simões (antiga estrada Porto-Braga), Rua de 
São Romão; Rua 5 de Outubro; Rua Joaquim Ferreira da Costa. O Memorial 
da Árvore encontra-se no entroncamento da Avenida António Santos Leite 
com a Rua Dr. Augusto Martins, garantindo ainda a articulação com a Rua 
Augusto Simões e o acesso à praça central da cidade. Ambas são rotundas, 
configurando cada uma os dois términos da avenida que as conecta.

Estas duas intervenções são, naturalmente, pela sua essência funcional, 
espaços-rótula em resposta aos intensos fluxos automóveis que, entretanto, 
se constituíram no território urbano e interurbano da Área Metropolitana 
do Porto. Com a aceleração do tráfego automóvel, a fluidez dos movimentos 
– cada vez mais velozes – justifica a forma das placas centrais nos espaços 
públicos preexistentes. A rotunda tornou-se, assim, num objeto de grande 
utilidade para o desenho das redes viárias, sobretudo nos cruzamentos, em 
que é determinante minimizar o congestionamento de veículos. 

O pragmatismo funcional da rotunda tem fundamentação essencial na sua 
geometria: numa faixa em linha curva fechada sobre si mesma e conectada 
a uma rede linear. É esta condição que determina a sua aparência universal, 
sacrificando todo o espaço do lado interior da curva, porque potencia nele a 
ausência de qualquer significação. Podemos dizer que a rotunda se tornou 
num mal necessário para o desenho das redes viárias, mesmo no domínio do 
desenho urbano. 

Contudo, sob a perspetiva do arquiteto, a necessidade deste elemento não pode 
colocar em causa a celebração da liberdade, a celebração do mundo através 
da poesia inerente aos símbolos. Nestes dois casos, os espaços-rotunda, 
celebram a significação do espaço, respetivamente, a memória da “atividade 
da Lavoura” e a “árvore-mãe”, uma espécie de parábola da vida humana.
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01 Rotunda do Lavrador 
– Ofício da finalização das obras 

de Remodelação da 
Praça Nogueira da Costa

Arquivo do autor

02 Rotunda do Lavrador 
– Planta geral de trabalhos finais, 

1:500, junho de 1999 
(projeto de execução)

Arquivo do autor

03 Rotunda do Lavrador 
– Brochura da Câmara Municipal da 

Maia sobre o Monumento ao Lavrador, 
Câmara Municipal da Maia 

(integrado no processo de projeto)
Arquivo do autor

04 Rotunda do Lavrador 
– Esquisso em perspetiva – vista poente 

(processo de projeto)
Arquivo do autor

05 Rotunda do Lavrador 
– Esquisso em perspetiva 

– vista nascente 
(processo de projeto)

Arquivo do autor

06 Rotunda do Lavrador 
– Planta de arranjos exteriores 

– Plantação de árvores, arbustos, 
subarbustos, sementeiras, 1:500, 

Câmara Municipal da Maia
Arquivo do autor

07 Rotunda do Lavrador 
– Axonometria geral – proposta final, 

1:50, junho de 1999 
(projeto de execução)

Arquivo do autor

08 Rotunda do Lavrador 
– Planta geral impressa com 

anotações/correções, sem escala 
(processo de projeto)

Arquivo do autor

09 Rotunda do Lavrador 
– Caderno de medições / mapa de 

trabalhos, (três folhas), julho de 1999 
(projeto de execução)

Arquivo do autor

01 0302

06

09

04

07 08

05
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10 Rotunda do Lavrador 
– Planta geral, 1:50, junho de 1999 
(projeto de execução)
Arquivo do autor

11 Rotunda do Lavrador 
– Planta baixa e alçados do muro, 
1:50, junho de 1999 
(projeto de execução)
Arquivo do autor

12 Rotunda do Lavrador 
– Pormenores – Tanque, marco, ramada 
e pombal, 1:10 (projeto de execução)
Arquivo do autor

13 Memorial da Árvore 
– Planta, corte e alçado, 1:50, abril de 2001 
(projeto de execução)
Arquivo do autor

14 Memorial da Árvore 
– Pormenores, 1:10 
(projeto de execução)
Arquivo do autor

15 Nota referencial ao Memorial da Árvore, 
dezembro de 2001 
(projeto de execução)
Arquivo do autor

16 Memorial da Árvore 
– Fotografias da execução da obra 
(acompanhamento da execução da obra)
Arquivo do autor

10

16

1211

1513 14



160

Po
sf

ác
io

 
– 

Da
 P

ol
ít

ic
a 

e 
da

 A
rq

ui
te

tu
ra

 
M

ár
io

 N
un

o 
Ne

ve
s

Posfácio – Da Política e da Arquitetura

É esta publicação o principal testemunho, para as gerações vindouras, do “Mês 
da Arquitetura da Maia 2021” e da exposição que o concretiza, subordinada 
ao tema “A Arquitetura e a Cidade – uma leitura da construção do centro da 
cidade da Maia a partir das arquiteturas e do discurso dos seus arquitetos”.

Tendo sido convidado pelos curadores da iniciativa, os arquitetos Nuno Lopes 
e Sérgio Amorim, para escrever um pequeno artigo a aqui ser incluído, optei 
não por fazer uma abordagem crítica da citada exposição, porque me parece 
escusada, já que tal missão cabe, sobretudo, aos seus visitantes, mas por 
elaborar um pequeno exercício sobre a complexa relação entre a “Política” e 
a “Arquitetura”, que embora possa, à primeira vista, não estar diretamente 
relacionada com o “tema”, na verdade está e está em absoluto. 

Neste pequeno exercício não abordarei nem a Maia em concreto, nem os 
arquitetos que a pensam e projetam, e muito menos o meu próprio labor, com 
especiais responsabilidades no ordenamento territorial maiato, não deixando, 
no entanto, e numa espécie de paradoxo, de o fazer constantemente.

Dizia Giulio Carlo Argan – e eu concordo com ele - que a “cidade é a mais 
extraordinária das obras de arte produzidas pela humanidade”.

Ao perspetivarmos a cidade desta forma, e eu acho que é uma das perspetivas 
mais felizes, debruçamo-nos sobre uma complexidade territorial que, além de 
física – com as suas infraestruturas e estruturas –, é também mental – com a 
sua história, correntes e tensões.

A cidade é hoje um espaço cada vez mais difícil de identificar no todo territorial, 
de tal maneira a mesma está interligada com aquilo que a rodeia, fazendo-nos, 
às vezes, ter saudades da velhinha muralha que, além de defender, delimitava.

Ao logo dos tempos, desde as antigas cidades aluviais do Nilo, do Tigre, do 
Eufrates, do Indo, Chiang Jiang e do Huang He, até à moderníssima Pudong à 
ilharga de Shanghai, as cidades foram sempre uma plataforma de vivências, 
mas também de sobrevivências, sendo, em simultâneo, um mostruário do mais 
requintado que existe do ponto de vista civilizacional e uma espécie de selva 
agressiva onde o combate entre o mais forte e o mais fraco é uma constante, 
independentemente do traje que cada um envergue, conforme a época.

Dentro de cada cidade, existem várias cidades distintas, aparentemente 
inconciliáveis, que convivem entre si muitas vezes violentamente, sendo que 
essa mesma cidade, quase fractal, é um poderoso gerador e consumidor de 
energias, é um cadinho de novos fenómenos e factos, em permanência e a um 
tal ritmo, que se torna muito difícil à própria cidade fazer, quotidianamente, 
a sua própria síntese. E é propícia à sua própria compartimentação em 
guetos, em que os habitantes – em rigor apenas etimológico, os cidadãos – se 
aglomeram por afinidade em contraste com os demais, quer seja dentro do 
bairro degradado, quer seja dentro do condomínio fechado, em que as zonas 
de convivência comum não são mais espaços de hiperbolização da cidadania, 
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mas sim zonas de passagem obrigatória, de convívio forçado, ou abrigo dos 
que não cabem em nenhum dos guetos existentes.

Por outro lado, a cidade contemporânea deixou de ser produtora ou contígua 
a espaços produtores de bens de primeira necessidade. As fábricas que se 
encontravam na periferia imediata das cidades fecharam ou afastaram-se, 
dando lugar a estruturas habitacionais, escritórios e instituições de diversa 
natureza, mas todas elas prestadoras de serviços, o micro-país do terciário, em 
que a produção dos artefactos acabou e o pequeno comércio está em agonia, 
provocando um preocupante desequilíbrio nas funções económico-produtivas 
da cidade.

Sendo espaço de dormida para todos – cada qual no seu gueto, bem entendido 
–, e um espaço onde muito poucos podem trabalhar a não ser no terciário, 
as cidades, também por estas razões, são altamente permeáveis às crises, e 
onde os seus efeitos são mais devastadores, agravadas pela falência, não só 
de um sistema de auxílio comunitário assente em corporações ou confissões, 
como também pelo desaparecimento das relações de vizinhança, pelo corte do 
cordão umbilical com o campo, que através da família provinha, ainda não há 
muitas décadas, em situações de emergência.

É evidente que esta caracterização da cidade não se aplica em rigor a nenhuma 
especificamente, mas um pouco a quase todas, sendo uma espécie de modelo, 
sobre o qual posso elaborar, e que facilmente se testemunha e documenta.

Dos múltiplos problemas que enfermam a cidade de hoje, destaco cinco – e a 
ordem da sua referência é aleatória – que me parecem mais importantes e que 
carecem de novos paradigmas de abordagem: a insegurança, a precariedade 
e volatilidade das relações, o crescimento da exclusão social, a desadequação 
dos modelos de governo da cidade e a falta de formação cívica.

Estes problemas da cidade, cidade real e do presente, não têm a sua solução, 
nem sequer são atenuados, por nenhum Platão, Morus, Campanela, Bacon, 
Harrington, Butler, Bellamy, Wells ou Skinner. Ou seja, não são idealizações 
de novas “Repúblicas”, “Utopias”, “Civitas Solis”, “Atlântidas”, “Oceanas”, 
“Erewhons” ou “Waldens”, que nos poderão aportar respostas que alterem 
positivamente o status quo das nossas cidades e que as melhorem, partindo do 
princípio que não desaparecerão num futuro.

Quero com isto dizer que cidade problemática, na minha opinião, não se trata 
pela imaginação de um seu contraponto, mas sim pelo confronto direto com os 
fatores geradores de problemas.

Essa tarefa não é exclusiva de ninguém, mas sim da responsabilidade coletiva.

Quando tratamos da cidade, tratamos dos homens e das suas relações com 
os espaços (físicos e mentais), da correta adequação dos espaços às suas 
múltiplas funções e ainda da ordenação das relações entre os espaços. Quando 

tratamos da cidade, estamos, entre muitas outras coisas, a tratar de formular 
alternativas de fixação urbana, a equacionar o uso racional de recursos, 
a lidar com estruturas físicas e sociais, como serviços, habitação, vias de 
comunicação e meios de transporte, etc., etc., etc.

Ou seja, a cidade é um mega-laboratório para todas as ciências, das exatas às 
sociais, em que as soluções para o mais ínfimo dos problemas são sempre 
pluridisciplinares.

É evidente que, apesar da vontade geral de construir, todos os dias, uma 
cidade melhor – e esta expressão nem sequer é rigorosa porque dá ideia de um 
começo, de uma espécie de “ground zero” em que é possível reedificar tudo de 
novo, o que, em termos reais, é uma impossibilidade objetiva, o que me obriga 
a reformular o início da frase dizendo, antes, que é evidente que apesar do 
desígnio da requalificação da cidade ser uma tarefa coletiva –, há diferentes 
graus de responsabilidade a assumir pelos vários grupos que constituem a 
tribo urbana, sendo que o grau mais elevado cabe, evidentemente, aos gestores 
da polis – que aqui é o mesmo que dizer que cabe aos políticos com funções de 
governo da cidade.

Perante a complexidade da cidade, sobretudo da cidade contemporânea, 
como pode um político gerir com eficácia e eficiência? Como pode o político 
tentar consensualizar o que é muitas vezes aparentemente não passível de 
consensos? Como pode o político conciliar o que é muitas vezes aparentemente 
inconciliável, e nesse esforço acabar ou atenuar problemas, sem correr o risco 
de gerar outros ainda mais graves?

Perante um cenário cada vez mais real em que as cidades competem umas 
com as outras com o objetivo de captar mais investimento, mais turismo e 
mais inteligência, como pode o político transformar os problemas da sua polis 
em oportunidades e das mesmas extrair fator(es) de notoriedade em relação 
às demais?

Não há uma resposta simples e única.

Para mim – e eu aqui sou também um político com responsabilidades reais 
sobre um território que contém uma cidade e, ainda por cima, uma cidade 
diferente, porque muito nova enquanto tal, e inteiramente fabricada enquanto 
capital, e isso remete-nos diretamente para a própria exposição –, que tenho 
consciência clara do meu papel, das minhas responsabilidades e das minhas 
limitações, só encontro respostas válidas para as interrogações anteriores 
através do desenho de uma metodologia de trabalho que implique algumas 
coisas que considero essenciais: 

1.  O conhecimento histórico profundo da cidade enquanto tal e do seu papel no 
respetivo território;
2.  O conhecimento profundo da sua realidade contemporânea e de todas as 
suas manifestações e pulsões;
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3.  A conceção de uma “Ideia” sustentada da cidade que sentimos necessidade 
de reformular, tendo em conta a multiplicidade de respostas de qualidade 
que a mesma tem que dar aos seus habitantes e o posicionamento que a ela 
queremos dar no contexto regional, nacional e internacional;
4.  A capacidade de definir prioridades e selecionar objetivos;
5.  A competência necessária para a afetação rigorosa dos recursos, que são 
normalmente escassos;
6.  A abertura de canais de comunicação direta, não filtrados, com a população, 
de forma que, sem se perder o “múnus” específico da autoridade conferida 
pelo voto, se democratize até ao limite os processos de decisão, através da 
participação real dos cidadãos (e bom exemplo disso temos na Maia, com o 
processo de participação cívica implementado a propósito da revisão do PDM);
7.  O recurso aos melhores especialistas, cientistas e técnicos, disponíveis, 
capazes de interagirem em “rede”.

No conjunto destes especialistas, os arquitetos ganham foro de parceiros 
privilegiados do poder democraticamente instituído no complexo processo de 
reformulação das urbes.

Tenho para mim que a Arquitetura, mais do que uma disciplina-ciência, é uma 
ciência-arte, lidando diretamente, tanto com questões materiais, como com 
questões imateriais, de âmbito sociológico, cultural, antropológico e filosófico.
Ao serem os criadores dos espaços físicos reais, adequados às suas específicas 
funções, e ao promoverem uma correta relação entre os mesmos, os arquitetos 
não lidam apenas com condicionantes físicas e materiais, mas também com 
aquilo a que podemos chamar – mas não caracterizar com exatidão – a alma 
da cidade. Lidam com essa alma, não só ao nível da compreensão, da proteção, 
mas, também, do seu fortalecimento.

A descoberta da fórmula equilibrada para a definição e conceção dos espaços 
inclui, obrigatoriamente, o fator funcionalidade e o fator estético – e aqui está 
o binómio ciência-arte – e essa fórmula, assim sendo, será sempre uma que 

respeita a cidade no seu todo – para além do espaço de intervenção – e que 
pressupõe sempre a sua melhoria, tendo em conta a qualidade de vida integral 
dos cidadãos.

Essa relação, “Política-Arquitetura”, que eu advogo dever ser privilegiada, 
assenta, sobretudo, no reconhecimento mútuo da importância e especificidade 
dos respetivos papéis. Muito mal estamos – e não faltam exemplos disso e do 
seu contrário – quando os políticos substituem e menosprezam os arquitetos, 
da mesma forma que não estamos melhor quando os arquitetos projetam (n)
os espaços, seguindo livremente um modelo de natureza política meramente 
pessoal, quando, em contexto urbano, deve ser muito mais do que isso, se bem 
que é justo reconhecer, que na maior parte das vezes em que tal acontece, a 
culpa é dos políticos, porque abdicam da responsabilidade programática que 
os deve nortear.

Termino este exercício que “A Arquitetura e a Cidade – uma leitura da 
construção do centro da cidade da Maia a partir das arquiteturas e do discurso 
dos seus arquitetos” – me inspirou, e que admito seja provocativo (meter a 
foice numa seara claramente assumida pelos arquitetos), com duas citações 
de dois pensadores da cidade de que eu muito gosto: Kevin Lynch e Leonardo 
Benevolo.

Diz o primeiro, na sua obra “A Boa Forma da Cidade”: “reconstruir o ambiente é uma 
ideia interessante apenas porque envolve tantos aspetos: os sentimentos mais profundos 
e a forma exterior, a integração da ciência, da arte e da ética, a relação do indivíduo 
com a sua comunidade local e, contudo, também com a unidade da humanidade, com a 
interação e com o desenvolvimento da vida humana e não humana”.

Diz o segundo, na sua obra “O Último Capítulo da Arquitetura Moderna”: “A 
confiança no futuro (...) começa a esbater-se também no campo da arquitetura. O 
desenvolvimento já não é encarado como um processo simples e ilimitado e as opiniões 
passam a centrar-se mais nos factos do presente do que nas propostas para o futuro.”

Mário Nuno Neves
Vereador da Câmara Municipal da Maia
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Alexandre Burmester (1957)

Alexandre Martins da Costa Burmester nasceu no Porto, a 4 de janeiro de 1957.
Concluiu a licenciatura em arquitetura e urbanismo na Universidade Santa Úrsula 
(USU), Rio de Janeiro, Brasil, em 1981.
Tem 39 anos de experiência na elaboração e coordenação de projetos. A sua carreira 
teve início em 1980 como colaborador do arquiteto Severiano Mário Porto, no seu atelier, 
no Rio de Janeiro. A partir de 1982 desenvolve trabalho independente com o escritório 
situado na cidade do Porto. Em 1992 funda a empresa A. Burmester – Arquitectos 
Associados, Lda., que se mantém com cerca de 10 colaboradores até à presente data. 
A. Burmester – Arquitectos Associados, Lda., é a empresa que assenta no trabalho 
desenvolvido ao longo de cerca de 40 anos pelo arquiteto Alexandre Burmester e pelos 
seus associados arquitetos – José Carlos Gonçalves Cruz, Jorge Toscano, André Lopes 
Cardoso, Hélder Magalhães e Guilherme Burmester, desenvolvendo trabalhos na área 
da Arquitetura, Urbanismo e Design. 
Para Alexandre Burmester, na base do sentido Arquitetónico sempre está, independente 
das ideias, das funções e das suas formas, como matéria-prima, o Espaço. Na adequação 
do Espaço “em si” como Espaço “para si” reside a base do Ato Arquitetónico. Neste Ato 
estará sempre presente, para além do conhecimento técnico, o sentimento. Por esta 
razão este Ato transforma-se ao longo do processo no prazer de quem o pratica e na 
realização a quem se destina.

Trabalhos Relevantes: 
Habitação: 
Remodelação da Casa de Manoel de Oliveira – Porto; Henrique Brandão – Ofir; Dr. Carlos 
Varela – Caminha; Rui Mendes – Óbidos; Sousa Soares – Porto; Octávio Pereira – St. 
Tirso; Afonso Lemos – Cerveira; Artur Rodrigues – Arelho; Empreendimento Cais da 
Fontinha – Gaia; Conjunto Habitacional – D. Pedro V – Porto 
Unidades Industriais: 
Quimigal – Estarreja, em fase de construção; Kirchhoff – Ovar; Tracar – Gaia; Embraer – 
Évora; Gran Cruz – Adega, Alijó; Sakthi – Águeda; Mecalbi – Castelo Branco
Hotelaria e Turismo: 
70 Restaurantes para a McDonald´s; Restaurante Flutuante na Expo 98; IMOCOM – 
Carvoeiro; Hilton – Lisboa; Hotel – Luanda; Bragaparques – restaurante, Porto; EDP – 
Hotel, Pocinho; Pousada Catuama – Brasil; Hotel Imperial – Porto; Hotel RA Group – Porto
Comércio: 
Parfois; Centro Comercial Carrefour/Sonae – Maia; Centro Comercial Redland – Lisboa 
Escritórios e Serviços: 
Afaconsult e Afaplan – Porto; Rede de Lojas do Banco Hispano; Tecialgo – Famalicão; 
Sede da Vodafone – Lisboa; Unicer – Matosinhos; Sixty – Gaia; Edifício Sede EDP 
– Lisboa; Complexo Multiusos – Talatona / Luanda; Edifício Liberdade 240 – Av. da 
Liberdade, Lisboa; SONAE SR – Lisboa 
Parques de Estacionamento: 
Parques de Estacionamento em Matosinhos, Praça da Ribeira, Praça de Carlos Alberto e 
Praça dos Leões – Porto, Viseu, Portimão e Leiria. 
Edifícios Institucionais: 
Pavilhão da Água – Expo ‘98 / Parque da Cidade – Porto; Museu da Água – Guarda; Ami 
– Gaia e Porto, Caixa de Água – Cantanhede 
Urbanismo: 
C.A.M. – Gaia; Betofer – Alto da Ajuda; RAR – Matosinhos; Remodelação do Quarteirão 
D. João I – Porto; Passeio das Fontainhas – Porto; Praça Amaro da Costa – Porto; CUF – 
Loteamento – Gaia; Lionesa – Matosinhos; Country Club – Maia 
Prémios:
Menção honrosa – Prémio João de Almada (1991); Óscar do Imobiliário (2004); Prémio 

Internationale Dedalo Minosse – Premio Speciale Rizzani de Eccher – ALA Assoarchitetti 
/ L’Arca – Vicenza, Veneza (2004); Prémio Valmor 2005; Prémio Arquitetura do Douro – 
Menção Honrosa 2014; “Óscar Edifício de Serviços” – 2014 – Revista Imobiliária; Melhor 
Projeto Privado – Prémios Construir 2015; Prémio Agro Business – Prémios SIL 2015

[Nota Biográfica elaborada pelo arquiteto Alexandre Burmester, com adaptações da equipa do Mês da Arquitetura da 

Maia 2021] 

Alexandre Vasconcelos (1938-2013)

Alexandre Fernando Teixeira de Vasconcelos nasceu em 1938 na vila minhota de Arcos 
de Valdevez. Passou os primeiros anos da sua vida entre a quinta de família perto desta 
vila e a cidade de Chaves, de onde era oriunda a família da mãe.
Frequentou o ensino básico nos Arcos de Valdevez, em Braga e no Porto. Em 1956 
ingressou na Escola do Exército, de onde não se formou por, propositadamente, reprovar 
os exames para evitar a carreira militar que o pai desejava. Acabou, no entanto, por 
cumprir serviço no Regimento de Artilharia da Costa e, posteriormente, nos Açores. Nos 
Açores conviveu com Ernesto Melo Antunes, parente afastado com quem manteria uma 
amizade próxima toda a vida.
Fascinado pela engenharia civil, e muito concretamente pelo desenho de pontes, começou 
a sua formação superior ingressando na Faculdade de Engenharia de Universidade do 
Porto. Entre 1963 e 1969 frequentou e concluiu o curso de arquitetura na Escola Superior 
de Belas Artes do Porto (ESBAP), sendo aluno do arquiteto Fernando Távora e par de 
arquitetos que se tornariam famosos na arquitetura contemporânea portuguesa. Foi 
também nas Belas Artes que conheceu o escultor Alberto Carneiro e o pintor Ângelo 
de Sousa, amigos para toda a vida. Durante este período foi colaborador do arquiteto 
Octávio Lixa Filgueiras, inicialmente como desenhador e, mais tarde, como encarregado 
geral de projetos e diretor de obra. Foi sócio fundador de várias organizações ligadas às 
artes, incluindo a Cooperativa Artística Árvore e a Unicepe – Cooperativa Livreira de 
Estudantes, ambas no Porto.
Homem de convicções políticas fortes, de esquerda, esteve associado aos movimentos 
de contestação ao Estado Novo, acabando por exilar-se voluntariamente no Reino Unido 
e, depois, em Paris, entre 1969 e 1975. Radicado em Paris, foi colaborador no Atelier 
Auzelle-Jankovic e, consequentemente, no Gabinete Ivan Jankovic. Esta colaboração 
exponenciou o seu desenvolvimento profissional em várias vertentes:
i) A implementação de metodologias e procedimentos estandardizados no atelier, fruto 
em parte da breve experiência no Reino Unido, em que se procedia à implementação 
de sistemas de categorização (CI/Sfb), e processos estandardizados, desde o início da 
década de 1960. Esta experiência mostrou-se determinante na abordagem profissional 
em toda a sua carreira ligada à construção.
ii) A primeira oportunidade de experiência relevante em projetos de urbanismo de 
escala considerável.
iii) A utilização de pré-fabricação e os métodos construtivos inerentes, que serviu de 
alicerce para a carreira profissional nas décadas seguintes e para o aprofundamento da 
sua capacidade técnica como arquiteto.
Os 5 anos passados em Paris foram formadores e definidores de muito do que viria a 
ser a abordagem no resto da sua carreira profissional. Regressando a Portugal na 
sequência da revolução de 1974, ingressou no Fundo de Fomento da Habitação (FFH). O 
seu percurso nesta instituição marcou-se por duas vertentes:
1) A ambição de consolidar as crenças políticas com a intervenção profissional, visível 
na implementação utópica do direito à habitação e na resolução do problema endémico 
que a maioria das sociedades europeias enfrentavam.
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2) A realidade pós-revolução, em que as agendas promoveram reformas políticas e 
administrativas que não refletiam necessariamente as ambições e crenças pessoais.
No segundo semestre de 1976, e sobretudo nos anos 1977 e 1978, enquanto quadro 
do Fundo de Fomento da Habitação, assumiu a direção e conceção global do projeto 
do Conjunto Habitacional do Sobreiro, ao qual se dedica parcialmente a presente 
exposição. A atividade do arquiteto Alexandre Vasconcelos neste projeto prolonga-se 
até aos primeiros anos da década de 80, acompanhando os processos de construção e 
alterações introduzidas, embora gradualmente com menor intensidade.
Estando primariamente ligado aos programas de promoção direta, procurou intervir 
com base na experiência adquirida de forma construtiva nos diversos projetos em que 
participou. A qualidade e quantidade de trabalho elaborado nesta fase é considerável. 
No entanto, numa análise pragmática, esta experiência resulta num afastamento 
progressivo da arquitetura de iniciativa estatal. Parte então para uma realidade 
inteiramente dedicada ao setor privado, com uma marcada preocupação de aliar os 
princípios pessoais aos interesses corporativos.
Em 1980, ingressa na Sociedade de Construções Soares da Costa, inicialmente como 
arquiteto. Rapidamente envereda pela administração/gestão da empresa, deixando a 
arquitetura ao nível profissional. Preside à internacionalização da empresa na década 
de 1980, viajando extensamente pelo Médio Oriente e pelos PALOP, ao serviço da Soares 
da Costa. Marca uma geração inteira de colaboradores da empresa, sendo conhecido 
com alguma reverência como o “Arquiteto Vasconcelos”, pese o facto de efetivamente 
não praticar como arquiteto. Esteve profundamente ligado a algumas das obras públicas 
mais icónicas da empresa nas décadas de 1990 e 2000, incluindo as pontes de São João 
e do Freixo, no Porto.
Embora se tenha afastado da arquitetura ao nível profissional, manteve-se sempre a 
ela ligado. Continuou a esboçar e a elaborar projetos próprios para si e para algumas 
pessoas próximas até ao fim da vida. Destacam-se a moradia familiar em Esposende, 
que desenhou juntamente com o arquiteto Filgueiras, e a recuperação de casas rústicas 
em Paredes de Coura. Para além da arquitetura, era apaixonado pela música clássica e 
pelo jazz, e colaborou com o etnomusicólogo Michel Giacometti na recolha de música 
popular portuguesa. Dedicava-se também muito às suas várias coleções – livros, facas 
de cozinha, canivetes. Igualmente talentoso a trabalhar a madeira e a preparar refeições 
gourmet de inspiração francesa, noutros tempos, e com outras circunstâncias de vida, 
teria talvez sido carpinteiro ou chef.
Durante toda a sua vida, manteve-se fiel aos ideais políticos da juventude, apesar talvez 
de alguma desilusão com a erosão do que considerava serem os valores fundamentais 
que deveriam orientar a atividade política. Assumiu vários cargos ao nível autárquico e 
dedicou recursos e tempo próprios a apoiar o Partido Comunista Português.
Alexandre Vasconcelos faleceu no Porto no final de 2013, rodeado dos familiares 
próximos. Ao longo da vida participou, frequentemente de forma ativa, em momentos 
chave da evolução da sociedade portuguesa, entre as décadas de 1960 e 1990. Homem 
muito reservado, zeloso da sua privacidade e sempre desejoso de evitar qualquer atenção 
mediática, optou por viver nos bastidores das grandes decisões. Mas também não lhe 
faltava um sentido de humor muito próprio, como por exemplo quando anunciou ao vivo 
na televisão que o Centro Cultural de Belém, cuja obra a Soares da Costa recentemente 
completara, estava em risco de ruir por deficiências ao nível das fundações – anúncio 
feito no dia 1 de abril e desmentido pelo próprio no dia seguinte com as palavras “nem 
que se repetisse o terramoto de 1755”!

[Nota Biográfica escrita pela esposa e pelos filhos do arquiteto Alexandre Vasconcelos, em dezembro de 2020, para a 

exposição Mês da Arquitetura da Maia 2021]

Alfredo Ascensão (1962)

Alfredo Jorge de Vilarinho Ascensão nasceu em Milheirós, no Concelho da Maia, em 
1962.
Frequentou a Escola Superior de Belas-Artes do Porto (ESBAP), de 1982 a 1985, e a 
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP), de 1985 a 1987, pela qual se 
licencia em 1988.
Entre 1986 e 1989 colaborou com os seguintes gabinetes e entidades:
1986 – arq.º Camilo Cortesão
1986/1988 – arq.º José Paulo dos Santos
1988 – arq.º Siza Vieira / arq.º José Paulo dos Santos
1989 – Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico
De 1991 a 1994 projeta, com a arq.ª Laura Tavares e o arq.º André Santos, o Parque 
Central da Maia.

Experiências Pedagógicas:
1989/1990 – Leciona a disciplina de desenho técnico no curso “Recuperação de Técnicas 
Tradicionais de Construção Civil”, promovido pelo IPPAR, em Carrazeda de Ansiães
1990 – Leciona a cadeira de Arquitetura na Escola Superior Artística do Porto (ESAP)
1993/1995 – Leciona a disciplina de Design de Mobiliário e Desenho de Ornato no Centro 
de Formação Profissional da Indústria da Madeira e do Mobiliário

Prémios individuais:
1992 – Menção Honrosa, Prémio Municipal de Arquitetura do Concelho da Maia – Projeto 
do Novo Cemitério da Freguesia de Milheirós
Em 1996, com o arquiteto Paulo Henriques, funda o atelier AAPH arquitectos, Lda. 

Prémios Coletivos (AAPH arquitectos lda):
1998 – 1º lugar no Concurso Internacional Europan 5, com o projeto habitacional de 
Ponte de Anta, em Espinho
2009 – 2º lugar no Concurso de Ideias para o Centro Empresarial Sanjotec em São João 
da Madeira 
2010 – 1º Lugar no Prémio João de Almada, atribuído pela Câmara Municipal do Porto 
à melhor recuperação de um imóvel, no biénio 2008/2010, pela Reabilitação do Palácio 
das Artes, no Largo de S. Domingos, na zona histórica da cidade 
2014 – O projeto de Reabilitação do Convento de Vilar de Frades integrou seleção das 10 
obras finalistas do Prémio Internacional AR&PA, apresentado na cidade de Valladolid, 
Espanha
2017 – 2º lugar no concurso promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Ovar para 
a reabilitação de dois edifícios localizados na Rua Alexandre Sá Pinto e Rua Jaime 
Cortesão, em Ovar

[Nota Biográfica elaborada pelo arquiteto Alfredo Ascensão, em dezembro de 2020, para a exposição 
Mês da Arquitetura da Maia 2021] 

André Santos (1964)

Nasceu no Porto em 1964.
É licenciado em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 
(FAUP), em 1989.
É docente na FAUP desde 2006, tendo-se doutorado em 2016 com a tese “Similaridades 
e singularidades na reabilitação arquitetónica do parque escolar – Programa promovido 
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pela Parque Escolar, E.P.E. no norte de Portugal (2007-2011)”.
Atualmente é Professor Auxiliar na FAUP, lecionando na unidade curricular Projeto 3, 
centrada no programa da habitação plurifamiliar, tendo sido regente da UC Optativa 
Arquitetura e Desenho (2017-18 e 2019-20).
Desenvolve paralelamente a atividade de investigador em diversos projetos, passando a 
integrar o CEAU em 2017. Coordena o projeto de investigação ESCOLAS: Complexidade e 
Interpretação, a partir do qual se reflete sobre a evolução do espaço escolar em Portugal, 
mais especificamente na transformação recente das escolas secundárias. Tem vido a 
publicar vários artigos e a participar em encontros e congressos, nomeadamente no 
contexto daquele projeto.
É coautor dos livros “Siza Vieira” e “Eduardo Souto de Moura”, editados pela QuidNovi e 
tem vários artigos publicados, nomeadamente na Resdomus.
Conta com uma vasta produção profissional, salientando-se a reabilitação do Teatro 
Académico Gil Vicente (Coimbra), o Museu do Vinho da Bairrada (Anadia), o Parque 
Central (Maia) e a reabilitação das escolas secundárias Inês de Castro e de Canelas 
(Gaia).

[Nota Biográfica elaborada pelo arquiteto André Santos, em dezembro de 2020, para a exposição Mês da Arquitetura 

da Maia 2021] 

António Machado (1923-2009)

António Serafim Ferreira Machado gostava de ser tratado por Machado, não gostava de 
títulos, nem de ser tratado com formalidades. 
Nasceu no dia 21 de julho de 1923, na Freguesia do Bonfim, na cidade do Porto, e fazia 
questão que todos percebessem o quanto gostava de se sentir jovem – revelava a sua 
irreverência pelo modo excêntrico de se vestir e pelo vocabulário que usava, na sua 
forma expressiva de comunicar.
Falava com ternura da sua família, dos seus pais e sogros, cuja convivência durante a 
infância e adolescência lhe terá deixado fortes traços de personalidade. 
Casado com a sua “linda mulher Isaura”, com quem teve dois filhos, Paulo Machado e 
Pedro Machado, entre 1946 e 1949, aos 22 anos cumpriu o serviço militar entre Vendas 
Novas e Leiria, e falava com alguma nostalgia desses tempos, pelo bom ambiente social 
e amizades que aí cultivou.
Sentia orgulho no seu percurso académico, pelo elevado grau de exigência que existia no 
ensino nos tempos em que frequentou a Escola Secundária Soares dos Reis (1934-1938). 
Ingressou em 1938, com apenas 15 anos, no Curso Preparatório de Arquitetura da então 
EBAP (Escola de Belas Artes do Porto, mais tarde ESBAP), tendo tido como professor o 
Mestre Carlos Ramos, que pertenceu à geração dos pioneiros da Arquitetura Moderna 
em Portugal, influenciando, sem dúvida, o seu percurso profissional.
Desenhava com muita facilidade e gosto tudo o que lhe despertava interesse, e era 
frequente vê-lo de cigarro numa mão com a outra a esquissar durante horas, à procura 
de soluções para o trabalho de projeto que desenvolvia.
Revelava grande sensibilidade para outras áreas criativas e artísticas, como a pintura, 
escultura e outras formas de criar, revelando esta característica no seu gosto em 
apreciar uma bela obra de pintura ou escultura, referindo muitas vezes, a este propósito, 
a relação que existia entre os estudantes de arquitetura e os estudantes de pintura ou 
escultura na ESBAP, mantendo durante a sua vida amizades desses tempos.
Nos seus projetos, a interação com as diversas especialidades era visível no gosto pelo 
pormenor de carpintaria, serralharia ou outros acabamentos, relacionando-se de forma 
muito próxima e calorosa com os técnicos dessas artes até ao fim da obra, exprimindo-se 
muitas vezes na linguagem dessas pessoas, com boa disposição e brincadeira - betão era 

“bétão” e imitar era “imitir”…
No seu percurso profissional, em 1943, trabalhou e colaborou com os arquitetos Cassiano 
Barbosa e Arménio Losa, ambos integrados na O.D.A.M – Organização dos Arquitetos 
Modernos, fazendo ele também parte desse movimento.
Em 1950, com 26 anos, instalou no Porto o seu primeiro Atelier de Arquitetura. 
Desenvolveu, ao longo da sua carreira, centenas de projetos de arquitetura de obras 
particulares, desde moradias unifamiliares a edifícios de habitação coletiva, em vários 
locais do país, sendo a maior parte das obras edificadas no Porto.
Projetou igualmente inúmeros equipamentos públicos (obras públicas), cuja construção 
permite hoje contemplar a sua obra, cheia de bons exemplos da arquitetura moderna, 
tais como mercados, espaços de lazer e edifícios de serviços públicos.
Na Maia destacam-se o Mercado do Castêlo da Maia e o Mercado de Pedrouços, bem como 
o Edifício da Câmara Municipal e, mais tarde, a Torre Lidador, todos eles verdadeiros 
testemunhos, na sua época, da arquitetura contemporânea.
António Machado faleceu a 18 de maio de 2009. Para a memória futura fica a história e a 
obra de um homem irreverente, acessível, apesar de truculento, em sintonia com o seu 
tempo, mas inconformado…
Um homem que viveu a sua vida tal como a desejou, de forma generosa e intensa, de 
humor cáustico, corrosivo, acutilante, a quem ninguém ficava indiferente.
Um arquiteto que exerceu a sua profissão com paixão e entusiasmo contagiante, refletido 
nos esquissos e projetos que nunca deixou de desenhar…

[Nota Biográfica escrita em outubro de 2020 pela arquiteta Lurdes Miranda Gonçalves, que privou com o arquiteto 

António Machado, com a colaboração do seu filho, o arquiteto Pedro Machado, para a exposição Mês da Arquitetura da 

Maia 2021]

Arménio Losa (1908-1988)

Arménio Taveira Losa nasce em 1908, em Braga. Inicia os estudos artísticos na Escola 
de Belas Artes do Porto (ESBAP), no curso preparatório de Pintura e, em 1928, inscreve-
se no Curso Especial de Arquitetura. Finaliza os estudos superiores na mesma escola 
em 1932, mas só adquire o Diploma de Arquiteto no ano de 1941. Foi aluno do mestre 
Marques da Silva, com quem colaborou antes de finalizar a formação académica.
Ainda assim, inicia a sua carreira no âmbito do urbanismo, em 1939, ao integrar o 
Gabinete de Estudo do Plano Geral de Urbanização da Câmara Municipal do Porto, 
sendo responsável, entre outros projetos, pelo arranjo urbanístico da zona envolvente 
da Sé do Porto. É neste âmbito que o arquiteto e professor Carlos Ramos o convida a 
lecionar a cadeira de Urbanismo do Curso de Arquitetura da ESBAP. No entanto, a 
carreira académica é de curta duração, devido à incompatibilidade com o regime. Já em 
Matosinhos, realiza, entre os anos sessenta e setenta, uma série de estudos urbanísticos, 
dos quais se destacam o Plano Regulador do Concelho (1964-1965).
Foi um acérrimo defensor do Movimento Moderno, liderando, no âmbito da arquitetura, 
no Norte, a oposição ao regime e à visão nacionalista do Estado e fundando, em 1947, a 
Organização dos Arquitetos Modernos (ODAM, 1947-1952). Assumindo como referência 
a obra do arquiteto Le Corbusier, colaborou ativamente na difusão dos ideais modernistas 
dos CIAM (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna). A visão integradora da 
cidade e da arquitetura “urbana”, que sempre defendeu, e as vincadas posições políticas 
assumidas ao longo da sua vida impediram o acesso à encomenda pública.
A par da vertente urbanística, Arménio Losa desenvolve uma carreira sólida como 
arquiteto, destacando-se uma longa parceria com Cassiano Barbosa. Esta parceria 
daria origem a mais de 150 obras, maioritariamente na cidade do Porto: edifícios para 
escritórios, habitação e indústria de encomenda privada, tendo sido ainda coordenador 
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do projeto para as novas Instalações Industriais da C.U.F.P., em Matosinhos. Retira-se 
da atividade profissional em 1985 e, três anos depois, vem a falecer na cidade do Porto.
No âmbito da parceria dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa, cuja produção 
arquitetónica é vasta e diversificada, importa destacar, na cidade do Porto, o prédio de 
habitação coletiva designado por “Bloco da Carvalhosa” e o edifício de escritórios na Rua 
de Ceuta para a firma Soares & Irmãos, Lda., precisamente a mesma que encomendou 
à dupla de arquitetos o projeto do complexo industrial construído no lugar da Azenha 
Nova, Ponte da Pedra. 
Para além destes projetos, Arménio Losa e Cassiano Barbosa desenharam ainda outros 
edifícios de habitação coletiva no Porto e várias habitações unifamiliares. A parceria 
mantida entre os dois arquitetos, cuja relação muito devia ao facto de gostarem de 
discutir arte moderna, foi profícua durante muitos anos e, para além da obra, há ainda a 
ressaltar o ensino e o relevantíssimo contributo para a formação de muitos estudantes 
da ESBAP e estagiários de arquitetura, que vieram depois também a ser reconhecidos 
no âmbito da produção arquitetónica contemporânea – Adalberto Dias, Alcino Soutinho, 
António Cândido Abreu e Lima, António Serafim Machado, Augusto Amaral, Fernando 
Lopes Laranjeira, José Carlos Portugal, Raul José Hestnes Ferreira, entre muitos outros…

[Nota Biográfica elaborada pela equipa do Mês da Arquitetura da Maia 2021, a partir de fontes bibliográficas e digitais]

Carlos Prata (1950)

CARLOS Adriano Magalhães Macedo PRATA nasce em 1950, no Porto, onde sempre 
residiu e trabalhou.
Conclui a parte escolar do Curso de Arquitetura da Escola Superior de Belas-Artes do 
Porto (ESBAP) em 1975, tendo-lhe sido atribuído em 1980 - após a apresentação de 
relatório de estágio e prestação de prova pública classificada com 18 valores - o diploma 
de arquiteto, com a média final de 15 valores.
Entre 1980 e 1990 é assistente na disciplina de Análise do Território do Curso de 
Arquitetura da Escola Superior de Belas-Artes do Porto e na disciplina de Projeto da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, tendo sido membro dos Conselhos 
Diretivo e Pedagógico e da Assembleia de Representantes da ESBAP. 
Em 1999 é convidado a retomar a atividade docente na Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto (FAUP), como Professor Auxiliar Convidado. Atualmente 
é Professor Auxiliar Convidado na disciplina de Projeto IV, após finalização do 
Doutoramento em Arquitetura.
Desenvolve projetos de desenho urbano e edificação, tendo sido muitos publicados em 
inúmeros livros e revistas, nacionais e estrangeiras e outros premiados por diversas 
entidades públicas e privadas.
Foi vogal do Conselho Diretivo da Secção Regional do Norte da Associação dos Arquitetos 
Portugueses (AAP), entre 1986 e 1990, por dois triénios consecutivos, do Conselho 
Nacional de Delegados da AAP, entre 1992 e 1995, e do Conselho Diretivo Nacional da 
Ordem dos Arquitetos, entre 1998 e 2001, e Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 
Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, de 2001 a 2010.
Entre 1974 e 1976 é corresponsável pela condução do trabalho desenvolvido pela 
brigada técnica do SAAL na operação de renovação urbana do bairro da Sé-Porto (com os 
arquitetos Carlos Guimarães, Henrique de Carvalho e José Gigante) onde, para além de 
participar na elaboração do Plano Geral, ficou responsabilizado pela execução de vários 
projetos na Rua dos Mercadores.
De 1977 a 1979 é colaborador do arquiteto Arménio Losa, sendo responsável pela 
coordenação da equipa que elaborou o Plano da Área Territorial dos concelhos de 
Viana do Castelo, Caminha e Vila Nova de Cerveira, encomenda da Direção Geral de 

Planeamento Urbanístico.
Entre 1979 e 1985 trabalha em sociedade com os arquitetos Arménio Losa e Henrique de 
Carvalho, sendo coautor de vários projetos de arquitetura e urbanismo, nomeadamente 
planos para Zona Industrial da Formiga, em Gondomar, e a Central de Camionagem de 
Lamego, projetada com o arquiteto José Carlos Portugal, que veio a ser Prémio Nacional 
de Arquitetura da AAP, em 1989.
Desde 1985 exerce profissão liberal em gabinete próprio, sendo coautor o arquiteto José 
Carlos Portugal, entre 1987 e 1997, tendo realizado vários projetos de arquitetura e 
urbanismo, dos quais se destacam alguns, como a Sede da Associação de Investigação 
do Território de Soure (1.º lugar em concurso público de ideias), o Arranjo da Marginal do 
Rio Douro, no Centro Histórico de Gaia (menção honrosa em concurso público de ideias); 
a reabilitação do Castelo de Guimarães (IPCC), a Fundação para o Desenvolvimento da 
Zona Histórica do Porto, na Rua da Reboleira e, na EXPO ’98, o Centro de Comunicação 
Social e Restaurante, Parque das Nações, Lisboa.
Em 1989 constitui a sociedade por quotas Carlos Prata - Gabinete de Arquitetura 
e Serviços, Lda., no âmbito da qual tem vindo a desenvolver autonomamente a sua 
atividade profissional, destacando-se, a partir de 1997, projetos como a LIPOR III, em 
Ermesinde (1.º lugar em concurso público internacional), a requalificação da Baixa do 
Porto  - Área Oeste A, no âmbito do Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura, o Instituto 
CUF, na Senhora da Hora – Matosinhos (com o arquiteto Nuno Barbosa), a reabilitação 
das escolas Soares dos Reis e Aurélia de Sousa, no Porto, também com o arquiteto Nuno 
Barbosa, a Escola Clara de Resende, no Porto, com a arquiteta Sara Almeida, que veio a 
obter, em 2012, o Prémio João de Almada da Câmara Municipal do Porto.

[Nota Biográfica elaborada pelo arquiteto Carlos Prata para a exposição Mês da Arquitetura da Maia 2021]

Cassiano Barbosa (1911-1998)

Cassiano Barbosa de Abreu e Lima Lopes Rodrigues nasce em 1911 na cidade do Porto. 
Frequenta a Escola de Belas Artes do Porto (ESBAP) entre 1928 e 1939 e apresenta-se ao 
Concurso para Obtenção de Diploma de Arquiteto (CODA) em 1944.
Foi, juntamente com Arménio Losa, um dos fundadores da Organização dos Arquitetos 
Modernos (ODAM).
Colaborou com o arquiteto Januário Godinho, outro dos arquitetos mais reconhecidos 
da segunda geração do modernismo português, também formado na Escola do Porto.
Grande parte da sua obra arquitetónica é realizada em coautoria com o arquiteto 
Arménio Losa, entre 1939 e 1963.
Em 1988, Cassiano Barbosa recebe a medalha de Mérito, grau de Ouro, da cidade do 
Porto.
Vem a falecer na cidade natal em 22 de maio de 1998, ano em que a um arruamento da 
freguesia de Ramalde é precisamente atribuído o seu nome. 
No âmbito da parceria dos arquitetos Arménio Losa e Cassiano Barbosa, cuja produção 
arquitetónica é vasta e diversificada, importa destacar, na cidade do Porto, o prédio de 
habitação coletiva designado por “Bloco da Carvalhosa” e o edifício de escritórios na Rua 
de Ceuta para a firma Soares & Irmãos, Lda., precisamente a mesma que encomendou 
à dupla de arquitetos o projeto do complexo industrial construído no lugar da Azenha 
Nova, Ponte da Pedra. 
Para além destes projetos, Arménio Losa e Cassiano Barbosa desenharam ainda outros 
edifícios de habitação coletiva no Porto e várias habitações unifamiliares. A parceria 
mantida entre os dois arquitetos, cuja relação muito devia ao facto de gostarem de 
discutir arte moderna, foi profícua durante muitos anos e, para além da obra, há ainda a 
ressaltar o ensino e o relevantíssimo contributo para a formação de muitos estudantes 
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da ESBAP e estagiários de arquitetura, que vieram depois também a ser reconhecidos 
no âmbito da produção arquitetónica contemporânea – Adalberto Dias, Alcino Soutinho, 
António Cândido Abreu e Lima, António Serafim Machado, Augusto Amaral, Fernando 
Lopes Laranjeira, José Carlos Portugal, Raul José Hestnes Ferreira, entre muitos outros…

[Nota Biográfica elaborada pela equipa do Mês da Arquitetura da Maia 2021, a partir de fontes 
bibliográficas e digitais]

Eduardo Souto de Moura (1952)

Eduardo Souto de Moura nasceu no Porto a 25 de julho de 1952.
Em 1970 matricula-se no curso de arquitetura na Escola Superior de Belas Artes do 
Porto (ESBAP).
Em 1974 colabora com o arquiteto Noé Dinis.
Colabora com o arquiteto Álvaro Siza Vieira entre 1975 e 1979. No mesmo período é 
também colaborador do arquiteto Fernandes de Sá.
Conclui a licenciatura em arquitetura em 1980 e inicia a atividade como profissional liberal.
De 1981 a 1990 trabalha como Professor Assistente do curso de arquitetura na Faculdade 
de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP).
Desenvolve atividade docente no âmbito da arquitetura em várias escolas e universidades, 
desde finais da década de 80:
1988 Professor convidado na Faculdade de Arquitetura de Paris-Belleville
1989 Professor convidado nas Escolas de Arquitetura de Harvard e Dublin
1990-1991 Professor convidado na ETH de Zurich
1994 Professor convidado na Escola de Arquitetura de Lausanne, Suíça
Em 2010  Professor Catedrático Convidado da FAUP, Porto
Em 2010/11  Professor convidado na E.P.F.L., Lausanne, Suíça
Em 2011/12  Professor convidado na Academia de Mendrisio, Suíça
Em 2015/18 Professor convidado na Faculdade de Arquitetura de Mantova,
 Politécnico de Milão.

Recebeu vários prémios e participou em vários seminários e conferências em Portugal 
e no estrangeiro.  
De destacar, em 2001, a Medalha de Ouro Heinrich-Tessenow, em 2011, o Prémio 
Pritzker, em 2013, o Prémio Wolf e, em 2017, o Prémio Piranesi.
Em 2018 recebe o Leão de Ouro na Bienal de Veneza.
Em 2019 recebe o Prémio Arnold W. Brunner Memorial Prize 2019, American Academy 
of Arts and Letters, New York, U.S.A..
Tem uma vasta obra, publicada e reconhecida nacional e internacionalmente, sendo de 
destacar alguns projetos premiados:
1980/84 Mercado Municipal de Braga, Braga
1981/91 “Casa das Artes”, Centro Cultural para a S.E.C.
1989/97 Reconversão do Convento de Santa Maria do Bouro numa Pousada, Amares
1990/94 Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro, Aveiro
1991/07 Burgo Empreendimento – Edifícios de escritórios, na Av. Da Boavista, Porto
1993/04 Remodelação e Valorização do Museu Grão Vasco, Viseu
1993/99 Casas-pátio em Matosinhos
1993/07 Reconversão do Edifício da Alfândega em Museu dos Transportes 
 e Comunicações, Porto
1995/02 Reconversão da Faixa Marginal de Matosinhos Sul – 1.ª Fase
1997/01 Centro Português de Fotografia, Edifício da Cadeia da Relação do Porto, Porto
1997/05 Projeto de Arquitetura para o Metro do Porto, Porto

1998/03 Casa do Cinema Manoel de Oliveira, Porto
1999/00  Coautor do Projeto do Pavilhão de Portugal, Expo Hannover, com o arq.º
 Siza Vieira
2000/13 Pavilhão Multiusos, Viana
2000/03 Estádio Municipal de Braga – Euro 2004, Braga
2003 Edifício Sede do Metro do Porto, no Porto
2003/04  Coautoria do Projeto de Reordenamento da Rotunda da Boavista e da
 Linha de Metro da Boavista, no Porto, com o arq.º Álvaro Siza Vieira
2004/05  Coautoria do Projeto do Pavilhão 2005 para a Galeria Serpentine, Londres,
 com o arq.º Álvaro Siza Vieira
2005/09 Museu Paula Rego, Cascais
2007/12 Reconversão do Convento das Bernardas, Tavira
2011 Projeto de Requalificação do Museu Abade Pedrosa / Museu Internacional 
 de Escultura Contemporânea, Santo Tirso  (em coautoria com o arq.º Siza Vieira)
2011 Projeto de Arquitetura para a Central Hidroelétrica de Foz Tua

[Nota Biográfica elaborada a partir de documentos disponibilizados pelo arquiteto Eduardo Souto de 
Moura, com adaptações da equipa do Mês da Arquitetura da Maia 2021]

Fernando Laranjeira (1943)

Fernando Lopes Laranjeira nasceu no Porto, em 23 de novembro de 1943.
Formou-se em arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP), em 
1975. Para além da atividade de projetista, primeiro como colaborador, iniciada ainda 
antes de concluir o curso de licenciatura em arquitetura, quer, depois, como autor, 
fundando gabinete próprio, desenvolveu também atividade académica e docência no 
ensino universitário, lecionando cadeiras de Projeto do 2.º, 4.º, 5.º e 6.º anos do curso de 
licenciatura em arquitetura da Escola Superior Artística do Porto (ESAP), de 1989 a 2013.

Colaborações em gabinetes de arquitetura:
Arq.º Manuel Marques Aguiar (1966)
Arq.º Arménio Losa (1967-1970)
Arq.º Augusto Ferreira de Oliveira (1970-1995)
Primeira intervenção na Maia (1973):
Casa Biscaia
Rua Ferreira de Castro, 147
Última intervenção na Maia (2003):
Lar para Idosos (Amanhã da Criança)
Rua D. Afonso Henriques, 1916, Águas Santas
Intervenções no Espaço Público:
Vale de Cambra (1985), Jardim da Feira dos Ovos (posteriormente, sofreu alterações)
São Pedro do Sul (1989), Espaço envolvente do edifício da Câmara Municipal
Maia (1981), Parque Municipal da Maia - Novo Rumo (não realizado)
Maia, Novo Rumo – Pátio Sul (1995) – conjunto de habitação plurifamiliar
Maia, Novo Rumo – Pátio Norte (1998) – conjunto de habitação plurifamiliar
SCHE NOVO RUMO (1978 – 1984):
Urbanização Pólo 4 (1978)
Habitações Unifamiliares (1979)
Blocos Habitacionais (1976 – 1984)

[Nota Biográfica elaborada pelo arquiteto Fernando Lopes Laranjeira, em dezembro de 2020, para a 
exposição Mês da Arquitetura da Maia 2021] 
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Francisco Vieira de Campos (1962)

Francisco Vieira de Campos (Porto, 1962) formou-se pela Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto (FAUP) em 1992, tendo estagiado no atelier de Eduardo Souto de 
Moura entre 1989 e 1991. Em 1994, criou com Cristina Guedes o atelier “menos é mais 
arquitectos”. Inicia a sua atividade profissional em 1982.
A capacidade de fazer mais com menos é o seu lema, procurando equilibrar a “economia” 
de meios com a “riqueza” na materialidade e no envolvimento emocional dos utentes. As 
suas obras são uma resposta pragmática a contextos específicos. Estes princípios são 
visíveis na Adega Gravítica da Quinta do Vallado, no Douro, nas estações do Teleférico de 
Gaia e no Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas, na ilha de S. Miguel, nos Açores 
(exposto na Bienal de Veneza de 2018 como “Public Without Rhetoric”).
Além do atelier, desenvolve um longo percurso pela Academia desde 1998. Tendo 
iniciado a docência no Departamento de Arquitetura da Universidade Lusíada do Porto, 
foi Professor Convidado pela Escola de Arquitetura da Universidade de Navarra, em 
Pamplona, em 2019. É hoje Professor Auxiliar convidado na Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto, desde 2010.
Foi convidado para conferências, júris, exposições nacionais e internacionais e críticas em 
várias faculdades como ETH Zurich, TU Wien, Politécnico de Lausanne, École d’Architecture 
de Nancy, École Nationale Superieure d’Architecture de Grenoble, entre outras.
Mais recentemente foi agraciado com o Prémio Enor 2020, com o Prémio Secil de 
Arquitetura 2020, com o Prémio Nacional de Arquitetura em Madeira em 2020, com 
uma menção honrosa no Prémio Nacional de Arquitetura do Douro CCDR-N em 2019. 
Nomeado para o Prémio Mies van der Rohe - Prémio da União Europeia de Arquitetura 
Contemporânea em 2019, 2015, 2013 e 2009 (Barcelona), Prémio Internacional de 
Restauro em Arquitetura BIGMAT’17 (Florença), Premis FAD em 2016 (Barcelona), e 
Prémio BIAU de Arquitetura em 2016 (São Paulo), 2012 (Cádis) e 2006 (Montevideo).
Agraciado pelo Royal lnstitute of British Architects com o título de lnternational RIBA 
Fellow.
Foi também distinguido pelo Estado Português com a Medalha de Mérito Desportivo, 
pela conquista do Campeonato do Mundo de Vela.

[Nota Biográfica elaborada pelo arquiteto Francisco Vieira de Campos para a exposição do Mês da 
Arquitetura da Maia 2021]

João Álvaro Rocha (1959-2014)

João Álvaro Rocha nasceu em Viana do Castelo, Portugal, a 10 de janeiro de 1959 e 
faleceu no dia 13 de setembro de 2014.
Entre 1977 e 1982 frequentou o curso de arquitetura da Escola Superior de Belas Artes 
do Porto, tendo realizado a prova final para obtenção da licenciatura em 1986.
Inicia a sua atividade profissional em 1982.
Desenvolveu uma intensa atividade docente, iniciada em 1988/89, no Curso de 
Arquitetura da Escola Superior Artística do Porto. Desde 1990 até 2001 foi professor 
na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, tendo ainda lecionado nas 
seguintes instituições: École d’Architecture de Clermont-Ferrand (França, 1989/90), 
Escuela Superior de Arquitectura de la  Universidad Internacional da Cataluña – 
Barcelona (Espanha, 1998/99 -2011/2012), Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad de Navarra – Pamplona (Espanha, 1998/2009), Departamento de 
Arquitetura da Universidade de Cornell – Nova York (Estados Unidos da América, 2000), 
Departamento de Arquitetura da Universidade de Cornell – Roma (Itália, 2002), Escola 

de Arquitetura de Nancy (França, 2002), Escola Técnica Superior de Arquitetura de 
Barcelona – UPC – FPC (Espanha, 2002), Università Degli Studi Di Palermo - Facoltà 
di Architettura (Itália, 2003), Universidad Complutense de Madrid - San Lorenzo de 
El Escorial (Espanha, 2003), Universidad UPV / EHU San Sebastián (Espanha, 2003)  
Escola Técnica Superior de Arquitetura de Granada (Espanha, 2004), Università degli 
Studi di Cagliari (Itália, 2010/2011).
Antes do seu falecimento era Professor Associado na Escola Técnica Superior de 
Arquitetura da Universidade de Navarra – Pamplona (Espanha).
O seu trabalho mereceu a atribuição de diversos prémios, sendo de destacar o Prémio 
Nacional de Arquitetura - Primeiras Obras – 1993, promovido pela Associação dos 
Arquitetos Portugueses, Prémio Architécti / Centro Cultural de Belém – 1994, Prémio 
AIA CE DESIGN AWARD – 2001, promovido pelo AIA – American Institute of Architects, 
Prémio Vale da Gândara Arquitectura – 2004-05, promovido pela Cerâmica Vale da 
Gândara e Ordem dos Arquitetos de Portugal – 2005, tendo sido finalista dos Prémios 
Iberfad / Alejandro de La Sota, Barcelona, em 1996, 2000 e 2002, do Prémio VI Mies van 
der Rohe Award for European Architecture, Barcelona, em 1999, Menção no Concurso  
“Experiencias de cambio y tipologías del futuro de la  Vivienda Social”, promovido pelo 
Conselho Superior de Colegios de Arquitectos de Madrid – 2003, Menção Especial do Júri 
Prémio INH 2004, promovido pelo Instituto Nacional de Habitação – 2004,  Menção no 
Concurso “Soluciones Urbanas 2005”, Categoria de Obra Construída, promovido pelo 
Conselho Superior dos Colegios de Arquitectura de España – 2005, Prémio Municipal de 
Arquitectura e Urbanismo da Câmara de Santo Tirso, 2009, Finalista do Prémio Secil de 
Arquitetura, Portugal – 2010 e Menção Especial de Júri Prémio IHRU-2013, Portugal.
Entre 2002 e 2007 elaborou um extenso conjunto de projetos de inserção urbana 
e respetivas estações para a 1.ª fase do Metro do Porto, entretanto integralmente 
realizados. Posteriormente, entre 2009 e 2010, desenvolveu novos projetos para o Metro 
do Porto, nomeadamente as estações e respetivas inserções urbanas da linha Campanhã 
/ Gondomar, bem como o estudo de viabilidade da linha Gondomar / Casa da Música.
Mais recentemente, em 2011, elaborou o estudo de viabilidade da linha de Metro Ligeiro 
de superfície para a cidade de Cuiabá no Brasil. 
Na sua obra destacam-se também os projetos de habitação social e a custos controlados 
desenvolvidos no âmbito do programa PER, na segunda metade da década de 90 do 
século XX / passado: em Matosinhos e na Senhora da Hora, 2 projetos construídos; na 
Maia, oito conjuntos habitacionais contruídos, em diversos pontos do concelho, num 
total de cerca de 340 fogos (apartamentos).
Para além da habitação social e das estações e inserções urbanas do Metro do Porto, o 
arquiteto João Álvaro Rocha produziu muitas outras obras relevantes no Município da 
Maia, sendo de destacar, no âmbito dos projetos de equipamentos, o Parque de Lazer 
de Moutidos, Maia (1997-2001); a intervenção no Palacete da Quinta da Gruta e áreas 
envolventes, Castêlo da Maia (1998-2001), que inclui um auditório, parque e áreas 
ajardinadas, bem como uma escola de Educação Ambiental (1999-2006); e ainda o 
Parque Urbano de Quires, Maia (projeto iniciado em 2001). 
Dos inúmeros concursos de arquitetura em que foi premiado, cabe destacar a obtenção 
em 2008 do 1.º lugar no “Concurso Internacional de Consultoria y Asistencia para la 
redacción de proyectos de Estaciones del Corredor Ferroviario de la Costa del Sol”, em 
Málaga, promovida pela Consejería de Obras Públicas Y Transportes - Ferrocarriles de 
Andaluzia, Espanha. Trata-se de uma nova linha ferroviária, integralmente subterrânea, 
combinando comboios urbanos e de altas prestações, sendo que os projetos a elaborar se 
referiam a um conjunto de sete estações, também subterrâneas, e respetivas inserções 
urbanas à superfície.
Na fase final da sua carreira desenvolvia trabalhos em Portugal, República dos 
Camarões, Argélia e Angola.

[Nota Biográfica elaborada originalmente no gabinete do arquiteto João Álvaro Rocha, em fevereiro de 
2014, com atualizações pontuais introduzidas pela equipa do Mês da Arquitetura da Maia 2021]
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José Carlos Gonçalves (1966)

José Carlos da Cruz Gonçalves nasceu em Castelo Branco a 4 de dezembro de 1966. 
Integra a equipa de arquitetos projetistas da A. Burmester – Arquitectos, Lda., desde 
1992, ano em que concluiu a licenciatura em arquitetura na Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto (FAUP), tendo exercido ao longo deste período diversas 
funções: arquiteto projetista, coautor e responsável de projetos, coordenador de equipas 
multidisciplinares, responsável de produção, responsável pelo acompanhamento de 
obras. 
Coautor de muitas das obras com o arquiteto Alexandre Burmester, designadamente o 
hipermercado e centro comercial Maia Jardim, partilha com o mesmo a obtenção de 
diversos prémios de arquitetura, referenciados anteriormente.

Trabalhos Relevantes: 
Serviços:
Remodelação do Central Shopping, Porto, 2015 – 2020; Edifício Liberdade 270, Lisboa, 
2011-2013; Edifício sede Vodafone, Lisboa, 1999 – 2000; Pavilhão da Água Expo ‘98, 
Lisboa/Porto, 1997-1998 e 1999-2000
Comércio:
Guia de standards de construção para as lojas Worten e Zippy, 2012-2014; Centro 
Comercial Maia Jardim, Maia, 2008-2009; Diversos Restaurantes McDonald’s, Portugal, 
1994-1998 
Habitação:
Reconversão do quarteirão da Praça D. João I, Porto, 2015 – 2017; Loteamento 
habitacional na Rua D. Pedro V, Porto, 2008 – 2010; Casa Rui Mendes, Foz do Arelho, 
1998; Casa Afonso Lemos, Vila Nova de Cerveira, 1998; Casa Henrique Brandão, Ofir, 
1993 
Hotelaria e turismo:
Hotel Imperial, Porto, 2019-2020; Cafetaria Pastelaria – Etaf, Porto, 2005; Restaurante 
Flutuante oceano Índico, Expo ‘98, Lisboa, 1995 – 1998
Indústria:
Unidade Industrial Mecalbi, Castelo Branco, 2020; Unidade Industrial Sakthi, 
Coimbatore, India, 2017; Unidade Industrial Jupiter - Sakthi, Águeda, 2015 – 2017; 
Embraer Ampliação de linha de montagem, Évora, 2010- 2012 
Urbanismo / urbanizações:
Arranjo urbano da envolvente à ponte do Infante, Porto, 2005; Imonacala - Projecto 
de Loteamento, Nacala, Moçambique, 2013; Loteamento de habitação e serviços para 
campo de golf, Estremoz, 2006
Parques de Estacionamento: 
Spel, Praça do Infante, Porto, 1998; Spel, Viseu, 2000; Spel, Portimão, 2000 
Prémios:
Óscar do Imobiliário (2004); Prémio Internationale Dedalo Minosse – Premio Speciale 
Rizzani de Eccher – ALA Assoarchitetti / L’Arca – Vicenza, Veneza (2004); Prémio Valmor 
2005; “Óscar Edifício de Serviços” – 2014 – Revista Imobiliária
Exposições:
1991 – Selecionado para a exposição “Bienal de Veneza – Quinta Mostra Internacional de 
Arquitectura” – Corderie dell’ Arsenale – 8 setembro a 6 outubro – Veneza

[Nota Biográfica elaborada pelo arquiteto José Carlos Gonçalves, com adaptações da equipa do Mês da 
Arquitetura da Maia 2021] 

José Carlos Loureiro (1925)

José Carlos Loureiro nasceu no dia 2 de Dezembro de 1925, na Covilhã.
Em 1946 terminou o Curso Especial de Arquitectura na Escola Superior de Belas Artes 
do Porto (ESBAP), com 18 valores na cadeira de Composição, e recebeu o prémio Carlos 
Ramos.
Em 1947 recebeu o prémio da Associação Industrial Portuense (AIP). Nesse mesmo ano 
fez parte do grupo de arquitectos que fundou a ODAM – Organização dos Arquitectos 
Modernos.
Em 1950 realizou a prova final de curso com 19 valores e foi convidado por Carlos Ramos 
para um lugar de docente na ESBAP, onde se manteve até 1972. Em 1991 regressou ao 
ensino na FAUP, na disciplina de Construção.
Com o projecto do Pavilhão dos Desportos (Pavilhão Rosa Mota) recebeu uma menção 
honrosa na Exposição da XV Olimpíada de Helsínquia e participou na Bienal de São 
Paulo.
Participou no Congresso da U.I.A. – União Internacional dos Arquitectos, em Lisboa 
(1953), na Exhibition of Portuguese Architecture, em Londres (1956), e na exposição 
Contemporary Portuguese Architecture, em Washington (1958).
Entre 1972 e 1974 foi vereador na Câmara Municipal do Porto.
Em 1987 foi Vice-Presidente da Associação dos Arquitectos Portugueses (AAP).
Em 2009 recebeu a Medalha de Ouro da Cidade do Porto.
Em 2012 foi distinguido como membro honorário da Ordem dos Arquitectos (OA).
Em 2017 recebeu a Medalha de Ouro da Cidade do Gondomar.
Ao longo da sua intensa atividade profissional venceu e integrou júris de diversos 
concursos.
A obra de José Carlos Loureiro cedo se tornou uma referência na Arquitectura Portuguesa 
da segunda metade do século XX. O seu contributo é reconhecido como arquitecto 
e professor. Pertence a uma geração de mudança que lutou pela modernidade. Soube 
interpretar os princípios do Movimento Moderno aplicados ao contexto das nossas 
cidades. Ao longo dos anos, o seu trabalho tem um carácter experimental. Demonstra 
atenção e participação activa na evolução da arquitectura nacional. O seu método 
encara os aspectos construtivos e conceptuais como indissociáveis, numa orientação 
humanista da arquitectura.

[Nota Biográfica escrita pelo arquiteto Luís Loureiro, neto do arquiteto José Carlos Loureiro, para a 
exposição Mês da Arquitetura da Maia 2021. O autor do texto escreve segundo a antiga ortografia.] 

José Carlos Portugal Peixoto dos Santos (1959)

Nasce em Vila Real de Trás-os-Montes a 11 de Setembro de 1959.
Entre 1962 e 1974 vive em Angola, na Lunda Norte e em Luanda. Em 1975 retorna a Vila 
Real. A partir de 1977 reside e trabalha na área metropolitana do Porto.
Conclui o Curso de Arquitectura da ESBAP em 1982, tendo realizado a respectiva Prova 
Pública de Estágio em 1984. Recebeu ensinamentos marcantes de Alberto Carneiro, 
Alexandre Alves Costa, Fernando Távora, Álvaro Siza Vieira, Jorge Gigante, Beatriz 
Madureira, Eduardo Souto Moura e José da Glória Grade.
1985 – Prémio Fundação Eng.º António de Almeida para a melhor classificação final de 
curso.
Entre 1979 e 1982, faz tirocínio profissional em diversas oficinas, nomeadamente com 
Sérgio Fernandez, Alexandre Alves Costa, Camilo Cortesão, Manuel Mendes e José 
Manuel Soares.
Em 1982, ingressa como colaborador no Gabinete de Arménio Losa, Carlos Prata e No
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Henrique de Carvalho.
Entre 1987 e 1997 trabalhou em regime de co-autoria com Carlos Prata, tendo como 
colaboradores mais próximos António Portugal Mendonça, Laura Tavares e Francisco 
Cunha.
1989 – Prémio Nacional de Arquitectura.
1993 – Prémio Architécti - Secção Arquitectura, com Carlos Prata.
Em 1983 inicia actividade pedagógica como Assistente do Curso de Arquitectura da 
ESBAP e da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, tendo requerido a 
exoneração em 1989. Em 1991, a convite de Mestre Alberto Carneiro, exerceu a docência 
de Desenho II, em regime de substituição.
Entre 1982 e 1999 trabalha em regime de co-autoria com Maria Helena Rente e Tiago 
Maria Falcão.
1993 – Grande Prémio da II Trienal Internacional de Arquitectura de Sintra e Prémio 
Architécti Secção Arquitectura.
1994 – Prémio João de Almada da Câmara Municipal do Porto.
Em Dezembro de 1999 funda, em conjunto com Maria Helena Rente e Tiago Maria Falcão, 
a firma Sete Menos Quatro, Arquitectura, Desenho Urbano e Design, Lda., cujo grupo de 
trabalho integra até 2013 Eduardo Costa Leite e Rodrigo Pereira Delgado.
A partir de 1998 desenvolve trabalho de consultoria em arquitectura, desenho urbano e 
urbanidade, mantendo até à data uma relação continuada com a Câmara Municipal da Maia.
Acompanha com temperança a dinâmica da arquitectura contemporânea, mas não 
nutre especial interesse pela iconic vision; maneja ferramentas digitais, mas não possui 
qualquer posição no facebook ou quejandos; pratica escrita em língua portuguesa, mas 
não segue a presumida regra do bizantino Acordo Ortográfico de 1991.
Entende a arquitectura como um ofício de tradição, vinculado a uma função social 
de serviço à comunidade e em favor da consolidação de um quotidiano positivo, 
desempenhado em espaços funcionais, duráveis e significantes.

[Nota Biográfica elaborada pelo arquiteto José Carlos Portugal para a exposição Mês da Arquitetura da 
Maia 2021. O autor do texto escreve segundo a antiga ortografia.]

Luís Duarte Pádua Ramos (1931-2005)

Nasce a 22 de Janeiro de 1931, em Lourenço Marques, Moçambique.
Licencia-se em Arquitectura na Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP), com 
20 valores, em 1957.
Recebe vários prémios ao longo da sua vida: 
Prémio “Mota Coelho”, em 1952;
Prémio “Soares dos Reis”, em 1953;
Prémio “Rotary Club do Porto”, em 1959;
Prémio Secil de Arquitectura (nomeação) – Edifício Fórum da Maia, em 1992;
Prémio Nacional “Pádua Ramos Design de Interiores”, em 2015.
Figura no “Guia da Arquitectura Moderna do Porto”, bem como no “Dicionário das 
Personalidades Portuenses do século XX”, ambos editados pela “Porto 2001”.  
Esteve representado em várias exposições, em Portugal e no estrangeiro, quer com a sua 
colecção de Arte, quer com peças de design da sua autoria.
Tem um livro publicado sobre a sua vida e obra – “Pádua Ramos – O educador do olhar. O 
visionário”, edição Pádua Ramos Design®, 2013.
Tem uma monografia publicada, que integra três volumes – (1) “Pádua Ramos / A 
arquitectura do quotidiano 1960-1970”, de Gisela Lameira e Luciana Rocha; (02) “Pádua 
Ramos / Do maneirismo à cultura pop”, de Maria Milano; (03) “Pádua Ramos - O coleccionador. 
Diálogos entre o equilíbrio e o desassossego”, de Rita Maia Gomes, Edição ESAD-Idea, 2018.

Nas suas obras particulares, quer para privados, entidades e organismos, quer nas de 
co-autoria, Pádua Ramos sempre projectou muito mais além das paredes e volumetrias 
– o detalhe do interior. Citando o arquitecto Luiz Cunha “...as obras de Pádua Ramos 
são particularmente características, a meu ver, pela tensa relação que patenteiam entre a 
organização volumétrica interna e a pormenorização dos mais íntimos pormenores construtivos” 
(cf. “Um Atelier Portuense de Arquitectura” in Arquitectura Portuguesa (5), pág. 16).
Em toda a sua obra, estas características de atenção redobrada aos pormenores de 
acabamento do interior dos edifícios que projectava, no sentido da continuação e fusão 
da obra exterior na vivência interior, como prolongamento de um todo indissociável, 
sendo difícil de precisar onde começa a arquitectura e onde acaba o design, granjearam-
lhe, em 2015, o prémio nacional Pádua Ramos Design de Interiores, no âmbito do Ano 
do Design Português.
De toda a sua participação na obra Fórum da Maia, vou apenas destacar, do edifício da 
Biblioteca, os elementos fortemente característicos de Pádua Ramos, como a iluminação 
zenital – a janela/lanternim/clarabóia rasgada que permite a luz natural como factor 
primordial de leitura, os apliques de parede em vidro e latão que ornamentam paredes 
e colunas e conferem ao espaço uma luz acolhedora própria para ambiente de leitura, 
o revestimento dos balcões com pedras rectangulares estreitas de granito que dão a 
ilusão de movimento, os puxadores e espelhos das portas com formas recorrentes na 
maioria das suas obras, os remates das laterais nas escadarias, reescrevendo a escada, 
bem como os degraus concêntricos de granito e jogo de vidros acompanhando a forma 
redonda dos degraus, que abraçam uma escultura de Zulmiro de Carvalho.    
Na arquitectura de Pádua Ramos “as formas transfiguram-se para adquirir uma nova valência 
funcional, estética e perceptiva... esta riqueza de significado, conduzindo para a “eficácia poética” 
da sua arquitectura”, como diz a arquitecta Maria Milano (cf. “Pádua Ramos / Do maneirismo 
à cultura pop”, volume 2) – Monografia, Edição ESAD-Idea, 2018, pág. 117.

[Nota Biográfica escrita por Luísa Pádua Ramos, filha do arquiteto Luís Pádua Ramos, em 27 de outubro 
de 2020, para a exposição Mês da Arquitetura da Maia 2021. A autora do texto escreve segundo a antiga 
ortografia.]

Laura Roldão e Costa (1963)

Laura Roldão e Costa nasceu em Lisboa, em 1963, sendo licenciada em Arquitetura Paisagista 
pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA) desde 1988 e doutorada em Arquitetura 
Paisagista pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) desde 2015.
Lecionou na Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto (ESAP) e na Faculdade de 
Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP), nos cursos de arquitetura, e atualmente 
é docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), no curso de 
Licenciatura / Mestrado em Arquitetura Paisagista.
Ao longo dos mais de 30 anos de carreira profissional desenvolveu nos gabinetes Aparte, 
Consultores de Arquitectura Paisagista (1991-2005) e LR | Arquitectura Paisagista 
(desde 2005) diversos trabalhos, destacando-se entre os mais recentes: o Plano 
Estratégico de Arborização para o Monte de Santa Quitéria em Felgueiras, o Masterplan 
para o Corredor Verde do Leça, os projetos de Integração Paisagística da Ciclovia do 
Corredor Verde do Leça em Matosinhos e das unidades industriais da Super Bock, em 
Matosinhos, e da Bosch, em Braga, e ainda projetos de parques urbanos nas cidades de 
Ermesinde, Guimarães, Maia e Vila do Conde.
Recebeu os prémios de Arquitetura Paisagista na categoria de Parques e Jardins em 
2011, 2012 e 2013 e, na categoria de Integração de Infraestruturas, em 2011.
Tem por área de investigação preferencial a arborização em espaço urbano, tendo 
publicado diversos artigos.
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Laura Roldão Costa fundou, em 2005, o gabinete LR | Arquitectura Paisagista, que se 
dedica à realização de trabalhos de arquitetura paisagista em todas as suas vertentes: 
projeto, coordenação e fiscalização de obras e planeamento e ordenamento do território, 
trabalhando em diferentes escalas e numa abordagem multidisciplinar.
Os trabalhos fundamentam-se nas características específicas do local (biofísicas 
e de equilíbrio dos ecossistemas presentes), pois considera-se que são fortemente 
orientadoras das soluções a aplicar. No entanto, pelo facto de se atuar sempre em 
territórios fortemente marcados pela ação antrópica julga-se imprescindível ponderar 
parâmetros relacionados com questões de ordem social, cultural, religiosa e económica.
Na abordagem analítica e propositiva do gabinete são ponderadas questões de 
ordem funcional, ecológica e estética, pois um espaço que não garanta um correto 
funcionamento (sistemas naturais e humanos) não é duradouro, e que não seja belo não 
é atrativo (fruição e recreio). 
Tem-se também por pressuposto que o principal material de construção a aplicar 
é a vegetação, tirando-se partido de todas as suas funções (ex. produção de oxigénio 
e biomassa, fixação de dióxido de carbono, absorção de partículas em suspensão, 
aumento da infiltrabilidade das águas pluviais, preservação dos ecossistemas) e suas 
dinâmicas (cores, texturas, volumes, silhuetas), sendo considerado o material mais 
plástico e generoso na sua capacidade de resposta ao que lhe é solicitado ao longo do 
tempo. Preferencialmente a vegetação utilizada é a autóctone de cada região, mas não se 
enjeita o uso de plantas exóticas, nem se pode deixar de o fazer por respeito à herança 
cultural/botânica/paisagística que nos foi legada ao longo de gerações e pela relevância 
que damos à investigação e ao desenvolvimento técnico-científico. 
Tendo por base a experiência adquirida no acompanhamento e monotorização de 
espaços verdes acredita-se que questões relacionadas com a manutenção, gestão e 
versatilidade desses espaços são fundamentais e devem ser definidas ao longo do ato 
projetual.
Considera-se também que o projeto não se esgota no momento da finalização da obra, 
pelo contrário, o projeto de arquitetura paisagista é um processo contínuo que começa 
no projeto, prosseguindo em anos sucessivos até ao estado de maturidade da vegetação, 
sendo necessário o seu acompanhamento e a aferição das soluções face às dinâmicas 
ecológicas do local e apropriação do espaço pelos seus utilizadores.
O caminho que nos estimula ao longo do processo produtivo é o da não subordinação 
a modelos, estilos ou escolas, mas sim o de se delinearem propostas adequadas aos 
diferentes problemas e contextos, havendo inclusive lugar à experimentação numa 
perspetiva de investigação aplicada e a processo de participação pública.
Grande parte da atividade do gabinete desenvolve-se em Portugal, mas tem sido 
fomentada uma estratégia de internacionalização através da execução de concursos e 
trabalhos em diversos países, destacando-se Angola e Moçambique.

Laura Tavares (1964)

Laura Maria Nabais Tavares nasceu no Porto em 1964.
Estudou arquitetura na Escola Superior de Belas-Artes do Porto (ESBAP), tendo transitado, 
a partir do 3.º ano. para a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP), onde 
terminou o curso no biénio 1989/1990.
De 1985 a 1986 colabora pontualmente em alguns projetos com os arquitetos Camilo 
Cortesão e Carlos Guimarães / Luís Soares Carneiro.
Entre 1986 e 1991 colabora com o arq.º Carlos Prata e com o arq.º José Carlos Portugal em 
inúmeros projetos, incluindo na área de Planeamento Urbano.
De 1991 a 1994 realiza inúmeros projetos em coautoria com o arq.º Alfredo Ascensão, 
onde se inclui o projeto do Parque Central da Maia, também em coautoria com o arq.º 
André Santos.
Em 1994 ingressa na Câmara Municipal da Maia, onde exerceu funções na Gestão 
Urbanística, até ao ano de 2019.
No biénio 2004/2005 faz uma pós-graduação em Design de Ourivesaria na Universidade 
Católica do Porto, onde leciona a Cadeira de Design de Prataria, no ano letivo 2006/2007.
Entre 2007 e 2009 interrompe a colaboração com a Câmara Municipal da Maia em regime 
de licença sem vencimento, tendo-se dedicado em exclusivo à atividade de Design e 
comercialização de produtos de ourivesaria (design de autor).
Em 2009 realiza uma exposição individual com peças de sua autoria no Maia Welcome 
Center – Turismo da Maia.
No ano de 2015 integra a “Sala do Risco” no Projeto Intermunicipal de Qualificação da 
Estrada da Circunvalação (EN 12), representando a Câmara Municipal da Maia, projeto 
coordenado pelo então Vereador do Pelouro do Urbanismo do Porto, arq.º Manuel Correia 
Fernandes.
Desde 2019 até à presente data exerce funções na Gestão Urbanística da Câmara Municipal 
do Porto.
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01 Planta de Implantação dos 
Paços de Concelho, 1:1000, 
21 de junho de 1978 
(processo de projeto)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0188-pd0002
Descrição (arquivo):
Projeto do Edifício dos Paços do Concelho da Maia:
planta implantação
49x60,5 cm
Cópia heliográfica
27.06.1978
Esc.: 1/1000

02 Vista Axonométrica, 1:1000, 
julho de 1980 (estudo preliminar)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0188-pd0005
Descrição (arquivo):
Centro Cívico da Maia: Estudo geral preliminar,
perspetiva axonométrica
54x110 cm
Original tinta preta sobre papel vegetal
Julho 1980
Esc.: 1/1000
[desenho n.º 2]

03 Memória descritiva e justificativa 
(5 páginas), 18 de março de 1981 
(programa base)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

04 Planta geral do rés-do-chão, 1:200, 
fevereiro de 1981 (programa base)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0188-pd0015
Descrição (arquivo):
Casa da Cultura - Centro Cívico da Maia: Programa
Base, planta piso 100-60
63,5x99 cm
Original tinta preta sobre papel vegetal
Fevereiro de 1981
Esc.: 1/200
[desenho n.º 2]

05 Alçado poente, 1:200 
(processo de projeto)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0188-pd0104
Descrição (arquivo):
Centro Cívico da Maia: Projeto/Conjunto, alçado
Original tinta preta sobre papel vegetal
39x110,5 cm
Maio de 1988
S. Esc.

06 Alçados, 1:200, fevereiro de 1981 
(programa base)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

07 Cortes, 1:200, fevereiro de 1981 
(programa base)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0188-pd0018
Descrição (arquivo):
Casa da Cultura - Centro Cívico da Maia: 
Programa
Base, cortes
Original tinta preta sobre papel vegetal
66,5x99 cm
Fevereiro de 1981
Esc.: 1/200
[desenho n.º 5]

08 Estudo em corte do auditório princi-
pal, 1:100 (processo de projeto)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0188-pd0102
Descrição (arquivo):
Centro Cívico da Maia: Projeto/Auditório, corte
Original, tinta preta, lápis amarelo e vermelho 
sobre
papel vegetal
50x75 cm
Sd.
[desenho n.º 2]

09 Cortes – Auditórios e Museu, 
1:100, dezembro de 1986 (projeto – 
auditórios – museu)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0188-pd0067
Descrição (arquivo):
Centro Cívico da Maia: Projeto/Auditório-Museu,
corte A-B e A´-B´
Tinta preta sobre cópia
80x137,5cm
Março de 82; dezembro de 86
Esc.: 1/100

10 Corte – Auditório, 1:100, 
fevereiro de 1988 (projeto – auditórios)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

11 Alçado sul, 1:100, março de 1982, 
fevereiro de 1988 (projeto – auditórios 
– museu)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

12 Alçado nascente, 1:100, março de 
1982, fevereiro de 1988 (projeto – au-
ditórios 
– museu)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

13 Fotografias da maqueta de estudo 
(projeto)
Arquivo da Câmara Municipal da Maia

14 Corte, 1:100, março de 1989 
(projeto – biblioteca)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0188-pd0074
Descrição (arquivo):
Centro Cívico da Maia: Projeto/Biblioteca, corte MN
Tinta preta sobre cópia
48,5x98 cm
Março de 82; dezembro de 86; fevereiro de 88;
Março de 89
Esc.: 1/100

15 Planta piso -1 do Edifício do Pólo de 
Serviços, 1:200, março de 1999 (estudo 
prévio)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0298-pd0032
Descrição (arquivo):
Câmara Municipal da Maia: Pólo de Serviços,
Estudo Prévio, planta piso + 1
56x78,5 cm
Tinta preta sobre papel vegetal
Fevereiro/março 1999
Esc.: 1/200

16 Perspetiva cónica – Edifício do Pólo de 
Serviços (anteprojeto)
© Arquivo José Carlos Loureiro, 
Fundação Marques da Silva
FIMS/JCL/0298-pd0001
Descrição (arquivo):
Câmara Municipal da Maia: Pólo de Serviços,
anteprojeto, perspetiva
21x30 cm
Tinta preta sobre papel vegetal
Abril de 1993
S. Esc.
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Promotor:
 Câmara Municipal da Maia, Pelouro da Cultura

Curadoria e coordenação científica: 
 Nuno Antunes Lopes e Sérgio Filipe Pinto Amorim

Adjunta de curadoria: 
 Catarina Lima Vilarinho

Fotografia:
 José Augusto Lessa *
 * Exceto fotografias da página 174, referentes à inauguração da exposição, realizadas e cedidas pelo  
 Gabinete de Comunicação, Marketing e Cidadania da Câmara Municipal da Maia.

Coordenação geral: 
 Mário Nuno Neves 
 [Vereador da Cultura e do Planeamento Territorial da Câmara Municipal da Maia]

Coordenação executiva: 
 Sofia Barreiros 
 [Chefe da Divisão de Cultura da Câmara Municipal da Maia]

Design e comunicação – exposição:
 Ideas & Arguments – Consulting, Lda. 
 [coordenação – Miguel Brugo Rocha]

Design e comunicação – catálogo da exposição:
 avawise, Lda.

Textos:
Preâmbulo: António Silva Tiago [Presidente da Câmara Municipal da Maia] | Textos “Da 
cidade”: Nuno Antunes Lopes | Textos “Da arquitetura”: Sérgio Filipe Pinto Amorim | Outros 
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