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Arquitectura que
se dá ao respeito
Respect For Architecture apresenta
20 espaços do Porto que são bons exemplos
de reabilitação. Mariana Duarte dá-lhe a
conhecer a 1ª edição deste projecto.
o respeitinho é muito bonito.
Esta expressão é uma verdade
universal- tão universal que até se
aplica à arquitectura e à
reabilitação urbana. Uma (boa)
obra de reabilitação exige várias
relações de respeito durante todo o
processo: respeito pelas
características originais do
edifício; respeito pelo espaço
urbano onde está integrado;
respeito entre toda a equipa
envolvida na obra; e respeito por
parte dos utilizadores do espaço.
A iniciativa Respect For
Architecture, Porto 2012,

promovida pela Ordem dos
Arquitectos -Secção Regional
Norte, é baseada precisamente em
toda esta espiral de respeito. A
ideia é apresentar projectos da
cidade que sejam bons exemplos
de reabilitação. São 20 obras (não
há primeiros nem últimos lugares)
ligadas ao turismo, à restauração e
ao comércio. O restaurante/bar/
guesthouseMiss'OPO;os
restaurantes Góshó e Ichiban; a
loja Cutipol; as guest houses Casa
do Conto, Four Rooms e Rosa Et AI;
eoCafé Vitória são alguns
exemplos.

"São estes espaços
ligados ao turismo e ao
lazer, de iniciativa
privada, que têm sido os
motores da regeneração
urbana do Porto", explicam os
arquitectos comissários da
iniciativa, Ana Neto Vieira e Luís
Tavares Pereira. Um dos
objectivos é que esta selecção sirva
de exemplo e dê várias e diferentes
pistas para a reabilitação no que
toca à habitação.
São exemplos, encontrados um
pouco por todo o Porto (urna prova
de que a reabilitação não se limita à
Baixa), de espaços que não
sofreram uma reabilitação
intrusiva, adaptando o programa
ao espaço - e não o contrário. "É
essa autenticidade e esse respeito
pela identidade que caracteriza o
Porto enquanto destino turístico,"
Esta nova iniciativa materializa-Sô numa exposição, com vídeos
dos 20 espaços, no Aeroporto Sá
Carneiro (afinal, isto também é
para turista ver), no Metro e no

Palácio da Bolsa, a partir de dia 6
até5deOutubro,enummapa
roteiro que será distribuído por
vários pontos da cidade.

estre Invicto
Para ficar a conhecer a cidade de ginjeira

9 que é que São Bartolomeu

tem em comum com a praia do Ourigo?

E na Praia do Ourigo que termina o percurso dos foliões da Foz que mantêm a tradição do Banho
Santo em honra de São Bartolomeu, que acontece desde o século XVI, em Agosto. Os pais ou os
banhistas pegam nas crianças ao colo e mergulham-nas três vezes no mar para exorcizar os
medos e curar maleitas como a gaguez ou a epilepsia, expulsando o diabo por sete anos (é o que
se diz). Actualmente, o cortejo começa no restaurante Portugália, no Passeio Alegre, de manhã.
Se tem uma dúvida sobre a cidade, não hesite: envie um email aoMestrelnvictoparaporto@timeout.pt.
PROJECTOPORlUENSEDESMAR1PHONESPARAIOOSOSO
Instituto Fraunhofer,localizado
no novo edifício da UPTEC, vai lançar em 2014 um interface para smartphones
mais intuitivo,
simples e interactivo para idosos. A Microsoft Portugal e a Optimus estão envolvidas no projecto. Oaqui a uns tempos já vai poder ver os avós ou os pais no tnstagram,
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