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São aqui apresentadas duas propostas de projecto; a primeira - a Antiga Judiaria do Olival no 

Porto - surge no decorrer do trabalho do 1º semestre e constitui o ponto de partida para a tese a 

ser desenvolvida no próximo ano; a segunda - Vila de Crestuma - é uma proposta que é 

desenvolvida paralelamente.

I.

A Antiga Judiaria do Olival insere-se numa linha de pensamento iniciada no 1º semestre com o 

caso de estudo do nó da Areosa, e com uma reflexão sobre noções de "fronteira invisível" e 

"cidade abrigo", e na necessidade me centralizar num outro contexto que por constituir um forte 

antagonismo, possuísse um lugar comum ao analisar os conceitos propostos para uma 

exploração destas problemáticas relativas à forma de apropriação do espaço público. 

Noções fortes de vizinhança e de exclusão perante o estrangeiro, um jogo extremo entre 

sensação de transposição de barreiras imateriais entre "abrigo" e ameaça.

II.

Na vila de Crestuma os planos verticais constituídos por muros de suporte com ar inacabado 

saltam à vista, contribuindo para uma imagem desordenada e desinteressada para quem 

vislumbra a vila a partir do rio.

Surge assim um processo no qual procuro juntar a população local num evento que dinamize e 

contribua de forma significativa para uma imagem de modernização deste local, A luz é a matéria 

que se pretende explorar; numa 1ª fase num evento mais performativo, desenvolvido 

posteriormente até um momento mais poético e contemplativo.

Propõe-se assim montar uma estrutura na margem do rio, à imagem  do artista Cerith Wyn Evan, 

porém fazendo referência à memória colectiva. Ouro que teus pés beija a expressão 

encandeada que se volta para o Rio de Ouro, no seu original  "rio que lhe beija os pés", a 

propósito dos amores destas gentes pelo vasto rio, da autoria do poeta local Eugénio de Paiva 

Freixo.






























































