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oitoo’s walks 
 
“No one can find what will work for our cities by looking at … suburban garden cities, manipulating 
scale models, or inventing dream cities. You’ve got to get out and walk.”  

Jane Jacobs 'Downtown is for people', (Fortune Classic, 1958) 

	

A cidade do Porto está a viver um momento de profundas, até convulsas transformações. 

Grande parte das raízes deste fenómeno desenvolveram-se em 2001 na reabilitação do espaço público no centro da 
cidade, aquando da participação como Capital Europeia da Cultura; entretanto o Porto alcançou a reabilitação do 
edificado, até se imiscuir na lista das cidades europeias mais atrativas para o investimento imobiliário. 

Muita atenção e esforços económicos estão concentrados no centro, centro este que tem vindo a dilatar os seus 
limites. No entanto este investimento, raramente se traduz num impacto tangível na melhoria da qualidade de vida 
dos seus habitantes.  

Baseando-nos na lição de Jane Jacobs (1916-2006, Urbanista americana), conhecida pelo seu livro "Life and death of 
American Cities"(1961) – de esmagadora atualidade! - podemos afirmar que há vários factores para propiciar uma 
cidade "saudável": um ‘mix’ funcional no bairro, a atenção face aos espaços e edifícios devolutos, a presença de 
atividades comerciais variadas, a densidade de população residente, incentivar os residentes a uma maior 
participação na vida publica, entre outros. Jacobs defendia firmemente a necessidade de criar as condições para que 
muitas pessoas pudessem perseguir os seus pequenos projetos, individualmente e de maneira partilhada. O 
desmembrar das relações de bairro compromete a constituição de uma plataforma capaz de apoiar esta e outras 
iniciativas, aparentemente banais e inócuas, mas que na verdade se revelam de vital importância para a “saúde” da 
comunidade. Estas funcionam como eco-sistemas; cada elemento ou ator encontra-se (inter)ligado ao seguinte 
através de um complexa e especifica rede, dificilmente capturável por estatísticas ou fórmulas matemáticas. Apenas 
através da observação é possível compreender esta complexidade. 

Propomo-nos fazer uma série de 8 caminhadas, com percursos estudados, através da cidade esquecida, fora dos 
roteiros turísticos e das áreas em que se concentra a atenção dos investidores. As caminhadas terão uma duração de 
duas horas e serão lideradas e preparadas por arquitetos. A participação será aberta ao público em geral, mas 
especialmente dirigido aos moradores do bairro onde se irá efetuar o passeio. 

O foco das ‘walks’ serão os ‘restos urbanos’, fragmentos inacabados, edifícios abandonados, lotes vazios e 
devolutos. 

O objectivo é antes de mais a sensibilização de que há oportunidades na cidade para além daquilo que é proposto 
pela autarquia ou investidores privados, e que de alguma forma vemos como uma “imposição” vinda de cima.  

Através da observação da cidade pretende-se despertar o olhar do cidadãos para aquilo que são as necessidades dos 
moradores. Pretende-se também atuar no sentido de fortalecer os laços de bairro, através de uma simple acção: 
caminhar e ao mesmo tempo olhar - com a ajuda dos “olhos” dos organizadores, preparados para mostrar estas 
oportunidades camufladas por um véu de realidade gritante. 

O resultado que propomos será sob a forma de um mapeamento crítico da cidade abandonada (ou pelo menos um 
início), acompanhado por propostas que surjam no decorrer das caminhadas, fruto dos desejos ou ambições dos 
moradores, certamente os mais qualificados para identificar as verdadeiras necessidades de um determinado bairro. 
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ORÇAMENTO 

 OITOO´S WALKS 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE VALOR (€) 

ORGANIZAÇÃO E CURADORIA DAS OITOO’S WALKS 
(inclui impressão de mapa à escala 1:2000) 8 500.00 € 
EXECUÇÃO E IMPRESSÃO DE PANFLETO COM O 
PERCURSO DE CADA WALK (para fornecer a cada 
participante) (aprox..)100 100.00 € 

DOCUMENTAÇÃO (VÍDEO E FOTOS) 8 caminhadas 600.00 € 
EDIÇÃO, PAGINAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTO 
SINTESE DAS OITOO’S WALKS (tipo fanzine ou em formato 
web) 8 300.00 € 

TOTAL   1 ,500.00 €  

   
   CALENDARIZAÇÃO 

 OITOO´S WALKS 

DESIGNAÇÃO DATA PREVISTA HORÁRIO 

1º WALK - PARANHOS 23/05/2018 12:00-14:00h 

2º WALK - PARANHOS 30/05/2018 12:00-14:00h 

3º WALK - CAMPANHÃ 06/06/2018 12:00-14:00h 

4º WALK - CAMPANHÃ 13/06/2018 12:00-14:00h 

5º WALK - BONFIM 20/06/2018 12:00-14:00h 

6º WALK - BONFIM 27/06/2018 12:00-14:00h 

7º WALK - STO ILDEFONSO 04/07/2018 12:00-14:00h 

8º WALK - STO ILDEFONSO 11/07/2018 12:00-14:00h 
 


