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01    _ SINOPSE 

 
No próximo dia 4 de Dezembro, por ocasião do período de celebração do 12º aniversário da 
elevação do Centro Histórico do Porto a Património Mundial, vão-se realizar um conjunto de 
festividades evocativas dessa data. Denominada “Onde estavas no dia 4 de Dezembro de 
2007?”, esta é a segunda iniciativa levada a cabo pelo grupo Cidadãos do Porto SA para 
celebrar esse importante acontecimento.  

 
Enquanto arquitectos que trabalham e vivem na baixa, sentimo-nos intimamente ligados ao 
que se passa nesta zona privilegiada do Porto, e que nas últimas décadas tem sido bastante 
esquecida e desaproveitada. Sob a designação colectiva de “WeAreArchitects” decidimos, este 
ano, responder ao repto lançado pelos Cidadãos do Porto SA e participar activamente nas 
celebrações levando a cabo uma iniciativa própria. 
 
Com o nome “Fachada Habitada” o nosso projecto consiste numa acção dupla: uma instalação 
arquitectónica que cria uma “nova” fachada no edifício do nosso escritório, e que servirá de 
superfície para receber uma projecção de vídeo. Recorrendo a materiais leves e recicláveis, a 
geometria curva arrojada da nova fachada remete para a possibilidade de intervir nas zonas 
históricas seguindo estratégias alternativas à da museificação dominante. Tal como acontece 
noutras cidades europeias, a possibilidade de introduzir marcas de contemporaneidade é 
decisiva para a revitalização e renovação dessas áreas urbanas particulares. Detectando a 
desertificação persistente dos edifícios do centro histórico, a projecção de vídeo sobre a 
superfície da nova fachada revela cenários de interior habitados por pessoas, que são, na 
verdade, a peça-chave para o sucesso de recuperação de qualquer centro histórico. É preciso 
habitar as fachadas da baixa do Porto! 
 

 
 
LEGENDA, da esquerda para a direita: (1) Prédio n.132 da Rua 31 de Janeiro (Loja Morgado, António Faria Cabeleireiro); 
(2) Simulação da intervenção na fachada / Sistema “BrickBox” estrutura de caixas de cartão ondulante; (3) Protótipo 
com caixas de cartão do sistema de estrutura “BrickBox”; (4) Teste de projecção multimédia no protótipo. 

 



 

02    _ FICHA TECNICA    
 

COORDENAÇAO  
WeAreArchitects – Colectivo de Arquitectos 
Cidadãos do Porto SA 
 
PROJECTO DE ARQUITECTURA 
WeAreArchitects – Colectivo de Arquitectos 
José Pedro Sousa, Luís de Sousa, Diamantino Pinho, Luís Fernandes, Diogo Teixeira, Miguel 
Pereira, Hugo Reis, João Carreira, João Castelo Branco, Lourenço Barreto, Filipa Gagean 
 
Colaboração:  
Frederico Roeber, Fernando Silva, José Vasconcelos, José Valente, Inês Barros, Joana Gagean, 
Leonor Afonso, Inês Palhinhas, Tiago Jesus, Adão Teles, Hugo Fernandes 
 
PROJECTO MULTIMEDIA 
Elisabete Anastácio, Patrícia Campos, Sandra Teixeira 
 
FOTOGRAFIA 
Hélder Bento  
 
APOIOS + AGRADECIMENTOS 
ESAP, Escola Superior Artística do Porto  
Palmilha Dentada, Compª. de Teatro   
Morgado, Pronto a Vestir 
António Faria, Cabeleireiros 

 
 
 
 
 
 

03    _ CONTACTOS 
   

WeAreArchitects – Colectivo de Arquitectos 

Rua 31 de Janeiro, 132 – 2º Traseiras 
4000-542 Porto 

T. 220131989 
mail@wearearchitects.com 

Cidadãos do Porto SA 
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