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O Porto não é uma cidade como 
as outras. Como gostamos de dizer, 
escrever e interpretar, o Porto é o Porto. 
Ponto. E só compreendendo o Porto,  
as suas ambições e necessidades 
podem ser compreendidas.

A evocação de três pilares que 
sustentam um programa para a cidade 
tem sido permanente e propositada.  
A coesão social, a economia e a 
cultura convocam para um caminho de 
sustentabilidade, de desenvolvimento 
humano e de bem-estar que, no fundo, 
é o objectivo da política.

Dito de outra forma, persegue-se 
uma cidade mais interessante e mais 
confortável, quer para os que nela 
habitam, e são os alvos primordiais  
das políticas, quer para os que nela 
trabalham e visitam, trazendo valor 
acrescentado.

A esta forma de olhar para a cidade, 
a conhecida publicação francesa 
“Liberation” chamou um dia, numa 
entrevista que me fez, de “portocracia”. 
Pode ser que exista uma “portocracia” 
ou que a estejamos a criar. Mas, se 
existe, e se ela se sustenta nestes três 
pilares, então ela tem que começar  
por equilibrar a cidade entre o litoral  
e o interior, entre o ocidente e o oriente, 
entre a baixa e a alta. E tem que 
compatibilizar o património histórico 
com o contemporâneo, o cosmopolita 
com o popular.

Não haver zonas proscritas numa 
cidade, com menos de 42 km2 é,  
por isso, um desígnio mandatório  
da nossa governação “portocrática”, 
onde o Porto conservador se revê nos 
seus bairros sociais e onde o futebol  
é objecto de criação artística nos palcos 

Porto is a city like no other.  
As we like to say, write and construe,  
Porto is Porto, period. And Porto must  
be understood in order to see its needs 
and aspirations.

The evocation of three pillars 
underpinning a programme for the city 
has been constant and deliberate. Social 
cohesion, the economy and culture 
converge along a path of sustainability, 
human development and wellbeing 
which is the basic policy goal.

In other words, the aim is to make 
the city more interesting and comfortable 
for both its residents (the main targets  
of policies) and those who visit or work 
in it, bringing added value.

The well-known French publication 
“Libération”, during an interview with 
me, once used the term portocracy  
to describe that way of looking  
at the city. Portocracy may actually exist,  
or maybe we’re creating it. However,  
if it does exist and is sustained  
on those three pillars, then it has  
to start by balancing the city between  
the coast and the interior, between west 
and east, between the upper and lower 
parts of town. And it has to make  
the historical heritage compatible  
with the contemporary heritage,  
the cosmopolitan with the vernacular.

To have no unreachable no-go  
areas in a city measuring less than 42 
square kilometres is thus a mandatory 
task of our portocratic governance,  
where conservative Porto is reflected  
in its social housing districts and where 
football is the subject of artistic creation 
on the stages of the Municipal Theatre.

Campanhã was regarded by many  
as being off-limits, neglected, certainly  

Portocracia

/Rui Moreira
Presidente da Câmara 
Municipal do Porto

Portocracy

/Rui Moreira
Mayor of Porto
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do Teatro Municipal.
Mas Campanhã tem sido olhada  

por muitos como zona proscrita,  
a esquecer, a consolar com conforto  
de reabilitação, é certo, mas sem que  
se permita inscrever a freguesia  
no domínio do que é interessante.

Isso não é apenas injusto é também 
injustificado, porque Campanhã pode 
não apenas ser mais confortável como 
também muito mais interessante. 
Aliás, já é interessante, se olharmos 
com cuidado para o que dela brota em 
garagens, nos bairros ou em pequenas 
travessas que escondem grandes 
galerias de arte.

Se a “portocracia” existe e se  
a conseguirmos embeber na cidade, 
então o futuro da cidade passa em boa 
parte por Campanhã e pela sua gente 
generosa e que sabe falar à Porto.

O nosso olhar perante alguns 
escombros e ruínas, que foram sendo 
deixados a céu aberto, sem destino  
ou com destino pequenino, tem que  
se projectar no futuro.

Por isso, o projecto do Matadouro, 
que integra precisamente os três 
pilares da “portocracia”, que se  
fecha num círculo de procura  
da sustentabilidade, com a economia  
a suportar a coesão social e ambas  
a alimentarem-se na cultura,  
que desenvolve, abre horizontes,  
atrai e inova, é o grande projecto  
do nosso executivo.

É certo que há muitos outros 
grandes projectos. Alguns deles ligam- 
-se a este e desenvolvem-se na mesma 
zona, melhorando a acessibilidade  
e o conforto que o “interessante” exige.

Campanhã é uma terra de 
oportunidades. De reindustrialização, 
de sonho, também, e de exemplo.  
O Matadouro será um dos seus  
grandes faróis.

a district to comfort with the consolation 
of renewal, though without enabling  
it to join the ranks of the interesting.  
That is not only unjust but also 
unjustified, as Campanhã can not only  
be more comfortable but also much  
more interesting. Indeed, it is already  
interesting, if we look carefully  
at what is springing up in its garages  
and neighbourhoods and the small  
side streets that hide large art galleries.

If portocracy does exist and we are 
able to instil it in the city, then the city’s 
future will in large part depend on 
Campanhã and its generous people  
who speak the language of Porto.

When faced with rubble and ruins 
left out under the open sky, with no 
further aim or just minor aspirations,  
we must look to the future.

The Matadouro project clearly 
integrates the three pillars of portocracy, 
encompassing the quest for sustainability, 
with the economy supporting social 
cohesion and both being nourished by 
culture, which develops, opens horizons, 
attracts and innovates. For that very 
reason it is the major project  
of our administration.

True, there are many other major 
projects. Some are linked to this one 
and are undertaken in the same area, 
improving the access and convenience 
that the ‘interesting’ require.

Campanhã is a land of opportunities, 
of reindustrialisation and dreams, and is 
an example. The Matadouro will be one  
of its great beacons.
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Íamos ao Porto vestidos de  
domingo para ver os casarões antigos 
com ar de inteligentes. Os casarões 
inteligentes, quero dizer. Pareciam- 
-me sempre casas que meditavam,  
por serem monumentais, introspectivas. 
A monumentalidade não é da ordem 
do velho, é da ordem da maturidade, 
como se as coisas também soubessem 
depurar-se, bem diferente de não 
serem vivas. No Porto, eu auscultava  
as casas como vivas, pensantes, 
ajuizadas para assuntos que me 
importava descobrir.

O Porto inteiro se levantou como 
uma pedra que soube imaginar-se 
sozinha. O enorme promontório  
de granito fez portas e deitou janelas 
para espiar o mundo. Pensar o Porto  
é conceber que o próprio chão  
se organizou em formas, como numa 
arquitectura da natureza. A sua pedra 
floriu em casas. A pedra sonhou.

Eu costumava namorar na varanda 
larga da Sé e, com o tempo, entendi 
que, mais do que namorar alguém,  
eu namorava a cidade. As raparigas 
eram sempre uma parte da cidade 
que, vista dali, me impressionava pela 
capacidade de subir as ladeiras, igual a 
vir pé depois de pé de se banhar no rio.

Não se explica o Porto senão  
pela robustez e pelo intrincado.  
Um ensarilhado de ruas, tantas vezes 
ínfimas, ínvias, íngremes, que vêm do 
fundo dos tempos numa acumulação 
paulatina. O Porto é uma vitória  
do tempo, como se não tivesse 
interesse em perder alguma coisa, 
apenas em acrescentar. É o cúmulo  
de todos os namoros. Um certo amor 
que fica, não vai embora.

We used to go to Porto dressed  
in our Sunday best to look at large,  
old buildings with an air of intelligence. 
I mean, the buildings looked smart. 
To me, those houses always seemed 
to be meditating, because they 
were monumental, introspective. 
Monumentality not in terms of age but 
rather maturity, as if objects also knew 
how to purify themselves, far different 
from not being alive. In Porto I would 
listen to houses as if they were alive and 
thinking, with sense enough for matters  
I really ought to discover.

All of Porto rose up like a stone  
that knew how to imagine itself alone.  
The huge granite promontory made  
doors and laid out windows to spy  
on the world. To think of Porto is to 
envisage that the very ground arranged 
itself in shapes, as if in an architecture  
of nature. Its stone blossomed into 
homes. The stone dreamed.

I often spent time romancing in the 
cathedral’s large forecourt and over time 
learned that beyond courting a person 
I was falling in love with the city. Girls 
were always a part of the city which  
from up there impressed me due to  
the capacity for climbing the slopes,  
like coming step by step from bathing  
in the river.

Porto cannot be explained other than 
through its sturdiness and intricacies.  
A tangle of streets, often tiny, impassable 
and steep, coming up from the depths 
of time, gradually accumulating. Porto 
is a victory of time, as if it were not 
interested in losing anything but rather 
in adding on. It is the culmination of 
all courtship. A certain love that stays 
behind and won’t go away.

O Porto

/Valter Hugo Mãe

Porto

/Valter Hugo Mãe
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Like all the best cities, this one is 
also largely hidden. Tales are told of 
endless tunnels, mythical passageways 
under the Douro, or about the Rio da Vila 
stream which still flows underground. 
Tales are told of other badly mapped 
churches where there is always a quiet 
stone waiting, maybe the tip of an entire 
place that has yet to be (re)discovered. 
Porto residents know that unlikely places 
are suddenly found again, spaces born 
in mythology, fantasies that the truth 
decides to welcome.

I’m accustomed to having a free idea 
of Porto. After all, cities are affective 
constructions, and we see them above 
all with the heart. Now that there’s no 
more time for the Cathedral forecourt, 
love affairs have become an exercise in 
being constantly dazzled by one of the 
most admirable architectural ensembles 
I know of. The thickness, the challenge 
before its complexity and the frequent 
choice of shadow make the city an entity 
of continual conquest. We are invited  
to Porto as if to thousands of years  
of pure intelligence.

Indeed, we are invited to Porto  
as if to big, old, intelligent buildings, 
which have observed us over the years 
and are suddenly also vain. Or maybe 
we’re the ones who are vain. I always 
deceive myself. Pride for such a city  
can be mistaken for pride in its people.  
It’s not wrong. As I’ve said before, cities 
appear above all in the map of the heart.
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Como todas as melhores cidades, 
esta é também amplamente secreta. 
Conta-se acerca dos seus intermináveis 
túneis, passagens míticas sob o rio 
Douro ou o Rio da Vila ainda correndo 
debaixo do chão, conta-se de outras 
igrejas mal mapeadas, há sempre uma 
pedra quieta à espera, que pode ser  
a ponta de um lugar inteiro que falta  
(re)descobrir. Quem vive no Porto 
sabe que subitamente se reencontram 
lugares improváveis, espaços que 
nascem na mitologia, fantasias  
que a verdade decide acolher.

Habituei-me a ter uma ideia 
livre do Porto. As cidades são, afinal, 
construções afectivas e vêmo-las 
sobretudo com o coração. Já sem 
tempo para a varanda do largo da 
Sé, o namoro torna-se o exercício 
de deslumbre permanente por um 
dos mais admiráveis conjuntos 
arquitectónicos que conheço.  
A espessura, o desafio perante a sua 
complexidade, a frequente opção pela 
sombra, fazem da cidade um organismo 
de conquista contínua. Somos 
convidados para o Porto como para 
milhares de anos de pura inteligência.

Somos convidados para o Porto, 
de facto, como para casarões antigos 
e inteligentes. Que ao londo dos anos 
nos observam, subitamente também 
vaidosos. Ou somos nós vaidosos. 
Sempre me iludo. O orgulho por uma 
cidade assim pode confundir-se com 
um orgulho nas suas gentes.  
Não está errado. Como disse,  
as cidades aparecem sobretudo  
no mapa do coração.
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Queria agradecer a preciosa 
ajuda de José Maia e em particular 
de Carla Filipe na construção deste 
texto, que dedico à memória 
de Paulo Cunha e Silva.

Visto de fora, como me foi proposto 
para este texto, a cena artística do 
Porto sempre me impressionou pela 
capacidade de mobilização e auto-
-iniciativa. As minhas incursões à 
cidade tinham um sabor de descoberta 
onde a rigidez vertical das instituições 
a que estava habituado dava lugar 
a uma horizontalidade e energia 
para mim inéditas. Os espaços eram 
habitualmente casas, por vezes 
edifícios inteiros, outras vezes 
pequenos apartamentos, caves ou 
sótãos, onde uma energia do-it-yourself 
iluminava uma cena que escapava 
ao circuito institucional e galerístico. 
Movidos pela necessidade de mostrar 
o seu próprio trabalho ou por uma 
vontade de criar circuitos alternativos 
aos programas das galerias comerciais 
e museus, artistas e outros agentes 
começaram a trabalhar de forma 
colectiva, criando uma rede de espaços 
abertos à experimentação. Este texto 
é uma tentativa de mapeamento do 
Porto através de projectos de iniciativa 
de artistas, responsáveis por uma 
dinâmica que ainda hoje marca o tecido 
social da cidade.

Todos os projectos incluídos 
neste mapa têm em comum o facto 
de serem desenvolvidos por artistas 
e por se localizarem na zona central 
da cidade. No panorama actual 
apenas dois dos espaços referidos 
resistem (SONOSCOPIA e Uma Certa 

I would like to acknowledge the precious 
help given to me by José Maia 
and particularly Carla Filipe in putting 
together this text, which I dedicate 
to the memory of Paulo Cunha e Silva.

Seen from the outside, as was 
suggested to me for this text, Porto’s 
artistic scene has always impressed me 
for its mobilisation and self-initiative 
capability. My inroads to the city had  
a sense of discovery; the vertical rigidity 
of the institutions I was used to would 
give way to a horizontality and energy 
which to me were unprecedented.  
The spaces were usually houses,  
at times whole buildings, at others small 
apartments, basements or attics, where 
do-it-yourself energy would light up  
a scene that eluded the institutional  
and gallery-related circuit. Moved by  
the need to display their own work  
or by willingness to create alternatives 
to the programmes of commercial 
galleries and museums, artists and other 
stakeholders began working collectively, 
creating a network of spaces open  
to experimentation. This text is an 
attempt to map Porto through projects 
initiated by artists, in charge  
of a dynamic process that marks  
the city’s social fabric even today.

All projects included on this map 
have in common the fact that they 
were developed by artists and located 
in the central part of the city. In the 
current panorama only two of the spaces 
mentioned still stand (SONOSCOPIA 
and Uma Certa Falta de Coerência), 
which doesn’t necessarily mean we are 
witnessing a decline. From the outset, 
all those projects were always fragile 

‘Quando um minuto 
se arrasta’ passado  
e presente dos espaços 
de artista do Porto

/João Laia

‘When a minute 
is prolonged’ past 
and present of artist-run
spaces in Porto

/João Laia
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Falta de Coerência), o que não quer 
necessariamente dizer que assistimos  
a um declínio. Desde o início, todos 
estes projectos foram sempre 
estruturas frágeis, de duração incerta  
e normalmente efémera, que surgem 
em consequência de sinergias 
particulares entre os seus integrantes 
que naturalmente se dissipam  
no tempo. As causas e origens 
deste movimento de autogestão são 
várias e de identificação complexa, 
principalmente para alguém como  
eu que nunca viveu na cidade. Podem, 
no entanto, ser identificado alguns 
factores que ajudem a explicar  
o fenómeno. Até ao aparecimento 
de Serralves e da Culturgest, o Porto 
foi uma cidade sem instituições 
municipais ou nacionais dedicadas  
à arte contemporânea e com 
um circuito reduzido de galerias 
comerciais. Este facto pode ser 
relacionado com a tradição associativa 
que a cidade testemunhou ao longo  
do século XX, como por exemplo  
o caso da cooperativa Árvore, que teve 
um papel essencial no campo da arte 
contemporânea. Fundada em 1963 por 
um colectivo de artistas a cooperativa 
tem como foco “a produção, divulgação 
e comercialização de obras artísticas 
e editoriais e a formação e informação 
dos sócios e do público em geral na 
área das artes visuais, dos estudos  
de arte e em outras áreas da criação  
e do saber.”

No entanto, não é clara a influência 
desta trajectória de associativismo  
para a geração mais recente.  
A existência de poucas instituições 
e o facto das existentes se definirem 
como espaços de legitimação e não 
de emergência aliado a um circuito 
galerístico lento na incorporação  
de jovens artistas nos seus programas, 
foram certamente motivos mais fortes 
para o aparecimento destes projectos. 
Os primeiros como W.C.Container, 
IN.TRANSIT e Caldeireiros 213 
coincidem com o processo da Porto 
2001 Capital Europeia da Cultura,  
um evento que desenvolveu a rede 
de equipamentos culturais da cidade, 
responsável entre outros pelo projecto 

structures, usually ephemeral and of 
uncertain duration, emerging as a result 
of particular synergies between their 
members and which naturally dissipated 
over time. There are several causes 
and origins of this self-management 
movement which are hard to identify, 
especially for someone like me who has 
never lived in the city. However, some 
factors can be identified to help explain 
the phenomenon. Until the emergence 
of Serralves and Culturgest, Porto was 
a city with no municipal or national 

institutions devoted to contemporary art 
and with a limited circuit of commercial 
galleries. This can be related to the 
associative tradition the city experienced 
throughout the 20th century, such 
as the case of the Árvore cooperative, 
which has played a vital role in the area 
of contemporary art. Founded in 1963 
by a group of artists, that cooperative 
focuses on “producing, disseminating and 
marketing artistic and published works 
and on training and informing members 
and the general public in the sphere  
of the visual arts, art studies and other 
areas of creation and knowledge”.

The influence of that associative 
tendency on the latest generation  
is nevertheless unclear. The existence of 
few institutions and the fact that existing 
ones define themselves as legitimising 
and not emerging spaces, combined 
with a gallery circuit that is slow to 
include young artists in its programmes, 
have certainly been stronger reasons 
for those projects to appear. The first 
ones, such as W.C.Container, IN.TRANSIT 

Daniel Steegmann Mangrané 
Bicho de nariz delicado, Uma Certa Falta de Coerência, 2013. 
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da Casa da Música, tendo apoiado 
também a criação de espaços como 
o Maus Hábitos e, dessa forma, 
contribuído de forma importante para  
a evolução da cena cultural e artística 
da cidade durante a década.  
No entanto, as linhas programáticas 
da Câmara Municipal durante os 
anos 2000 não privilegiam a cultura, 
bem pelo contrário. Talvez o vazio 
sentido após o boom de eventos 
e oportunidades do Porto 2001 
tenha também contribuído para 
o desenvolvimento da dinâmica 
colaborativa entre artistas, indicando 
que o caminho a seguir era a auto-
-organização. Deve também ser 
apontada a relação intrínseca destes 
espaços com o tecido urbano do 
Porto, o seu funcionamento e as suas 
características. Em qualquer outro 
caso semelhante da Europa Ocidental, 
excepção feita talvez com Berlim, 
seria muito difícil tantos projectos 
encontrarem espaço em zonas 
centrais da cidade. A dinâmica da cena 
independente do Porto é, por isso, 
também fruto da situação económica  
e social da cidade. Até recentemente  
o abandono generalizado do centro 
tinha permitido uma abundância de 
espaço disponível. O desenvolvimento 
recente relacionado com uma 
apetência turística em franco 
crescimento vai ter impacto nesta 
situação e, provavelmente, dificultar  
o acesso de artistas a novos espaços. 

Durante quase vinte anos os 
projectos de artistas do Porto foram 
responsáveis por uma dinâmica que 
tornou a cidade um caso excepcional  
na cena portuguesa. No início  
a urgência estava na necessidade  
de apresentar os jovens artistas locais 
que não encontravam contexto para  
o seu trabalho. Com o passar do tempo 
e o acumular de experiências que 
levou necessariamente a uma certa 
profissionalização, o circuito começa 
a internacionalizar-se com diversos 
artistas a exporem regularmente fora 
de Portugal. As instituições também 
têm mostrado uma maior abertura  
à cena local, Serralves com o prémio 
BES Revelação começa a incluir na 

and Caldeireiros 213, coincided with the 
Porto 2001 European Culture Capital 
process, an event that developed the city’s 
network of cultural facilities and was 
responsible, among others, for the Casa 
da Música project, besides supporting 
creative spaces like Maus Hábitos, 
thereby significantly contributing to 
the city’s evolving artistic and cultural 
scene throughout the decade. But the 
City Council’s programme lines in the 
2000s did not favour culture, quite the 

contrary. Perhaps the void perceived after 
the boom of events and opportunities 
fostered by Porto 2001 also helped 
develop a dynamic cooperative process 
among artists, showing that the path to 
be followed was that of self-organisation. 
Also worth mentioning is the intrinsic 
relationship of such spaces with Porto’s 
urban fabric, its function and features.  
In any other similar case in Western 
Europe, except perhaps Berlin, it would 
be very difficult for so many projects  
to find space in central areas of the city. 
The dynamics of Porto’s independent 
scene thus also result from the city’s 
economic and social situation. Until 
recently, widespread abandonment of 
the centre had engendered an abundance 
of available space. Recent development 

João Pedro Vale 
Sweet Dreams, In.Transit #1, 2002.
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sua programação artistas mais jovens, 
alguns da cidade, e apresenta, durante 
um curto espaço de tempo, um espaço 
satélite na Avenida dos Aliados, 
conectando-se à cena alternativa  
do centro. Aparece ainda  
o Edifício AXA, também nos Aliados,  
que programa com regularidade 
projectos de artistas da cidade e,  
desde a mudança de presidência  
em 2013, a Câmara Municipal começa 
também a apoiar algumas iniciativas. 
De salientar o aparecimento do Espaço 
Mira, em Campanhã, que explora a 
fotografia de forma expandida,  
e do ARTES pertencente ao universo 
da Fundação António Manuel da Mota, 
ambos trabalhando de forma regular 
com artistas locais. A conjunção deste 
tipo de gestos de aproximação  
por parte das instituições, aliado  
a uma menor disponibilidade  
de espaço disponível, pode ajudar  
a explicar a menor frequência de novos 
projectos. A necessidade prática 
talvez tenha também diminuído em 
consequência da nova receptividade 
dos espaços institucionais ao trabalho 
de jovens artistas.

É importante sublinhar que se  
o Porto actualmente se posiciona 
como uma cidade de cultura e de arte, 
o trabalho feito durante a década de 
2000 pelos artistas e os seus espaços 
é também responsável pela criação de 
uma comunidade alargada de público 
e pelo rejuvenescimento da zona 
central da cidade que actualmente 
está a ser capitalizada por agentes 
municipais e privados. É esse processo 
que o título deste texto tenta apontar, 
o trabalho por vezes pouco visível e 
de quantificação difícil ao longo do 
tempo que no entanto deixou marcas. 
Um minuto que se arrasta até hoje e 
que vê frutos tanto na posição cimeira 
que alguns artistas conseguiram 
alcançar na cena internacional como 
no clima diferente que se respira na 
cidade a nível institucional e político, 
com uma aproximação e interesse pela 
produção cultural e artística da cidade. 
É complexo pensar como uma cena 
independente pode ser incorporada 
ou apoiada por instituições, de certa 

associated to a sharp rise in tourism  
will impact this situation and very likely 
hinder artists’ access to new venues. 

For nearly twenty years projects  
by Porto artists were responsible  
for a dynamic process that made the city  
an exception on the Portuguese scene.  
At first, the urgency lay in the need  
to introduce local young artists who  
had yet to find context for their work.  
Over the course of time and after gaining 
experience that necessarily led  
to a certain degree of professionalism, 
the circuit began to go international, 
with various artists regularly exhibiting 
outside Portugal. Institutions were more 
open to the local scene. Serralves,  
with the BES Revelação award, began  
to include younger artists, some from  
the city, in its programme, and for a short 
period of time operated a branch space 
on Avenida dos Aliados, connecting to 
the downtown alternative scene. Edifício 
AXA also appeared on Aliados, regularly 
programming projects by the city’s 
artists. Since the change of mayors in 
2013 the City Council has also begun to 
support some initiatives. Noteworthy 
was the emergence of Espaço Mira in 
Campanhã, which looks at photography 
in expanded form, and ARTES, pertaining 
to the realm of the António Manuel da 
Mota Foundation; they both regularly 
work with local artists. The combination 
of such approaches by institutions, 
along with less available space, may help 
explain the less frequent appearance 
of new projects. Perhaps there is 
not as much practical need owing to 
institutional venues’ new receptiveness 
to work by young artists.

It must be stressed that while Porto 
is currently positioned as a city of culture 
and art, the work accomplished during 
the decade of the 2000s by artists  
and their spaces is also responsible  
for creating a broad-ranging audience  
and for rejuvenating the city centre,  
now being capitalised by municipal  
and private stakeholders. That is the 
process the title of this text attempts  
to highlight: work that was often done 
with little exposure, hard to quantify over 
the course of time, but which has left its 
mark. A minute that has been prolonged 
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forma essa aproximação decreta o 
final da independência. Vai ser por 
isso interessante testemunhar como 
é que esse diálogo se vai continuar 
a desenvolver num futuro próximo 
e como a cidade vai expandir esta 
aliança, combatendo a precariedade e 
aumentando apoios sem ferir o estatuto 
independente deste tipo de iniciativas.  

to this day and whose fruits are visible 
both at the top-end position that some 
artists have managed to achieve on the 
international stage and in the different 
atmosphere felt in the city at political and 
institutional levels, with an approach and 
interest in the city’s artistic and cultural 
production. It is hard to imagine how an 
independent scene can be included  
or supported by institutions; to a certain 
degree that approach dictates the end 
of independence. It will therefore be 
interesting to witness how this dialogue 
will keep developing in the near future 
and how the city will expand that 
alliance, fighting precariousness and 
increasing support without hindering  
the independent status of such initiatives.  
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1/W.C.Container 
Rua Miguel Bombarda 457
2/IN.TRANSIT
Rua Miguel Bombarda 457
3/Caldeira 213
Rua dos Caldeireiros 213
4/PêSSEGOpráSEMANA 
Rua Antero de Quental 133

5/Salão Olímpico
Rua Miguel Bombarda 257
6/MAD WOMAN 
IN THE ATTIC
Rua Alves Redol 407
7/Apêndice
Rua de Cedofeita 451

8/A Sala
Rua do Bonjardim 235
9/Recursos Humanos
Rua do Bonjardim 235
10/Uma Certa Falta 
de Coerência  
Rua dos Caldeireiros 77

11/Fundação  
Rua do Bonjardim 951
12/SONOSCOPIA 
Rua do Heroísmo 333 
e Rua da Prelada 33 

/ um mapa (incompleto) dos espaços de artistas no Porto / an (incomplete) map of artist-run spaces in Porto

1 2 4

7

3 10
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Este trajecto começa no final dos 
anos 90. W.C.Container um projecto 
de Paulo Mendes é talvez a primeira 
experiência, abrindo portas em 1999. 
Situado na rua Miguel Bombarda 457, 
mais especificamente no edifício Artes 
em Partes um projecto inovador na 
cidade que agrega várias vertentes 
de lazer e cultura desde 1998, 
W.C.Container apropriou uma casa 
de banho como espaço expositivo 
e apresentou artistas como Leonor 
Antunes, Vasco Araújo, Daniel Barroca, 
Filipa César, Miguel Palma, Francisco 
Queirós João Pedro Vale e Nuno 
Alexandre Ferreira ou Miguel Soares. 
Em 2002 e ainda no Artes em Partes 
Mendes Mendes inicia IN.TRANSIT  
que ocupa uma sala mais convencional 
do edifício (para além de realizar vários 
projectos off-site).  
O projecto foi concebido como um 
espaço laboratorial onde formas de 
trabalho não convencionais pudessem 
ser apresentadas. Até 2009, caso 
singular em termos de longevidade,  
o programa apresentou artistas como 
Ricardo Basbaum, André Cepeda, 
Alexandre Estrela, Carla Filipe, João 
Marçal, Susana Mendes Silva, Gustavo 
Sumpta, João Tabarra ou João Maria 
Gusmão + Pedro Paiva. 

Devido à sua associação com  
outro projecto de vertente comercial  
e grande visibilidade, IN.TRANSIT é um 
caso excepcional no roteiro de espaços 
independentes do Porto. Em Janeiro 
de 2000, nasce o Caldeira 213, muito 
perto da Avenida dos Aliados na rua 
dos Caldeireiros 213. O colectivo de 
artistas, que formam uma cooperativa, 
tinha como objectivo aliar a produção 
à exibição, apresentando um programa 
de exposições paralelo à actividade 
de estúdio. O grupo do Caldeira 213 
era constituído por Ana Gama, Ana 
Luísa Medeira, André Amorim, Ângelo 
Ferreira de Sousa, Carla Cruz, Carlos 
Barros, Catarina Carneiro de Sousa, 
Catarina Falcão, Emanuel Matos, 
Fernando Rocha, Hugo Almeida, Isabel 
Carvalho, Luís Eustáquio e Ruben 
Freitas para atém dos colectivos ZOiNA 
e Nós. O Caldeira 213 é regularmente 
apontado como um dos projectos mais 

This path began in the late 1990s. 
W.C.Container, a project by Paulo Mendes, 
is perhaps the first experiment.  
It opened its doors in 1999 at Rua Miguel 
Bombarda, 457, more specifically  
in the Artes Em Partes building,  
an innovative project joining aspects 
related to leisure and culture since 1998. 
W.C.Container took a bathroom and 
used it as an exhibition space, presenting 
artists such as Leonor Antunes, Vasco 
Araújo, Daniel Barroca, Filipa César, 
Miguel Palma, Francisco Queirós,  
João Pedro Vale, Nuno Alexandre 
Ferreira and Miguel Soares. In 2002, 
also at Artes Em Partes, Mendes Mendes 
began IN.TRANSIT, which occupied a 
more conventional space in the building 
(besides doing several projects  
off-site). The project was conceived  
to be a laboratory space where 
unconventional work forms could  
be put on display. By 2009, a unique case 
in terms of longevity, the programme 
had presented artists such as Ricardo 
Basbaum, André Cepeda, Alexandre 
Estrela, Carla Filipe, João Marçal,  
Susana Mendes Silva, Gustavo Sumpta, 
João Tabarra and João Maria Gusmão + 
Pedro Paiva. 

Due to its association to another 
highly visible commercial project, 
IN.TRANSIT is an exceptional case  
on the roadmap of independent spaces 
in Porto. January 2000 marked the start 
of Caldeira 213, very close to Avenida 
dos Aliados at Rua dos Caldeireiros 
number 213. The goal of this artists’ 
cooperative was to combine production 
with exhibition by presenting a 
programme of exhibitions parallel to the 
studio’s activities. The group at Caldeira 
213 comprised Ana Gama, Ana Luísa 
Medeira, André Amorim, Ângelo Ferreira 
de Sousa, Carla Cruz, Carlos Barros, 
Catarina Carneiro de Sousa, Catarina 
Falcão, Emanuel Matos, Fernando Rocha, 
Hugo Almeida, Isabel Carvalho, Luís 
Eustáquio and Ruben Freitas, along with 
the groups ZOiNA and Nós. Caldeira 213 is 
regularly considered one of the projects 
with the most community-building 
influence that took hold during that 
decade, as it was the first to outline the 
modus operandi that would mark the 
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influentes para a constituição  
da comunidade que se viria a cimentar 
durante esta década, sendo o primeiro 
a definir o modus operandi que vai 
marcar toda a cena: não-comercial,  
de iniciativa colectiva e focado  
nos artistas locais. 

Em 2002 nasce o 
PêSSEGOpráSEMANA, fundado  
por Miguel Carneiro, Mafalda Santos,  
e André Sousa numa casa no numero 
133 da rua Antero de Quental.  
Até 2007 o colectivo dedica-se  
à programação de eventos de artes 
plásticas, performance e vídeo, 
afirmando-se como uma plataforma  
de experimentação e apresentação 
para jovens artistas. Por aqui 
passam figuras hoje centrais da cena 
Portuguesa como Mauro Cerqueira, 
Carla Filipe, Susana Gaudêncio ou Sara 
& André, entre muitos outros.  Para 
além de abrir um espaço de exibição da 
cena emergente, PêSSEGOpráSEMANA 
foi também uma plataforma para os 
seus próprios fundadores mostrarem 
trabalho, uma característica que 
marca a maior parte destes espaços, 
tendo ainda estimulando uma série 
de colaborações entre diferentes 
agentes. Salão Olímpico abre em 2003 
dirigido por Carla Filipe, Eduardo 
Matos, Isabel Ribeiro, Renato Ferrão 
e Rui Ribeiro, ocupando o salão de 
bilhares do Café Olímpico na rua Miguel 
Bombarda 257. Durante o seu período 
de actividade (2003-2005), tornou-se 
num lugar de encontro para a discussão 
e exposição de projectos em áreas 
como a instalação, pintura, desenho, 
performance, vídeo-arte, música ou 
cinema tendo ainda publicado a revista 
Olímpico. O texto de apresentação 
definia o projecto “ …como um lugar  
de confluência de idéias e propostas 
de soluções, estéticas e plásticas, onde 
se esperam colaborações”, propondo 
“uma via paralela para realizar um 
conjunto de intervenções que não 
se colocam num plano de afirmação 
de curadoria nem qualquer outro 
veículo discursivo exterior à acção 
dos artistas”. Pela primeira vez, um 
espaço define a sua linha de acção 
e pensamento, apresentando uma 

entire scene: a non-commercial group 
initiative that focused on local artists. 

PêSSEGOpráSEMANA was born 
in 2002, founded by Miguel Carneiro, 
Mafalda Santos and André Sousa in a 
house at Rua Antero de Quental, 133. 

By 2007 the group was devoted to 
programming visual arts, performance 
and video events, asserting itself as 
an experimentation and presentation 
platform for young artists. It served 
as a transit point for major figures on 
the current Portuguese scene such as 
Mauro Cerqueira, Carla Filipe, Susana 
Gaudêncio and Sara & André, among 
many others. Besides opening an 
exhibition space for the emerging scene, 
PêSSEGOpráSEMANA was a platform 
enabling its founders to show their 
own work, a feature marking most such 
spaces. It also encouraged cooperative 
work among different players. Salão 
Olímpico opened in 2003 under the 
direction of Carla Filipe, Eduardo Matos, 
Isabel Ribeiro, Renato Ferrão and Rui 
Ribeiro, occupying the billiard hall of 
Café Olímpico at Rua Miguel Bombarda, 
257. During the time it was active 
(2003-2005) it became a meeting place 
for discussing and exhibiting projects 
in areas such as installation, painting, 
drawing, performance, video-art, music 
and cinema, besides publishing the 

Neon, Salão Olímpico.
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posição auto-reflexiva sobre o que 
significa agir como artista não apenas 
no campo da produção mas também 
nas áreas de exibição e distribuição. 
Talvez por isso o Salão Olímpico tenha 
sido o projecto com maior visibilidade 
deste período, tendo sido alvo de 
uma exposição chamada Busca-Pólos 
durante 2006 e 2007 no Museu de 
Serralves no Porto e no Centro Cultural 
Vila Flor em Guimarães. Pelo Salão 
Olímpico passa um número muito 
significativo de criadores como Ana 
Perez Quiroga, Cristina Regadas, 
Francisco Tropa, Gustavo Sumpta, 
Isabel Carvalho, Nuno Alexandre 
Ferreira, Pedro Barateiro ou Susana 
Chiocca, entre muitos outros.

MAD WOMAN IN THE ATTIC foi um 
projecto programado por André Sousa 
cuja actividade se extende de 2005 a 
2009. O espaço com cerca de 10 metros 
quadrados era uma arrecadação no 
último andar de um prédio de habitação 
na rua Alves Redol 407 por onde 
passaram nomes como Isabel Carvalho, 
Carla Cruz, André Guedes, João Marçal, 

Nuno Ramalho ou Mafalda Santos.  
O projecto propunha “um confronto 
mais íntimo com a produção artística  
e a sua celebração” ao mesmo tempo 
que também produzia edições de 
artista. Em 2006, Carla Filipe e Isabel 
Ribeiro, anteriormente parte do 
colectivo do Salão Olímpico, inauguram 
o Apêndice, situado situado na loja  
n.º 100 na cave do Centro Comercial de 
Cedofeita, Rua de Cedofeita 451, onde 
permanecem até 2008. A programação 

magazine Olímpico. The introductory 
text defined the project “…as a place 
where ideas and proposals for aesthetic 
and artistic solutions converge, where 
collaboration is expected”, offering 
“a parallel route to carry out a set of 
projects not beholden to any curatorship 
assertion plan or any other discursive 
vehicle beyond the artists’ action”.  
For the first time, a space defined its  
line of action and thought by presenting 
a self-reflecting position about what it 
means to act like an artist, not only in the 
field of production but also in the areas  
of exhibition and distribution. That may 
be why Salão Olímpico was the project 
with the greatest exposure during that 
period. In 2006 and 2007 it was a subject 
of the exhibition titled Busca-Pólos  
at Porto’s Serralves Museum and at the 
Vila Flor Cultural Centre in Guimarães. 
Numerous creative artists passed through 
Salão Olímpico: Ana Perez Quiroga, 
Cristina Regadas, Francisco Tropa, 
Gustavo Sumpta, Isabel Carvalho,  
Nuno Alexandre Ferreira, Pedro Barateiro  
and Susana Chiocca, among many others.

MAD WOMAN IN THE ATTIC  
was a project active from 2005 to 2009, 
programmed by André Sousa.  
The ten-square-meter space, a former 
storeroom, was situated on the top floor 
of a residential building at number 407 
Rua Alves Redol. It witnessed the passage 
of figures such as Isabel Carvalho, 
Carla Cruz, André Guedes, João Marçal, 
Nuno Ramalho and Mafalda Santos. 
The project proposed “a more intimate 
confrontation with artistic production 
and its celebration” while also producing 
artist editions. In 2006 Carla Filipe and 
Isabel Ribeiro, previously members of the 
group at Salão Olímpico, opened Apêndice 
in store number 100 in the basement  
of the Cedofeita Shopping Centre  
at Rua de Cedofeita, 451, where it 
remained until 2008. The programme 
was arranged in two-week modules; 
participating artists divided the 
exhibition time and monthly costs 
equally. In its presentation text Apêndice 
indicated that it was a precarious 
platform with an inherent sense of 
failure, a factor responsible for its own 
existence due to the shopping centre’s 

Logo, a Sala.
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estava estruturada por módulos  
de duas semanas, com a participação 
de artistas que dividiam o custo  
da mensalidade e o tempo de exibição 
de forma equitativa. No texto de 
apresentação o Apêndice apresenta-
-se como uma plataforma frágil, com 
um sentido inerente de falência, factor 
responsável pela sua própria existência 
devido à situação do centro comercial  
e que Filipe e Ribeiro adoptam como 
linha orientadora. Durante dois anos 
artistas como Eduardo Matos, Manuel 
Santos Maia, André Cepeda, Renato 
Ferrão, Susana Chiocca ou Alice 
Geirinhas participam neste modelo 
próximo a uma cooperativa que ilustra 
o modelo colaborativo e horizontal 
que se tornou marca destes projectos. 
Ainda em 2006 abre a Sala um projecto 
dedicado à performance localizado 
na sala de estar de um apartamento 
privado na baixa da cidade, Rua 
do Bonjardim 235. O programa 
apresentou mensalmente projectos 
performativos de autores de diversas 
áreas (artes plásticas, música, dança, 
teatro entre outras) e entre 2006 e 
2007 foi desenvolvido por António 
Lago e Susana Chiocca. A Sala deu 
posteriormente lugar a outro projecto 
chamado Recursos Humanos, que 
procurava investigar a criação artística. 
“Constitui-se em blocos de conversas 
entre diferentes autores convidados, 
propondo-lhes a análise das suas 
metodologias e inquietações através 
da exposição e reflexão partilhadas 
com o público”. O projecto estendia-se 
num blog (ainda online) que “inclui a 
apresentação de materiais sugeridos 
pelas sessões, ou propostos para 
futuras edições das mesmas”. Ambos 
os projectos são apontados como tendo 
tido uma grande influência na cena 
do Porto, contribuindo, em particular, 
para uma maior visibilidade de práticas 
time-based e performativas, que,  
de tradicionalmente, encontram mais 
dificuldade na sua apresentação, 
sistematização e incorporação  
no sistema artístico institucional.

Uma Certa Falta de Coerência 
abre em 2008 na rua dos Caldeireiros 
numero 77, a mesma onde tinha 

situation and which Filipe and Ribeiro 
adopted as their guideline. For two 
years, artists such as Eduardo Matos, 
Manuel Santos Maia, André Cepeda, 
Renato Ferrão, Susana Chiocca and 
Alice Geirinhas took part in this model, 
almost a cooperative, illustrating the 
collaborative horizontal approach that 
became the hallmark of such projects. 
The year 2006 also saw the opening of  
A Sala, a project devoted to performance, 
located in the living room of a private 
apartment at number 235 Rua do 
Bonjardim in downtown Porto.  
The programme presented performance 
projects by artists from several fields 
(visual arts, music, dance and theatre, 
among others) every month; in 2006 and 
2007 it was overseen by António Lago 
and Susana Chiocca. A Sala gave way to 
another project called Recursos Humanos, 
which looked into artistic creation.  
“It is set up in conversation blocks 
between different guest artists,  
who are proposed an analysis of their 
methodologies and concerns by means 
of exhibition and reflection shared with 
the public”. The project was extended 
in a blog (still online), which “includes 
presentation of materials suggested 
by the sessions or proposed for future 
sessions”. Both projects are noted  
for being very influential  
on the Porto scene, particularly helping 
enhance exposure of time-based 
and performance practices, whose 
presentation, systemisation and inclusion 
in the institutional artistic system  
had traditionally been more difficult.

Uma Certa Falta de Coerência opened 
in 2008 at Rua dos Caldeireiros number 
77, on the same street where Caldeira 
213 had existed. Founded by Mauro 
Cerqueira and André Sousa, who have 
remained as the space’s directors since 
then, Coerência is noted for presenting 
a self-reflective posture regarding the 
symbolic space it occupies, an attitude 
that had appeared inside Salão Olímpico 
but was otherwise not commonly found 
in most projects, whose most pressing 
need was to overcome the lack of spaces 
to display works by young artists, 
especially local ones. With the stated 
objective of continuing the dynamic  
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existido a Caldeira 213. Fundado por 
Mauro Cerqueira e André Sousa, que 
mantêm a direção do espaço desde 
então, o Coerência distingue-se por 
apresentar uma postura auto-reflexiva 
sobre o espaço simbólico que ocupa, 
uma atitude que já tinha aparecido no 
interior do Salão Olímpico mas não era 
comum na generalidade dos projectos, 
que tinham como maior urgência 
suprir a falta de espaços para mostrar 
jovens artistas, principalmente locais. 
Com o objectivo declarado de dar 
continuidade à dinâmica em curso nos 
últimos dez anos, resistindo ao declínio 
de actividade no circuito independente 
no final da década, Cerqueira  
e Sousa criam não apenas um local 
de experimentação mas também uma 
plataforma para reflectir sobre modos 
independentes de produção, exibição 
e circulação. Uma das suas primeiras 
exposições, América ainda em 2008, 
parece efectivar esse objectivo 
reunindo um grupo de jovens artistas 
essencial na dinâmica da cidade 
como André Cepeda, Eduardo Matos, 
Jonathan Saldanha, Mafalda Santos  
e Nuno Ramalho.

Reflectindo a experiência 
acumulada em outros projectos 
(Sousa desenvolve o MAD WOMAN 
IN THE ATTIC e fez parte do núcleo 
PêSSEGOpráSEMANA, com o qual 
Cerqueira também colabora),  
o Coerência apresenta, talvez por isso, 
uma dimensão política mais visível  
em comparação com os projectos  
que o antecedem. Sendo que a abertura  
de um espaço independente pode 
sempre ser interpretado como um 
gesto de carga política, neste caso essa 
postura é tornada directamente visível. 
O nome do projecto é apropriado  
do título de um livro de Jimmie 
Durham sobre imagens construídas 
no Ocidente sobre a noção do outro, 
do exótico ou do primitivo em relação 
aos índios americanos. Do mesmo 
modo, Cerqueira e Sousa partilham 
a convicção de Durham sobre a 
impossibilidade de separar a arte e as 
suas instituições da realidade política. 
Pode ainda ser apontado o interesse  
do Coerência em participar na 

and ongoing process of the last ten years 
while resisting the activity’s decline  
on the independent circuit toward  
the end of the decade, Cerqueira  
and Sousa created not just a space  
for experimentation but also a platform 
to reflect on independent modes of 
production, exhibition and circulation. 
One of its first exhibitions, América, 
also in 2008, appeared to achieve that 
goal by bringing together a group of 
young artists essential in the city’s scene, 
such as André Cepeda, Eduardo Matos, 
Jonathan Saldanha, Mafalda Santos  
and Nuno Ramalho.

Coerência reflected the experience 
gained in other projects (Sousa 
developed MAD WOMAN IN THE ATTIC 
and was part of the core group of 
PêSSEGOpráSEMANA, in which Cerqueira 
was also involved). That may be why  
it is more openly political compared  
to the preceding projects. The opening  
of an independent space can always  
be construed as a politically charged 
gesture and here that attitude is made 
patently visible. The project’s name  
is taken from the title of a book  
by Jimmie Durham concerning images 
built up in the West about the notion  
of the other, about what is exotic  
or primitive with respect to American 
Indians. Cerqueira and Sousa likewise 
share Durham’s conviction about the 
impossibility of separating art and its 
institutions from political reality.  
Also worthy of mention is the effort  
by Coerência to take part in activating  
the idea of community, both artistic  
and with respect to the area around it 
– the neighbourhood’s residents, chiefly 
along Rua dos Caldeireiros.  
At the same time, the project is also 
noted for its solid international outlook, 
unprecedented in other projects, which 
were usually devoted to presenting local 
and national artists. The programme, 
which is still active, has presented work 
by the following, among others: Tobias 
Hering, Rhys Coren, Daniel Steegmann 
Mangrané, Dan Graham and Tania 
Brughera, along with national artists 
such as Silvestre Pestana, CALHAU!, 
António Bolota, Pedro Neves Marques 
and Diogo Evangelista. 
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activação da idea de comunidade,  
tanto a artística como em relação  
à zona envolvente da sua localização:  
a população do bairro e principalmente 
a da rua dos Caldeireiros. Ao mesmo 
tempo, o projecto também se 
distingue pela sua linha sólida de 
internacionalização, inédita nos 
outros projectos que normalmente 
se dedicavam à apresentação de 
artistas locais e nacionais. O programa, 
que continua activo, apresentou até 
ao momento e entre outros: Tobias 
Hering, Rhys Coren, Daniel Steegmann 
Mangrané, Dan Graham ou Tania 
Brughera intercalados com artistas 
nacionais como Silvestre Pestana, 
CALHAU!, António Bolota, Pedro Neves 
Marques ou Diogo Evangelista. 

Em 2009 aparece a Fundação, um 
projecto de exposições de artes visuais 
programado por Cristina Regadas, José 
Pereira e Miguel Flor, com sede na rua 
do Bonjardim nº 951. O projecto esteve 
activo durante cerca de dois anos tendo 
apresentado artistas como João Marçal, 
Nuno Ramalho ou Pedro dos Reis. Como 
curiosidade cada exposição deixava um 
traço na casa cuja acumulação formava 
um cadáver esquisito que documentava 
a evolução do programa. Por último,  
a SONOSCOPIA abre em 2011 no Centro 
Comercial Stop, Rua do Heroísmo 333. 
Com um programa centrado na criação, 
produção e promoção de projectos  
na área da música e do som, bem como 
no seu cruzamento com a literatura, 
a dança, o teatro e as artes visuais, 
a associação inclui ainda ações de 
carácter pedagógico e de investigação/
pesquisa. Em 2013 transferem a sua 
base para a Rua da Prelada nº 33  
(ao largo do Carvalhido), um espaço 
maior que inclui salas de trabalho,  
uma sala de ensaios, um estúdio  
de gravação, uma pequena sala  
de concertos e um pátio externo.  
A existência da SONOSCOPIA  
é indicadora do dinamismo do meio  
da música na cidade, em especial  
das vertentes mais experimentais  
e de som, que até ao aparecimento 
deste projecto não tinha encontrado 
um espaço agregador. 

The year 2009 saw the appearance 
of Fundação, a project involving visual 
art exhibitions programmed by Cristina 
Regadas, José Pereira and Miguel Flor, 
based at Rua do Bonjardim number 
951. The project was active for about 
two years and presented artists such as 
João Marçal, Nuno Ramalho and Pedro 
dos Reis. Interestingly, each exhibition 
left its mark on the house; the resulting 
accumulation formed a cadavre exquis 
that documented the programme’s 
progress. Lastly, SONOSCOPIA opened 
in 2011 at Centro Comercial Stop, 
situated at number 333, Rua do Heroísmo. 
The programme focused on creating, 
producing and promoting projects  
in the areas of music and sound, besides 
combining them with literature, dance, 
theatre and visual arts; the association 
also included teaching and research 
initiatives. In 2013 they transferred 
their base to Rua da Prelada number 33, 
near Largo do Carvalhido, a larger space 
that includes work areas along with a 
rehearsal room, recording studio, small 
concert hall and external courtyard. The 
existence of SONOSCOPIA is indicative 
of music’s dynamic place in the city, 
especially regarding more experimental 
and sound-related aspects, which had 
found no single gathering space prior  
to the emergence of this project. 
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nota final

Ficam por mapear outros projectos que pelo seu 
caracter pontual, nómada ou por serem iniciados  
por outros elementos do circuito como curadores não 
entram no âmbito deste texto. No entanto, estes projectos  
e eventos também contribuíram de forma essencial para  
a extraordinária energia no campo da arte contemporânea 
no Porto. Entre outros, e sem qualquer ordem hierárquica 
queria referir: a série de exposições Expedição, a Oficina 
Arara, a livraria Inc, o ARTES, o Sismógrafo, os Ateliers 
Mentol, o Espaço Mira, os colectivo Artemosferas, Senhorio 
e Mula, os eventos La Balancette, Montra e Quartel,  
o Matanças, entre certamente muitos outros.

final note

Other projects were left out of the map either  
because they did not fit into the scope of this text,  
given their occasional or peripatetic nature, or because  
they were begun by other players on the circuit such  
as curators. Those projects and events have nevertheless  
also made a vital contribution to the extraordinary  
energy of the contemporary art field in Porto.  
In no particular hierarchical order, I call attention  
to the series of exhibitions titled Expedição and to Oficina 
Arara, the bookshop Inc, ARTES, Sismógrafo, Ateliers 
Mentol, Espaço Mira, the groups Artemosferas, Senhorio 
and Mula, the events La Balancette, Montra and Quartel, 
and Matanças, certainly among many others.
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O Vale de Campanhã está situado 
na zona mais oriental da cidade  
do Porto, ocupando uma área de 8,3  
dos 42 km2. Tem 32 mil habitantes.  
A freguesia é limitada a sul pelo rio 
Douro e a nascente pelo concelho  
de Gondomar. A norte e a ocidente os 
seus limites acompanham em grande 
parte as linhas de caminho-de-ferro  
do Minho e do Douro.

O vale possui ainda a maior  
mancha verde contínua da cidade,  
com algumas áreas florestadas e dois 
rios, o Tinto e o Torto, que desaguam  
no Douro, e é atravessado por  
algumas das vias rodoviárias mais 
importantes da Região.

Possui uma grande estação 
férrea, aonde chegam e de onde saem 
mercadorias e passageiros para  
a principal linha nacional, entre Lisboa  
e Porto e é servida pelo sistema  
de metropolitano da cidade.

Aparentemente, a freguesia  
de Campanhã, como a descrevemos, 
poderia ser o melhor dos lugares para 
se viver e trabalhar. Contudo, é ali que 
estão alguns dos problemas sociais 
mais enraizados da cidade, onde há 
maiores níveis de desemprego e onde o 
investimento público mais sentido faz, 
num Porto onde o desígnio da coesão 
social ainda não se cumpriu. Num Porto 
que continua desequilibrado.

Campanhã é uma das maiores 
vítimas de um processo de 
esvaziamento de população do centro 
da idade que foi alimentado pelo 
próprio Estado, com a construção de 
bairros sociais, concebidos em modelos 
verticais que hoje sabermos estarem 
desajustados e que não favorecem 
o desenvolvimento social. Mas é, 
também, uma das grandes vítimas  
da desindustrialização das cidades.

É hoje frequente vermos enormes 
pavilhões abandonados. Antigas 
fábricas de indústria pesada que 

The Vale de Campanhã is situated in 
the easternmost part of Porto, accounting 
for 8.3 of the city’s 42 square kilometres. 
The district has a population of 32,000 
and is bound by the Douro River  
to the south and Gondomar municipality  
to the east, while the northern and 
western limits generally follow the 
Minho and Douro railway lines.

The valley contains the city’s largest 
continuous green space, with a number 
of wooded areas and two rivers, the Tinto 
and the Torto, which empty into the 
Douro; it is also crossed by some of the 
region’s most important road arteries.

It boasts a large train station, where 
passengers and freight for the main 
national line between Lisbon and Porto 
arrive and depart, and is served by the 
city’s light-rail mass-transit system.

In light of the above description,  
the Campanhã district could be among 
the best locations to live and work. 
However, some of the city’s most deep-
rooted social problems and highest 
unemployment are also found there.  
It is where public investment makes  
the most sense, in a Porto where the  
aim of social cohesion is still unfulfilled.  
In a Porto that is still unbalanced.

Campanhã is one of the biggest 
victims of local population loss 
fostered by the state itself, through 
the construction of social housing 
based on vertical models today known 
to be unsuitable, which have not 
favoured social development. But it 
is also one of the main victims of the 
deindustrialisation of cities.

Today we often see huge abandoned 
warehouses, once factories of heavy 
industry that have left the city, leaving 
behind imposing buildings fallen into 
ruin – shadows of a prosperous past 
languishing since the last century.

Yet public investment alone cannot 
reverse that process of social and urban 
imbalance. Nor can private investment  

Enquadramento

/Câmara Municipal 
do Porto

Background

/Porto City Hall
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saíram da cidade, deixando para 
trás imponentes edifícios que se 
foram transformando em escombros. 
Sombras de um passado próspero  
que vem definhando desde  
o século passado.

Reverter este processo de 
desequilíbrio social e urbanístico  
não pode ser feito, contudo, apenas 
com investimento público. Nem só  
com investimento privado. Nem tão 
pouco podemos esperar que surja  
no horizonte um mecenas que opere, 
num gesto, a transformação.

Na verdade, a degradação das 
condições de atractividade da freguesia 
e a consequente degeneração do Vale 
de Campanhã, têm muitas décadas 
e dificilmente poderão ser revertidas 
com soluções saídas de cartolas 
mágicas. Nem se pode esperar que 
a inversão do caminho possa surgir 
espontaneamente e resolver-se na vida 
útil de um ou dois ciclos políticos.

A tarefa da regeneração do Vale 
de Campanhã é, pois, possível, mas 
ocupará, se coerentemente concertada 
e continuada, gerações. A Câmara 
do Porto tem, face a este desafio, em 
curso diversos projectos nesta zona da 
cidade. Consciente de que não fechará 
o círculo sem a ajuda e continuidade 
de vários e sucessivos executivos e, 
também, com a ajuda do Estado  
e o olhar da iniciativa privada.

A regeneração urbana, 
nomeadamente, a requalificação 
dos bairros camarários é, de todos, 
o projecto que tem consumido mais 
recursos públicos. Já no presente 
mandato, foram lançadas obras no valor 
de 18 milhões de euros na recuperação 
de habitações sociais, grande parte  
já executadas. O ambiente urbano  
é considerado pela Câmara do Porto 
como fulcral para a regeneração social 
da cidade e para a criação de condições 
de instalação de indústrias e serviços 
capazes de atrair investimento e criar 
emprego. Foi por isso definida a zona 
de Campanhã como ARU (Área de 
Reabilitação Urbana), com todas  
as vantagens fiscais e processuais  
que daí poderão advir.

O Ambiente tem também em curso 

by itself. Nor can we expect a sponsor  
to appear on the horizon and bring about 
the transformation in one single gesture.

Indeed, the deterioration  
of conditions that made the area 
attractive and the subsequent decline  
of Vale de Campanhã have occurred over 
many decades and can hardly be reversed 
by solutions taken from a magician’s top 
hat. Nor can we expect such a U-turn  
to spontaneously take place  
and be resolved over the course of one  
or two political cycles.

The task of reviving Vale de 
Campanhã is thus possible, but even 
carried out consistently and continuously 
it will still take generations. To meet that 
challenge, the Porto City Council has 
several ongoing projects in that part  
of the city, well aware that the task will 
not be accomplished without aid and 
continuous attention from successive city 
councils, along with assistance from the 
state and private enterprise.

Urban renewal and specifically 
the renovation of public housing is the 
project which above all has consumed 
the most public resources. During the 
current term of office projects budgeted 
at 18 million euros have been undertaken 
to improve social housing, most of them 
already implemented. The Porto City 
Council considers the urban environment 
pivotal to bring about the city’s social 
renewal and create the right conditions 
to establish industries and services that 
can attract investment and create jobs. 
That is why the Campanhã area has been 
designated an Urban Recovery Area,  
with all resulting tax breaks  
and procedural advantages.

With respect to the environment,  
a major operation to revive Campanhã 
is also under way, thanks to the project 
to restore the water volume of the Tinto 
River and its subsequent cleanup. That 
river, partially walled up and covered 
in the municipalities it crosses, flows 
mostly in the open in Porto, on its 
course through a green space whose 
development was halted due to the 
waterway’s poor conditions.

The Parque Oriental scheme, whose 
infrastructure work and expansion await 
the completion of major projects now set 
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uma enorme operação de regeneração 
de Campanhã, graças ao projecto de 
recuperação da massa de água do Rio 
Tinto e sua consequente despoluição. 
Este rio, parcialmente emparedado  
e enterrado nos concelhos que 
atravessa, corre sobretudo a céu aberto 
no Porto, cruzando um espaço verde 
cujo desenvolvimento foi travado pelas 
más condições do curso de água.

O projecto do Parque Oriental, cuja 
infra-estruturação e expansão aguarda 
a execução das importantes obras que 
agora estão prestes a iniciarem-se  
no Rio Tinto, poderá, então, avançar.

Do domínio da Mobilidade, existe 
em curso, também, um projecto 
fundamental para o desenvolvimento 
da zona oriental da cidade. Trata-se da 
construção de um terminal rodoviário 
no interface de Campanhã, fechando  
o círculo que, já agora, se faz no âmbito 
do transporte ferroviário, através da 
interligação do Metro e do Comboio.

A introdução do transporte 
rodoviário no interface, com 
novas acessibilidades e valências, 
está identificado como factor de 
dinamização social e económica da 
Freguesia e de toda a zona que medeia 
o Estádio do Dragão e a Estação de 
Campanhã, onde se enquadra o antigo 
Matadouro Industrial, mas também 
do espaço a oriente, para lá da Via de 
Cintura Interna, a grande auto-estrada 
que rasga Campanhã.

O Ambiente, o Urbanismo  
e a infra-estruturação são cruciais,  
mas não bastam para criar condições 
de instalação de empresas, criar 
emprego e ligar as áreas mais interiores 
do Porto ao litoral, visto como mais rico  
e alheado de parte da sua cidade.

A Cultura, com os seus 
equipamentos, mas sobretudo  
com conteúdos e envolvência social, 
desempenha aqui um papel agregador  
determinante.

Pode dizer-se que as sementes 
já estão lançadas, sobretudo através 
do programa Cultura em Expansão, 
promovido pela Câmara do Porto, que 
mais não faz do envolver artistas, locais 
ou não, com os habitantes das zonas 
menos favorecidas e flageladas pelo 

to begin on the Tinto River, will then  
be able to move forward.

In the area of mobility, a vital project 
is also under way to develop the east 
side of the city. It involves construction 
of a road terminal at the Campanhã 
interface, thereby achieving the full-circle 
already in place for rail traffic by means 
of the urban mass transit and train 
interconnection.

The addition of road traffic to the 
interface, with new access routes and 
facilities, is being highlighted as a social 
and economic driving force for the 
district and for the entire area between 
Dragão Stadium and Campanhã Station, 
encompassing not only the old industrial 
slaughterhouse (matadouro) but also 
the area to the east beyond the Inner 
Ring Road, the major highway running 
through Campanhã.

The environment, urban planning 
and infrastructure may be crucial  
but they are not enough to create the  
proper conditions to attract companies, 
create jobs and link the areas of Porto 
farthest inland to those closest  
to the sea, the latter viewed as being 
wealthier and separate from other parts  
of the same city.

Culture here plays a decisive  
and unifying role by means of its 
facilities and especially its content  
and social involvement.

It can be said that the seeds have 
already been sown, particularly via the 
Expanding Culture programme promoted 
by Porto City Council, which simply 
brings together local and non-local artists 
and residents of marginal areas plagued 
by unemployment and social exclusion.

To bring classical music to  
a low-income neighbourhood, promote 
the creation of a group of young rappers 
in one of the most distant municipal 
housing complexes, to organise 
contemporary street spectacles, unbiased 
and unafraid to address divisive topics, 
facing reality head-on, to seek in the 
garage the culture that had long existed 
there though it went unrecognised, and 
then to project it onto the stage of Porto’s 
Municipal Theatre, may seem relatively 
unimportant for the administration’s 
cultural policy. But that is not the case. 
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desemprego e exclusão social.
Levar música clássica a um bairro 

social, promover a criação de um grupo 
de jovens rappers numa das mais 
distantes urbanizações municipais, 
percorrer ruas com espectáculos 
contemporâneos, sem preconceitos 
e sem medo de abordar temas 
fraturantes e assumir de frente  
a realidade, ir buscar à garagem a 
cultura que já por lá andava há muito, 
mas ninguém sabia, atirá-la para  
o palco do Teatro Municipal do Porto, 
podem parecer pouco importantes  
para a política cultural a autarquia.  
Mas não são. Pelo contrário.  
O programa Cultura em Expansão, que 
comporta todas estas actividades que 
têm vindo a ser implementadas, muitas 
delas em Campanhã, é estruturante.

O edifício do Matadouro Industrial 
foi, aliás, palco para algumas dessas 
acções, que envolveram artistas 
profissionais e acidentais de uma  
forma particularmente interessante.

A Cultura tem, de facto, essa 
capacidade, de promover rapidamente 
a coesão que, com métodos mais 
formais custa muito mais a fazer.  
E é promotora do empreendedorismo, 
como se viu no caso do projecto 
Oupa! que levou jovens de um bairro 
problemático do ponto de vista social,  
o Bairro do Cerco, a gravar um disco  
de rap na sequência da participação 
em oficinas de escrita e de composição 
musical lideradas por conhecidos 
artistas portugueses – e que hoje 
concretizam o sonho de montar  
no seu bairro um estúdio de gravação.

E tem a capacidade de se relacionar 
bem com a inovação e com visões  
de futuro.

Por isso, o projecto do Matadouro, 
em Campanhã, está no sítio certo, 
prometendo não apenas agregar os três 
pilares de um programa de governação, 
mas concertá-los para que possa haver 
um caminho de sustentabilidade real.

Rather the contrary. The Expanding 
Culture programme is structural and 
encompasses all those activities which 
have been implemented, many of them  
in Campanhã.

The old industrial slaughterhouse – 
the Matadouro – has otherwise served  
as the venue for some of those  
initiatives, involving professional  
and occasional artists in an especially 
interesting manner.

Indeed, culture has that ability  
to quickly foster cohesion that would 
be much more difficult to achieve using 
more formal methods. Furthermore, 
it promotes entrepreneurship, as 
was the case with the Oupa! Project, 
whereby youths from a socially troubled 
neighbourhood, the Bairro do Cerco, 
were able to do a rap recording after 
taking part in musical composition  
and writing workshops led  
by well-known Portuguese performers.  
They are now accomplishing the dream  
of setting up a recording studio  
in their neighbourhood.

It is also able to relate well with 
innovation and visions of the future.

That is why the Matadouro project  
in Campanhã is in the right place,  
for it promises not just to combine  
the three pillars of a governance 
programme but also to coordinate them 
to achieve a path to true sustainability.en
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Na segunda metade do século XIX, 
o Porto viveu uma época de enorme 
transformação urbana. Foi o período 
da construção de um novo porto de 
mar, da limitação geográfica da cidade 
com o traçado da circunvalação, da 
chegada do caminho-de-ferro com 
a inauguração da linha do Minho em 
1875. Com o comboio impulsionou-
-se o alargamento da malha urbana 
a Campanhã, em paralelo com o 
prolongamento de novos arruamentos 
que desenhavam cidade sobre antigas 
quintas e terrenos de cultivo a Este 
do centro. Veio a Indústria, e, com ela, 
nova mão-de-obra necessária para dar 
resposta ao empreendedorismo que 
viria a notabilizar a cidade, aumentando 
significativamente o número  
de habitantes. Com tal crescimento 
demográfico surge a necessidade  
da construção de novos equipamentos, 
entre os quais um novo matadouro que 
servisse melhor a população. Desse 
modo, em 1910, a Câmara Municipal do 
Porto aprovava o projecto - da autoria 
da sua equipa técnica -  para a sua 
construção. Para a escolha do local 
teve-se em consideração o facto de  
se apresentar pouco povoado e a curta 
distância do centro, sendo igualmente 
menos procurado para habitações – 
permitindo assim, caso necessário,  
a sua ampliação – para além de possuir 
bons mananciais de água. Assim, 
foi escolhida a zona da Corujeira, a 
escassos metros do caminho-de-ferro, 
transporte por excelência, à época,  
de pessoas e mercadorias, e que 
respondia a todos os requisitos.

Num processo moroso, o novo 
Matadouro Municipal só estaria 
totalmente construído e a funcionar  
na plenitude em 1932, com a instalação 
da maquinaria de refrigeração, tendo 
ao longo dessas décadas o projecto 
sofrido algumas alterações. O modelo 
escolhido foi do “tipo alemão” que,  

In the second half of the 19th century 
Porto went through a period of major 
urban transformation, with construction 
of a new seaport, marking of the city’s 
geographic limits by the ring road and 
arrival of the railroad when the Minho 
line opened in 1875. The train stimulated 
urban expansion to Campanhã, along 
with the prolongation of new city streets 
through the former estates and farmland 
east of the city centre. Industry arrived 
and with it new workforces to meet the 
needs of the entrepreneurship the  
city would become famous for, leading  
to a major increase in the number  
of inhabitants. That demographic  
growth meant new facilities had  
to be built, among them a new 
slaughterhouse (matadouro) to better 
serve the population; its construction
plan was developed and approved  
by the Porto City Council in 1910.

The site selection took into account 
the fact that this was a sparsely 
populated area a short distance from 
the centre with low housing demand, 
thereby enabling expansion if necessary. 
It also had good sources of fresh water. 
The Corujeira zone was chosen, as it met 
all requirements and was situated just  
a few meters from the railroad, then the 
prime means of passenger and freight 
transportation.

The new Municipal Slaughterhouse 
was only fully completed after a lengthy 
process, becoming fully operational in 
1932 when the refrigeration equipment 
was installed. Several changes to 
the plan had been introduced during 
those decades. The model chosen was 
the German type, which in contrast 
to the American type (height-based 
construction) was organised and 
developed horizontally. The selected site 
thus covered a very large area – 29,000 
square meters – a perimeter that has 
remained unchanged to this day.

Projecto de Arquitectura 

/Garcia & Albuquerque - 
Arquitectos

Architectural Project

/Garcia & Albuquerque - 
Arquitectos
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Planta de localização/ Site plan
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do Matadouro 
Municipal do Porto/ 
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em contraponto com o “tipo americano” 
– baseado na construção em altura 
–, se organizava e desenvolvia em 
superfície. Daí o terreno escolhido ser 
vasto, abrangendo cerca de 29000 m2, 
perímetro que se manteve inalterável 
até aos nossos dias.

A grande referência para  
o desenvolvimento do projecto foi o 
Matadouro de Offenbach, na Alemanha, 
composto por vários pavilhões que 
se relacionam entre si, devidamente 
desenhados e dotados para uma  
função específica, de áreas amplas  
e arejados. Tal amplitude dos edifícios 
era já possível pelo avanço construtivo 
proporcionado pelo betão (na altura  
a dar os seus primeiros passos),  
o material mais utilizado na construção 
do Matadouro Municipal do Porto  
e responsável, nomeadamente  
na galeria principal, por momentos 
de grande monumentalidade. Não 
obstante, a construção tradicional 
em granito e alvenaria foi igualmente 
utilizada, em particular na definição de 
espaços interiores e em edifícios mais 
pequenos, de apoio, numa repetida 
dialéctica do novo e da tradição.

O antigo Matadouro é um conjunto 
de tal modo importante e marcante da 
sua época que está classificado como 
Imóvel de Interesse Patrimonial, assim 
identificado na planta de ordenamento 
− Carta do Património − e no Plano 
Director Municipal.

Como tal, a nossa proposta  
tem particular cuidado na recuperação 
e manutenção de grande parte 
da construção original – que se 
encontra maioritariamente em 
estado de degradação, ainda que 
recuperável − dotando-a, do modo 
mais subtil possível, de todas as infra-
-estruturas necessárias para aquilo 
que agora se propõe. Nos espaços 
interiores propomos os equipamentos 
necessários para responder a cada 
função, adicionando elementos que 
sejam adaptáveis e em alguns casos 
que possam vir a ser retirados.

A filosofia do projecto de 
arquitectura tem por base a adição 
e não a subtracção, na tentativa de 
preservação da imagem − de carácter 

The major reference for the project’s 
development was the Offenbach 
Slaughterhouse in Germany, comprising 
several linked pavilions duly conceived 
and equipped for a specific function, 
with ample well-ventilated spaces. Such 
extensive building spaces had been made 
possible by advances in construction 
using concrete (then in its infancy).  
It was the material most used 
when building Porto’s Municipal 
Slaughterhouse, enabling the 
monumentality especially evident in the 
main gallery. But traditional granite  
and masonry construction was also used, 
in particular to form the interior spaces 
and in smaller support buildings,  
in a repeated dialogue between  
the new and traditional.

Porto’s former Municipal 
Slaughterhouse complex – the Matadouro 
– is considered to be such an important 
and striking group from its time that 
it is classified as a Property of Heritage 
Interest, and is designated as such  
in the zoning plan (heritage map)  
and in the Municipal Master Plan.

Our proposal is therefore particularly 
careful when it comes to recovering 
and maintaining most of the original 
construction (largely in a state  
of disrepair, but still recoverable) while 
endowing it as discretely as possible with 
all infrastructure needed for what has 
now been proposed. In the interior spaces 
we only propose the facilities necessary 
to specifically suit each function,  
in most options adding elements that 
can be easily adjusted or in some cases 
eventually removed.

The architectural plan’s philosophy 
is based on adding and not subtracting, 
in an attempt to preserve the (highly 
industrial) image that still marks the 
complex today. The design of new spaces 
conceived to meet the programme 
requirements, namely auditoriums, 
archives and storage, galleries and offices, 
therefore respects the existing  
structure and metrics. 

Of course, current needs  
and demands meant we had to combine 
existing building systems with new ones, 
fully aware of the how hard it is to work 
in that vague border area. Among the 
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fortemente industrial − que ainda 
hoje marca aquele conjunto. Desse 
modo, o desenho dos novos espaços 
necessários para dar resposta ao 
programa, nomeadamente  
os auditórios, acervos, galerias  
e escritórios, respeita a estrutura  
e métrica existentes. 

É certo que as necessidades  
e exigências actuais nos obrigam  
a conjugar o já existente com novos 
sistemas construtivos, mesmo 
sabendo da dificuldade de trabalhar 
nessa ténue fronteira. Dos novos 
sistemas propostos, destacaríamos, 
ao nível exterior, as coberturas 
ajardinadas em alguns edifícios e 
algumas zonas específicas no edifício 
central. Pensamos deste modo 
conseguir diminuir o impacto deste 
conjunto na paisagem, e, juntamente 
com novas zonas de plantação de 
árvores de grande porte, aumentar 
significativamente a mancha verde 
existente, alargando a sensação  
de bem-estar que o ambiente natural 
proporciona à envolvente − entretanto 
fustigada com construção densa  
e na sua maioria de fraca qualidade.

A proposta prevê a manutenção  
de todos os edifícios existentes, 
prevendo apenas a demolição parcial 
em duas situações. Num dos casos, 
para a criação de um pequeno bosque 
que irá interromper, do lado Nascente, 
parte do edifício principal; no outro, 
para a criação de uma zona destinada  
a actividades desportivas.

Em termos de construção nova,  
são propostos dois edifícios que  
se alinham na zona mais interior  
do terreno (a Norte), mas cuja dimensão 
e função serão totalmente distintas.  
Se no caso de um dos edifícios  
se prevê unicamente que sirva  
de apoio e armazenamento, no outro  
o desenho será muito mais ambicioso. 
Arquitectonicamente, este novo edifício 
− que se elevará acima da cota da Via de 
Cintura Interna − servirá para resolver 
a diferença de cotas entre a área de 
intervenção do Antigo Matadouro 
Municipal e o Mercado Abastecedor do 
Porto, diminuindo o impacto negativo 
dos diferentes pavilhões do Mercado 

new systems proposed, on the outside 
we highlight the gardened roofs on some 
buildings and certain areas of the central 
building. We believe we can thus lessen 
the complex’s impact on the landscape; 
by setting aside new areas to plant large 
trees we can also significantly extend 
the existing green space, enhancing the 
sense of wellbeing that nature lends to 
the surrounding environment, which 
over time has been afflicted by dense and 
mostly poor-quality construction.

The proposal calls for all existing 
buildings to be maintained, only in two 
cases envisaging partial demolition: one 
to create a small wooded area that will 
interrupt part of the main building on 
the east side, the other to create an area 
for sports activities.

In terms of new construction, two 
buildings are proposed for the innermost 
area of the plot (to the north), with 
completely different size and function. 
One of those buildings is meant to be 
used solely for support and storage, while 
the other calls for a much more ambitious 
design. In architectural terms, this new 
building, which will stand above the 
level of the Inner Ring Road, will resolve 
the elevation difference between the 
works area of the former Municipal 
Slaughterhouse and the Porto Wholesale 
Supply Market, thereby reducing the 
negative impact of the Market’s various 
buildings on the view from adjacent 
roadways and likewise  
of the terrace that currently backgrounds 
the complex. Regarding the relationship 
with the rest of the city, a direct link  
is proposed between this building  
and the upper entrance of the light-rail 
Metro station, above the Inner Ring 
Road, as envisaged in the Antas Detailed 
Plan drawn up when the new football 
stadium was built for Euro 2004. With 
the elevation thus marked by the new 
building, we believe the entire project 
area will instil an overall sensation  
of renewed prominence in those who 
arrive in the city via the Freixo Bridge,  
as currently the entire perspective 
darkens and blurs into an unfavourable 
relationship with the road platform 
occupying the whole western side.

This privileged link and passageway 
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para quem passa nas vias rodoviárias 
adjacentes, e, igualmente, do socalco 
que serve actualmente de pano de 
fundo ao conjunto. Na sua relação 
com o resto da cidade, propõe-se uma 
ligação directa deste edifício à entrada 
superior da estação de metro, por 
cima da VCI, ideia já prevista no Plano 
de Pormenor das Antas desenvolvido 
aquando da construção do novo estádio 
de futebol para o Euro 2004. Com a 
elevação protagonizada por este novo 
edifício, prevemos que o conjunto da 
área intervencionada imprima uma 
sensação global de renovado destaque 
em quem chega à cidade vindo da 
Ponte do Freixo, dado que actualmente 
tudo se escurece e se afunda  
numa desvantajosa relação com  
a plataforma rodoviária que remata 
toda a frente a Poente.

Esta privilegiada passagem  
e ligação ao Metro servirá não  
só quem venha visitar os espaços 
culturais que se encontrarão neste 
local, ou quem trabalhe nos diferentes 
edifícios destinados a empresas,  
mas igualmente a população residente 
na zona da Corujeira, promovendo 
o atravessamento e abertura deste 
espaço à cidade envolvente, gerando 
com isso maior dinâmica e inclusão.  
Do lado oposto, a Sul, propõe-se um 
novo atravessamento pedonal entre  
a VCI e a linha de caminho- 
-de-ferro, paralelo a um já existente 
mas deficitário do ponto de vista das 
acessibilidades, dando continuidade 
a um circuito que se remata, no topo 
Sudoeste, com a restituição da zona  
de entradas e saídas de viaturas  
do projecto original de 1910.

Acreditamos que as áreas limítrofes 
do antigo Matadouro sofrerão um 
efeito de contágio extraordinariamente 
positivo. O programa proposto,  
de forte componente cultural, social 
e empresarial − seguindo o exemplo 
de intervenções em espaços análogos 
noutras cidades europeias − a isso 
ambiciona, sendo nosso propósito  
que a arquitectura sirva para abrir  
a zona intervencionada à cidade,  
em particular àquela com a qual 
manterá um diálogo directo.

to the Metro will serve not only visitors 
to the cultural spaces located here and 
people working in the various buildings 
meant for company use but also the 
residents of Corujeira, by encouraging 
the crossing and opening of this area  
to the city around it, thereby making  
it busier and enhancing inclusion.  
On the opposite side, to the south, a new 
footbridge between the Inner Ring Road 
and the rail line is proposed, parallel  
to an existing footbridge which does not 
have sufficient access, thereby continuing 
a circuit completed at the upper 
southwest end by recovery of the vehicle 
entry and exit zone from the original 
1910 plan.

We believe the spreading impact  
on areas adjacent to the Matadouro will 
be extraordinarily positive. The proposed 
programme has strong cultural, social 
and entrepreneurial aspects, in line 
with projects for similar spaces in other 
European cities, and intends to achieve 
that. Our aim is for the architecture  
to help open the area in question  
to the city, especially to the one with 
which it will maintain direct dialogue.
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Vista geral S/N/ 
Bird’s eye view S/N

Vista seccionada pela Nave-multiusos/
Section view through the Multipurpose Pavilion
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Planta de piso térreo/ Ground floor plan

Planta piso 1/ 
1st floor plan

Planta piso 1/ 
1st floor plan

Planta piso 5/ 
5th floor plan

101
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Vista exterior Empresas e Incubação 
de Negócios e Arte e Comunidade/
External view Companies and Business 
Incubation and Art And Community 

Vista exterior Pólo de Desporto/
External view Sports Pavilion 
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O programa do projecto Matadouro  
foi desenhado a partir da referida estratégia  
de encontro entre os três principais eixos  
de acção política para a Câmara Municipal do 
Porto: a economia, a cultura e a coesão social.

Desta triangulação, resulta a forma como foi 
pensada a missão do projecto Matadouro e como 
os seus diferentes espaços foram definidos  
e articulados – a nível programático e também  
da sua progressiva sustentabilidade operacional.

O programa interpreta, nas múltiplas valências 
que o compõem, a memória social e cultural da 
geografia urbana onde se inscreve, incorporando 
simultaneamente marcas e práticas 
contemporâneas que caracterizam, hoje, o Porto. 

Nos seus diversos espaços, possibilita-se  
a aprendizagem e o desenvolvimento de novas 
ideias; estimula-se a permanência, a visita  
e a circulação; propõe-se acção e contemplação;  
e responde-se a múltiplos desafios que se 
colocam à cidade.

Através das seguintes propostas, o projecto 
apresenta uma configuração que parte  
de um modelo que combina experiências de 
inovação em múltiplas áreas com oportunidades  
de conhecimento sobre a identidade social  
e cultural do Porto:

48
p

or
to

  b
ef

or
ep

or
to

 
Programa 

p
ro

g
ra

m
a 

/ 
p

ro
g

ra
m

m
e



The Matadouro project’s programme was 
conceived based on the aforementioned strategy  
to bring together the three main axes of policy 
action for the Porto City Council: the economy, 
culture and social cohesion.

That triangulation shaped how the Matadouro 
project’s mission was thought out and how  
its various spaces were laid out and combined, 
with respect to both programming and their 
progressive operational sustainability.

In its multiple facets, the programme  
interprets the social and cultural memory  
of the urban landscape in which it is situated, 
while simultaneously including contemporary 
symbols and practices that characterise  
Porto today. 

Its various spaces facilitate learning  
and the development of new ideas. People  
are also encouraged to stay, visit and move about. 
Initiative and contemplation are promoted;  
it also responds to the multiple challenges  
facing the city.

By means of the following proposals,  
the project’s arrangement stems from a model  
that combines innovation experiences in multiple 
fields with opportunities for knowledge  
about Porto’s social and cultural identity:
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1/ Área de Empresas 
Criativas e Tecnológicas
Áreas destinadas à 
localização de empresas em 
diferentes áreas criativas e 
tecnológicas, tanto na “nova 
indústria” como nos serviços.
A componente empresarial 
do projecto do Matadouro 
destina-se a grupos 
económicos e a médias 
empresas, nacionais e 
internacionais, bem como a 
promotores de novas ideias 
de negócio com elevado 
potencial de escalabilidade.

 2/ Museu da Indústria
Projecto museológico 
– com um pólo central 
e outro disseminado 
por vários espaços – cuja 
missão assenta no estudo, 
conservação e revitalização 
da memória industrial 
do Porto. Inclui uma colecção 
permanente composta 
por centenas de peças, 
máquinas e documentos 
provenientes dos sectores 
mais representativos do 
desenvolvimento industrial 
da cidade e da região, 
destacando-se o têxtil, 
os fósforos, a moagem, 
a fundição, a metalomecânica 
e a electricidade.

3/ Arte e Comunidade
Espaço dedicado a 
projectos, coordenados por 
agentes com experiência 
multidisciplinar, que visam o 
desenvolvimento de práticas 
em áreas sociais e artísticas 
em articulação com o tecido 
social de Campanhã.

4/ Reservas de Arte 
Contemporânea
Reserva dinâmica de 
colecções privadas de arte 
contemporânea, permitindo 
a sua fruição pública através 
de uma área expositiva. 
Com este projecto 
pretende-se dar resposta 
a necessidades de espaço 
de reserva por parte de 
coleccionadores e artistas 
sediados no Porto.

5/ Nave-multiusos 
Espaço preparado para 
acolher diversos tipos 
de apresentações, estando 
equipado com uma plateia 
retráctil e tecnologia  
de projecção. 
O programa poderá variar 
entre conferências, cinema/
vídeo, performances, 
exposições e eventos sociais. 

6/ Laboratório 
de Gastronomia 
Projecto que combina 
uma dimensão exploratória 
da nossa gastronomia com 
práticas de lazer e consumo, 
partindo de experiências 
oficinais para um acesso 
público. Visa projetar 
a gastronomia tradicional 
atlântica junto ao grande 
público e proporcionar, 
simultaneamente, um espaço 
de investigação e inovação 
para novos chefes.

7/ Estúdios Media 
e Audiovisual 
Estúdios de produção 
e gravação para as áreas 
do cinema, música, televisão 
e rádio. Um projecto que 
cruza espaços disponíveis 
para arrendamento comercial 
e espaços vocacionados 
para projectos pedagógicos 
e emergentes.

8/ Artes e Ofícios 
Tradicionais
Projecto de preservação e 
estudo de saberes oficinais 
tradicionais que propõe 
um cruzamento entre uma 
dimensão laboratorial e 
uma dimensão pública de 
apresentação e divulgação  

ao público. Aqui se incluem os 
ofícios dos encadernadores, 
estofadores, carpinteiros  
e outros artesãos.

9/Pólo de Desporto
Área de prática desportiva 
coberta, composta por 
um campo multiusos e 
instalações de apoio, que visa 
dar resposta a necessidades 
dos colaboradores  
de projectos instalados  
no Matadouro e, estando 
aberto ao público, também 
contribuir para a sua 
inscrição nas dinâmicas 
sociais de Campanhã. 

10/ Residências Artísticas
Estúdios que incluem área de 
residência e de apresentação 
pública de trabalho, 
destinados a visitantes/
participantes dos projectos 
sediados no Matadouro  
e também a artistas nacionais 
e internacionais. 
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1) Creative and 
Technological Companies
Spaces devoted to companies 
operating in creative  
and technological areas.  
This project’s component is 
addressed to economic groups 
and national and international 
medium-sized companies, as 
well as to promoters of new 
business ideas with high 
potential of scalability. 

2) Industry Museum
The mission of this museum 
project (with one core area and 
another axis spread in several 
spaces) hinges on the study, 
preservation and revitalisation 
of Porto’s industrial memory. 
It includes a permanent 
collection comprising 
hundreds of items, machines 
and documents from the most 
representative sectors of the 
industrial development of the 
city and region, highlighting 
textiles, matches, milling, 
casting, metalworking  
and electricity.

3) Art and Community
A space devoted to projects 
coordinated by people with 
multidisciplinary experience 
in different scientific fields 
who look at practices in social 

and artistic areas and relate 
them to the social fabric of 
Campanhã.

4) Contemporary 
Art Repository 
This space is devoted to 
storage private contemporary 
art collections, providing an 
exhibition space so they can be 
appreciated by the public. The 
aim is to meet the repository 
space needs of collectors as 
well as Portobased artists.

5) Multipurpose Pavilion  
This space is meant to 
house different kinds of 
presentations, as it is equipped 
with retractable seating along 
with projection technology. 
The pavilion’s programme can 
alternate between conferences, 
cinema/video screenings, 
performances, exhibitions and 
social events. 

6) Culinary Laboratory
This project combines an 
exploratory look at our cuisine 
with leisure and consumption 
practices, starting from 
workshop experiences meant 
to attract public interest. 
The aim is to raise attention to 
the traditional Atlantic cuisine 
among the general public while 

providing a research 
and innovation space for 
new chefs.

7) Media and  
Audiovisual Studios 
Production and recording 
studios for the fields of cinema, 
music, television and radio: 
this project combines spaces 
available for commercial lease 
and others geared to emerging 
and educational projects.

8) Traditional Arts and Crafts
This project is meant to 
preserve and study traditional 
craftsmanship, combining 
laboratory experience with 
public presentation and 
dissemination. It includes 
the trades of bookbinding, 
upholstering, carpentry, 
among others crafts.

9) Sports Pavilion
A covered sports venue 
comprising a multipurpose 
field and support facilities. 
The aim is to meet the needs 
of those involved in projects 
under way at the Matadouro. 
It is open to the public, to 
thereby ensure that the project 
contributes to the social 
dynamics of Campanhã. 

10) Artist Residences
Studios that include a 
residence area and a space for 
the public presentation of the 
artistic work, geared to visitors 
and participants in projects 
based at the Matadouro 
and also to Portuguese and 
international artists.
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Vista interior da Nave-multiusos/ 
Interior view Multipurpose Pavilion

Vista interior da Galeria/
Interior view Main Gallery 
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Coordenação Editorial/ Editorial Coordination
Câmara Municipal do Porto
Porto City Hall

Arquitetura/ Architecture
Garcia & Albuquerque - Arquitectos

Contributos/ Contributing Writers
João Laia
Jorge Garcia Pereira 
Luís Albuquerque Pinho
Valter Hugo Mãe

Fotografia/ Photography
Inês D’Orey 

Coordenação Executiva/ Executive Coordination 
ESAD IDEA/Andreia Garcia

Design Gráfico/ Graphic Design
ESAD IDEA/ Inês Nepomuceno

Tradução/ Translation
TTM Técnicas de Tradução do Minho

Revisão Inglesa/ English Review
John Bradford

Edição/ Edition
4000

-

Suplemento Revista Pli Arte & Design
Pli Arte & Design Magazine supplement

Este suplemento surge no contexto da 
participação portuguesa na XXI Triennale 
International Exhibition, Milan 2016.

This supplement arises in the context of the 
portuguese participation in the XXI Triennale 
International Exhibition, Milan 2016.

-

Programa/ Programme
The Reinvented Object,  
the Reinvented City 
14/04/2016

Conversa/ Talk 
Adalberto Dias  
João Luís Carrilho da Graça  
José Bártolo  
Maria Milano  
Paolo Deganello 
Roberto Cremascoli  
Rui Moreira
Moderação/ Moderation  
Guta Moura Guedes

Apresentação/ Presentation 
Porto Before Porto, 
Guilherme Blanc
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