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Resumo 

Plano Mestre: Nova Veneza, proposta para uma morte digna é um exercício 
prático de projecto que procura contribuir com uma possível resposta para a 
problemática da desertificação da ilha de Veneza. Partindo de uma análise crítica 
sobre a evolução do seu território e da sua ideologia, o objectivo do trabalho passará 
então por idealizar um masterplan que enuncie uma possível visão do que poderia 
ser a futura evolução de Veneza.
O projecto encontra-se dividido em cinco capítulos distintos. Três estão focados na 
análise e na interpretação das diferentes problemáticas, tanto as encontradas em 
Veneza como em Mestre, e procuram servir como ferramentas críticas de apoio 
às soluções propostas nos restantes capítulos do projecto. Atendendo ao carácter 
iterativo da metodologia adoptada, os diferentes capítulos aparecerão intercalados 
e não dispostos segundo a sequência normal, problema-solução, sendo que o seu 
encadeamento emparelhado é o reflexo do processo através do qual se obteve a 
resposta final, fruto de questões que se foram naturalmente sobrepondo às respostas 
dadas.
Assim sendo o projecto será apresentado pela seguinte ordem: A Causa I, A Solução, 
A Causa II, O Suporte e (R)evolução).
O primeiro capítulo, A Causa I, terá como finalidade seleccionar, questionar e colocar 
em relação diferentes momentos e diferentes opções que se foram tomando ao longo 
do tempo na ilha de Veneza. Este será assim dedicado á interpretação da actual 
situação da ilha de Veneza, mote inicial de todo o trabalho, isto é, a sua desertificação. 
No segundo capítulo, e apoiando-se na selecção e na análise realizadas no primeiro 
momento, o objectivo passará por propor uma Solução que colmate os problemas 
detectados anteriormente. Esta resposta, imediata e em tom irónico, será assim o 
mote para o desenvolver da terceira parte do trabalho. A Causa II terá a finalidade de 
colocar em causa a própria solução encontrada, questionando-a e interpretando-a, de 
modo a tentar prever as consequências que poderão surgir no decorrer do processo 
da sua implementação. No capítulo seguinte será analisado O Suporte encontrado 
na terrafirma para a implementação da Nova Veneza. Diagnosticados e analisados 
os novos problemas, surgirá então o último capítulo do projecto onde é apresentada 
a proposta final, que formalizando-se por meio de um masterplan procurará ser o 
suporte necessário para que ocorra a (R)evolução.
Acima de tudo, pretende-se que o trabalho funcione como uma ferramenta de 
pensamento sobre o território de Veneza e o seu actual estado, procurando actuar 
de modo crítico na análise feita e de forma experimental no modo como procura a 
resposta, fazendo assim com que o projecto se torne uma base de exploração de 
inquietações e de interesses pessoais.





Abstract 

Mestre Plan: New Venice, a proposal for a dignified death is a practical 
project exercise, which seeks to contribute to a possible answer to the desertification 
of the island of Venice. From a critical analysis on the evolution of its territory and 
ideology, the purpose of the job then undergoes envisioning a masterplan, which sets 
out a possible vision of what could be the future evolution of Venice.
The project is divided into five distinct chapters. Three are focused on the analysis 
and interpretation of different problems, both found in Venice and Mestre, and seek to 
serve as critical tools in supporting the solutions proposed in the remaining chapters 
of the project. Given the iterative nature of the methodology adopted, the different 
chapters appear interspersed and not arranged in the normal sequence, problem 
- solution, being their sequence a consequence of the process by which the final 
answer was found.
Thus the project will be presented in the following order: Cause I, The Solution, Cause 
II, The Support and (R)evolution.
The first chapter, Cause I, aims to select, question and put in relation different times 
and different options that were taking over time on the island of Venice. This is so 
dedicated to the interpretation of the current situation of the island of Venice, initial 
mood of the entire work, i.e. its desertification. In the second chapter, and relying on the 
selection and analysis performed in the first instance, the aim is to propose a Solution 
to remedy the problems previously detected. This response, immediate and ironic, 
will be the motto for the development of the third part of the work. Cause II, aims to 
question and to interpret the solution found, trying to foresee the consequences that 
may arise during its implementation. The performed diagnose and analysis generates 
new problems. In the last chapter, The Support, the final proposal is presented, 
formalized through a masterplan that seeks to resolve the problems found.
Above all, it is intended that this work will function as a tool to reflect on the territory 
of Venice and its current state, having in mind the critical analysis done and the 
experimental way in which the answer was searched, thus causing the project to 
become a base for exploring personal concerns and interests.
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Considerações Iniciais 

Este exercício foi inicialmente formatado para ser entregue num dossier de tamanho 
A3. Não sendo possível que este seja entregue nesse mesmo formato, fica a minha 
disponibilidade para disponibilizar o trabalho a quem se sinta interessado no seu 
formato original.

Gostaria de deixar também o agradecimento à professora Ana Luísa Rodrigues 
pela correcção realizada deste exercício. Graças a essa mesma correcção a tese 
encontrasse agora com uma leitura muito mais fluida e uniforme. 
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Imagem 1
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A Causa: Mudança de Paradigma

A mudança de paradigma a que se pode assistir hoje na cidade de Veneza não é mais 
do que o reflexo de um processo contínuo que se tem vindo a desenrolar ao longo 
dos séculos, mas que tem vindo a ganhar preponderância desde o último. Apesar de 
tudo, não é possível apontar com exactidão uma só data ou um só momento chave 
que tenha ditado o rumo que a ilha actualmente segue. O seu estado actual é, de 
facto, um somatório, tanto dos diversos acontecimentos históricos que experienciou 
bem como de todas as escolhas que ao longo do tempo têm sido tomadas para a 
evolução da ilha. 

O Declínio

Um dos momentos referência para se começar a perceber o actual estado de 
estagnação de Veneza surge no final do século XV, pois até então esta era detentora 
de um poder e de uma riqueza que a distinguiam do restante mundo. Durante 
séculos, e principalmente no decorrer da alta idade média, Veneza foi um local de 
excelência, tanto pela cultura que oferecia como pelas riquíssimas trocas comerciais 
que nela existiam. A Rainha do Adriático era o ponto de encontro entre o Ocidente 
e o Oriente, dela partiam e chegavam grande parte das rotas que uniam as duas 
regiões, era a ligação entre os dois “mundos” conhecidos e isso deu-lhe todo o seu 
poder e riqueza. E foi com a perda dessas mesmas rotas que a sua importância se 
foi igualmente perdendo. 
É no final do século XV, com a queda de Constantinopla e com a descoberta de novas 
rotas marítimas, que Veneza perde grande parte do seu poder comercial. 
Com a tomada de Constantinopla pelo império Otomano, Veneza não só perde 
imediatamente as fortes relações comerciais que a uniam à capital do império 
Bizantino, perdendo as regalias das ligações que mantinha nas trocas com o 
Oriente, como vai perdendo sucessivamente o monopólio territorial que detinha no 
mar Mediterrâneo, fruto do avanço do império Turco que procurava também ele 
ser detentor do monopólio comercial. Para agravar a situação, mas desta vez sem 
interferência directa do império Turco, os discretos Portugueses descobrem duas 
novas ligações marítimas fundamentais para o desenrolar da decadência de Veneza. 
Primeiro, é descoberto o “novo” Mundo por Cristóvão Colombo, quando chega à 
primeira Índia; segundo, a descoberta da verdadeira Índia, por Vasco da Gama.
É então nesta viragem de século que Veneza perde o grande cariz imperial, que 
advinha das suas ligações comerciais, e consequentemente a importância e riqueza 
que resultava dessas trocas com o Oriente.
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Identidade

“A identidade é como uma ratoeira, onde cada vez mais ratos têm de partilhar o 
isco original, e que, examinada mais de perto, pode estar vazia há séculos. Quanto 
mais poderosa for a identidade, mais nos aprisiona, mais resiste à expansão, à 
interpretação, à renovação, à contradição.”

[KOOLHAAS, Rem; Três textos sobre a cidade, pág. 32]

O grande problema de Veneza foi nunca ter sabido conviver com a perda da sua 
identidade. Habituada a ser uma referência mundial, principalmente no que tocava à 
sua cultura e arquitectura ímpares, esta nunca conseguiu ultrapassar a estagnação 
em que acabaria por imergir por força de uma preservação excessiva que ditaria a 
sua desactualização. 
Procurando sempre a identidade perdida, e que era sobretudo caracterizada pelas 
vivências que dificilmente voltaria a alcançar, fantasiou toda a sua evolução baseada 
na memória do que outrora fora. E quanto mais a procurava, mais vazia ficava.

UNESCO

Apesar de a preservação de Veneza ser sempre a grande prioridade para os venezianos, 
existiram constantemente divergências sobre o rumo que a ilha deveria tomar, sendo 
que a principal questão foi proceder ou não à sua modernização. Esta dúvida acabou 
por ser dissipada no final do século XX, com a ajuda da UNESCO que em 1987 
consentiu que toda a ilha e toda a lagoa que a rodeia se tornassem património da 
humanidade., Foi assim decretada a oficial estagnação em que Veneza iria acabar por 
imergir. Sem margem de manobra para alterar a sua imagem e incapaz de crescer de 
modo a colmatar as necessidades dos seus habitantes e de acompanhar a evolução 
dos tempos, esta viu-se apenas reduzida à hipótese de preservar o seu património, 
o seu passado. E se por um lado foi encontrada na preservação a sua salvação, por 
outro esta foi também a sua morte.
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Veneza, a “Coney Island” do Adriático

A morte de Veneza é fruto da sua desertificação e a desertificação é um reflexo da sua 
estagnação. A falta de flexibilidade da cidade impossibilitou que esta fosse capaz de 
evoluir de modo a corresponder às necessidades dos seus habitantes. Cada vez mais 
débil e mais desactualizada vê-os partirem consecutivamente em busca de melhores 
condições. Se em tempos a desertificação era apenas uma miragem e uma aposta 
dos mais sépticos, agora é possível ver que esse será mesmo o futuro da ilha. Mas 
apesar de tudo a desertificação de Veneza não é de todo igual às comuns. 
A desertificação, ou despovoação, é o processo que leva à perda de habitantes de 
um determinado local, fazendo normalmente com que este acabe mesmo por se 
extinguir devido à sua deterioração. Em Veneza este processo desenvolve-se de um 
modo bastante diferente. A ilha acabará por perder todos os seus habitantes e com 
isso todas as vivências reais que a caracterizavam. Mas se por um lado estas são 
perdidas, por outro existe um aumento crescente das suas vivências fictícias. Como 
único modo de conseguir responder à necessidade de gerar capital próprio, única 
maneira de esta conseguir gerar riqueza para se governar, Veneza aposta tudo na 
comercialização da sua imagem, fomentando a procura da ilha como local de lazer, 
ponto turístico de referência. A antiga atmosfera que antes caracterizara a ilha é agora 
substituída por uma outra, falsa, suportada pelos cenários da ilha e gerada pelo 
frenético consumo da beleza que esta se presta a vender. A cidade torna-se cenário 
e os seus actores passam a ser os seus espectadores que, sem que se apercebam, 
sobem ao palco todos os dias criando assim um novo espectáculo. Tal como a Coney 
Island viveu, em tempos, desse espectáculo e a Disneyland ainda os vive, Veneza 
caminha nesse sentido, procurando ser o maior museu vivo da humanidade.
A mudança de paradigma é então um fenómeno que é ditado pela mudança de 
vivências que se foram registando na ilha e, com a perda do seu papel suporte para 
as suas vivências reais, esta passa a viver apenas para o seu consumo imediato, 
criando uma fantasia na qual o sentimento de pertença deixa de existir. 

Irreversível

É ilusório pensar em Veneza de um modo diferente do que actualmente esta assume, 
ou pelo menos esperar que a ilha se volte a desenvolver como noutros tempos. Todo 
o processo exaustivo de desenvolvimento em torno da sua memória fez com que nela 
deixasse de existir lugar para que a mudança surgisse. A sua evolução estará assim 
condenada a ser a sua regressão.
Pequenas coisas poderão ir mudando, mas o geral permanecerá igual e o que vemos 
hoje será o que acabaremos por ver até ao dia em que esta desapareça. Nessa altura, 
a memória física passará apenas a ter lugar na memória virtual. 
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Imagem 2
“Benvenuti a 

Venezia”

Fotomontagem

Cúpula Fuller 

sobre ortofoto
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A Solução: A Cúpula de Veneza

O Efeito Redoma 

Redoma: manga de vidro para resguardar objectos delicados, especialmente imagens 
de santos; campânula; tratar com extrema delicadeza. 

[Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora]

O processo de preservação de Veneza é em tudo semelhante ao de um objecto 
colocado no interior de uma redoma. A redoma, para além da preservação que garante 
ao objecto, retardando o seu desgaste alienando-o de interferências exteriores, faz 
também com que este ganhe outro destaque; é como “emoldurar” o próprio objecto, 
criando um isolamento que lhe garante uma maior visibilidade. Em Veneza o princípio 
é o mesmo, pois o isolamento em que esta se encontra, fruto da sua preservação 
excessiva, garante-lhe um maior destaque, existindo uma alienação da realidade por 
parte da mesma. No fundo, a Veneza só lhe falta mesmo a redoma, uma cúpula que 
a ajude a preservar todo o seu esplendor, porque o princípio da redoma, esse está 
todo lá. 
A primeira parte do projecto passaria então pela construção de uma cúpula Fuller 
que fosse capaz de abranger toda a ilha, garantindo assim uma maior preservação, 
a preservação perfeita. Esta não só criaria o seu próprio microclima como poderia 
melhorar muitas das suas condições. Para o turismo seria perfeito! Sem chuva que 
afastasse os turistas da cidade, esta poderia agora ser visitada de igual modo em 
qualquer altura do ano e por si só funcionaria como mais um motivo de atracção 
para a ilha. No controlo da acqua alta, esta poderia também dar o seu contributo. A 
cúpula, que teria a sua base assente nas terras pantanosas da lagoa, passaria agora 
a poder regular a quantidade de água que entraria para o seu interior, conseguindo 
assim resguardar a ilha da subida do nível médio das águas da lagoa. E mesmo que 
esta não quisesse perder os seus períodos de acqua alta, que de certo modo também 
fazem parte da sua imagem e, como tal, constituem um reforço da sua atracção 
turística, poderia agora ser ela a controlar os períodos de acqua alta. Sempre que 
necessário, as válvulas existentes na base da cúpula seriam abertas e a entrada 
incontrolada de água faria com que continuassem a existir períodos de inundações, 
à semelhança do que se passava em Coney Island, constituindo apenas mais um 
número do seu espectáculo.
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“Se a Suíça mostra Reynolds dominando a tecnologia, Combatendo as Chamas constitui a exposição 
(e a explicação) mais convincente da própria condição metropolitana.
Consiste num edifício sem telhado, com 250 pés de largura e 100 pés de profundidade [76,20 x 30,48 
m]. Cada coluna da fachada é rematada pela figura de um bombeiro; o barramento superior consiste 
num intricado sistema de mangueiras, capacetes e machadinhas.
O exterior clássico não dá nenhuma indicação do drama em que o seu interior, onde “na vasta 
extensão de terreno foi construída uma praça com casas e ruas, e no primeiro plano um hotel”. Quatro 
mil bombeiros habitam esse “cenário” metropolitano em carácter permanente; são “recrutados nos 
departamentos de incêndios desta cidade e de cidades vizinhas [e] conhecem profundamente a 
sua profissão”. Aguardando nas laterais do quarteirão sintético, está uma flotilha de prevenção de 
acidentes: “O sistema contra incêndios inclui quatro camiões com bombas de água e mangueiras, 
um camião com escada magirus, uma torre d’água, uma ambulância e o veículo do comandante do 
batalhão”.
Mas no cenário urbano o protagonista é o próprio quarteirão da cidade: Combatendo as Chamas 
apresenta o quarteirão como actor. “Soa um alarme; os homens saltarão da cama e descerão pelo 
mastro de metal […]. O hotel no primeiro plano está a pegar fogo e há gente dentro dele. As chamas, 
iniciadas no primeiro andar do hotel, impedem a fuga. A praça está lotada de pessoas gritando e 
gesticulando; chegam as bombas d’água, depois a torre d’água, os carros com as mangueiras, o 
camião com a escada magirus, o comandante do batalhão e” – estabelecendo novamente uma relação 
entre resgate e perda – “uma ambulância, que atropela um homem ao rumar para o local do incêndio.
As chamas chegam ao andar seguinte […]. Os hóspedes que estão nas janelas são empurrados de 
andar em andar pelo fogo e pela fumaça.
Quando chegam ao último andar, ouve-se uma explosão, e o tecto do edifício desmorona”.
Mas os hóspedes histéricos são salvos, o fogo é apagado e o quarteirão é preparado para a próxima 
encenação.
Todo o espectáculo define o lado sombrio da metrópole como um acréscimo astronómico no potencial 
de catástrofes, só superado pelo aumento igualmente astronómico na capacidade de preveni-las.”

[KOOLHAAS, Rem; Nova Iorque Delirante, pág. 79 a 81]

Imagem 3
Fo t o m o n t a g e m 

Efeito Redoma

Cúpula Fuller sobre 

Canaletto
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A Causa II: Necessidade de Suporte

Suporte

O Efeito Redoma não é por si só a resolução de todos os problemas da ilha de Veneza, 
ou pelo menos não o procura ser. A cúpula afigura-se apenas como a materialização do 
culminar da estagnação de Veneza, o assumir da paragem, o preservar da memória, 
a imagem que ganha forma enquanto museu. O Efeito Redoma não é assim mais do 
que o adiar da já anunciada, mas ainda não assumida, morte de Veneza. A cúpula é 
assim o remendo mais eficaz para o actual estado de Veneza e está de acordo com 
a vontade demonstrada pela ilha, e também pela história, de preservar e vender a 
imagem do que um dia terá sido uma das mais importantes cidades do Mundo.
Apesar de a resposta se assumir como um elemento capaz de facilitar a sua 
preservação, garantido pelo menos o adiar da sua morte, esta permanece incompleta 
e, como esperado, leva a que a resposta se torne o problema.
Ao fazer com que a ilha se torne num museu, assumindo a sua estagnação eterna, 
surge a necessidade de criar novas infra-estruturas, exteriores à própria ilha, capazes 
de servir de suporte a essa nova função. Apesar da troca verificada nas suas vivências, 
passando estas a ser produzidas de modo artificial, continua no entanto a existir a 
necessidade de garantir vivências reais, externas à ilha e que sirvam de motor para 
a mesma.
Esta vivência externa só será conseguida com um aumento de escala quer permita à 
ilha ser absorvida pela actividade da sua envolvente, passando esta a ser uma parte 
de um todo maior.

Escala

O suporte só será então conseguido com uma mudança de escala.
Estando a ilha incapacitada de se desenvolver dentro dos seus próprios limites, esta 
terá que passar a estar integrada num todo maior, extrapolando os seus limites e 
procurando interagir de modo diferente com todo o território que a envolve, o seu 
suporte. Para que esta mudança aconteça torna-se então fundamental que exista 
uma reorganização territorial que seja capaz de reformular o modo como as diferentes 
partes do mesmo se relacionam. Só uma nova leitura totalitária da região de Veneza 
conseguirá fazer com que as partes se desenvolvam em prol de um sistema maior 
e mais equilibrado. A complementaridade de todas as partes será assim o único 
modo de anular a estagnação da ilha e apenas a mudança de escala será capaz de 
assegurar as novas vivências exteriores essenciais para a sua subsistência. 
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A Ponte

Foi no decorrer do século XX, mais precisamente no ano de 1931, que foi estabelecida 
a primeira ligação física entre Veneza e o continente, criando-se assim a ponte della 
Libertà. No seguimento da unificação de todo o território italiano e com a necessidade 
de criar uma rede que fosse capaz de aproximar todas as regiões do país, esta 
representaria um importante passo assegurando a libertação da ilha dos seus rígidos 
contornos. A ponte com cerca de 4Km (3850m) passaria agora a unir Veneza e a 
terrafirma, mais especificamente a região de Mestre, garantindo agora uma ligação 
mais rápida entre estas.
Mas uma ponte tanto une como marca também a separação.
Apesar da construção da ponte grande parte de Veneza lutou sempre no sentido 
contrário, o da sua separação do restante continente. Utilizando como justificação 
que as ligações existentes, efectuadas por barco, eram suficientes e assim capazes 
de suportar todas as trocas que seriam necessárias efectuar entre as duas margens 
da lagoa. Mas a verdade é que a construção de uma ligação sobre a lagoa de 
Veneza representava, e principalmente para os tradicionalistas, um claro abalo para 
a identidade da ilha. Com Veneza já focada na preservação da sua identidade, a 
construção da nova ponte trazia tudo aquilo que não lhe pertencia e que de certo 
modo a despersonalizava.
Fisicamente a união foi estabelecida, mas ideologicamente nunca houve nada que a 
ligasse às restantes cidades.

 

“De um lado estavam os pontisti, homens do progresso, que pretendiam ligações mais 
próximas entre Veneza e o grande mundo moderno, com “o coração de Itália batendo 
de encontro ao de Veneza”; do outro lado estavam os tradicionalistas, amantes de 
tudo quanto era antigo e honrado, que desejavam manter a sua Veneza tão próxima 
da virgindade quanto era fisicamente possível e que argumentavam com base numa 
variedade espectacular de premissas, desde o perigo de uma segunda ponte reter o 
fluxo das marés e matar a cidade com malária à possibilidade de os solavancos das 
rodas das carroças enfraquecerem os alicerces dos edifícios venezianos.
São casos exemplares da eterna disputa veneziana, entre modernizar ou preservar 
Veneza.”

[MORRIS, Jan; Veneza, pág. 158]
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Imagem 4
Ponte della Libertà 

(1931) 

Eugenio Miozzi
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Alienação

Para que seja assegurado o suporte para o assumir da estagnação da ilha é então 
fundamental que esta saia dos seus limites e se passe a relacionar com o território 
envolvente de um modo distinto do que até então se tem vindo relacionar. Para além 
da mudança de escala que é agora necessária, é simultaneamente necessário que a 
sua mentalidade em relação à sua envolvente também se altere. 
Se Veneza hoje se encontra isolada, alienada, e sem capacidade de encontrar na 
sua envolvente o suporte necessário, apenas deve a si a culpa disso mesmo. Sempre 
focada no que se passava no interior dos seus limites, esta rejeitou sempre ter uma 
ligação de cooperação com a sua terrafirma e a centralidade que sempre revindicou 
no território foi aliás, a causa dessa mesma alienação. 
Sempre receosa que a sua periferia a descaracterizasse o seu centro, síndrome de 
grande parte dos centros urbanos, esta distancia-se cada vez mais da sua envolvente 
e preocupa-se apenas em assegurar que esta colmate as suas debilidades, criando 
sempre uma relação de sentido único.
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O Suporte: Motel Mestre

Pós-Guerra

Para perceber o actual estado da cidade de Mestre é necessário recuar até aos 
anos 50, período pós-guerra onde se verificou um dos maiores crescimentos do seu 
aglomerado urbano e onde a ideologia em torno da cidade também sofre maiores 
alterações.
Mestre é dos territórios da região de Veneza mais afectado pela devastação da II 
Guerra Mundial, não só pela paragem a que este período corresponde na evolução 
da cidade, mas principalmente pelos bombardeamentos que devastaram a região 
procurando torná-la mais débil. Como locais estratégicos na região de Veneza, Mestre 
e Marghera foram então os pontos mais afectados. Em Marghera o alvo foi toda a 
zona portuária e industrial, procurando reduzir a produção e afectar a comunicação 
marítima com os restantes pontos geográficos; no caso de Mestre o objectivo passou 
por impedir que as ligações por terra, principalmente as estabelecidas por comboio, 
continuassem a ser feitas, desligando assim Veneza do restante território italiano. 
É então no fim do período da II Guerra Mundial que Mestre se vê obrigada a reconstituir 
o seu território e a pensar numa nova estratégia para a sua evolução. Vendo o seu 
território parcialmente devastado, tem a sorte de o poder repensar e reorganizar nos 
anos que se seguem. Mas a verdade é que Mestre não soube aproveitar a sua sorte.
A destruição no último dos seus estados é a possibilidade de se ter que planear algo 
de novo e tem por isso que ser encarada como um acto fortuito de sorte. Após a perda 
da memória material, o que resta a nível físico é a possibilidade de se poder repensar 
o território de modo a corresponder às actuais necessidades dos seus habitantes e 
em função dos novos conhecimentos adquiridos com o tempo, procurando sempre 
tornar a distância entre a novidade e o presente a menor possível. A destruição é 
assim a possibilidade de um renascer para Mestre.

Imagem 5
Sequência 

Destruição I
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Imagem 6
Sequência 

Destruição II
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Império das Construtoras

Um dos problemas de Mestre e que levaram a cidade à sua desordem actual foi a 
falta de um plano prévio, uma estratégia, que delineasse o seu crescimento nos anos 
que se seguiram a II Guerra Mundial. Sem estratégia definida e com a necessidade 
de responder rapidamente ao défice habitacional de Veneza, que começava nesta 
altura a ver os seus habitantes partirem em grande número, Mestre imerge numa 
construção desenfreada de edifícios habitacionais. Indiferente ao modo como estes 
se iriam relacionar com o restante território e edificado que os envolvia, tanto pela 
sua disposição como pela sua aparência, procurou apenas responder do modo mais 
fácil e barato à problemática da habitação. Se com isto a situação da habitação ficou 
resolvida o que faltou a Mestre foi pensar em estruturas e programas alternativos que 
suportassem as novas vivências que a cidade passava a adquirir. 
No final, sem vivências próprias e com o seu território impregnado de blocos de 
habitação, “alienados” de tudo que lhes é exterior, Mestre deixa de ter capacidade de 
criar as suas próprias dinâmicas, perde o seu real sentido de cidade e passa apenas 
a ser um somatório de dormitórios desligados de tudo o resto.

Imagem 7
Sequência

Abandono I
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Império do Automóvel

É importante ter em mente que o crescimento e reorganização da malha urbana 
de Mestre são coincidentes com a proliferação do automóvel enquanto meio de 
transporte pessoal, algo que marca como uma cicatriz o desenrolar da sua evolução. 
O decréscimo do seu custo de aquisição e a flexibilidade que garantia, tornavam-no o 
meio de transporte perfeito. Rápido e cómodo, criava agora uma ideia de liberdade de 
locomoção que até então nenhum outro tinha sido capaz. Era sem dúvida o transporte 
do futuro! E a cidade assim se articulou em torno dele, e não do Homem. O automóvel 
era, e como ainda hoje continua a ser, a referência. Todas as deslocações passaram a 
ser pensadas para o homem que ia no interior do seu automóvel e consequentemente 
as noções de distâncias tiveram necessariamente que ser também alteradas. As ruas 
foram totalmente tomadas por ele. Os passeios, cada vez mais reduzidos, servem 
agora não só para estacionar, mesmo que abusivamente, bem como para colocar 
toda a informação que apenas ao automóvel diz respeito. Os programas que se 
desenvolviam à escala do quarteirão, de proximidade, passavam agora a deixar de 
fazer sentido, e os 100 metros percorridos por uma pessoa são agora equivalentes 
a um ou mais quilómetros percorridos pelo automóvel. Esta facilidade de locomoção 
levou então ao distanciamento dos programas e à centralização dos mesmos, 
passando estes a ter também uma escala muito superior, capaz de receber muita 
mais gente em simultâneo. Isto não só era mais cómodo para quem ia em busca de 
satisfazer as suas necessidades, que encontrava agora tudo concentrado no mesmo 
local, poupando muito do seu precioso tempo para trabalhar, mas também para 
quem prestava os serviços, que podia agora transferir-se para uma zona com custos 
mais baixos e no entanto assegurar do mesmo modo, ou até melhor, a satisfação dos 
seus clientes.
O maior erro foi sempre partir do princípio que toda a gente necessitaria de um 
automóvel para conseguir viver a cidade. Este passou a ser uma prótese essencial 
para a vivência do território e o Homem ficou assim subjugado ao uso do carro, 
aproximando-se da realidade de Metropolis (Fritz Lang), onde a máquina, criação 
humana, passa a comandar e não a ser comandada. 
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O Motel

O processo de evolução de Mestre é assim semelhante ao de um comum Motel. Em 
primeiro lugar posiciona-se estrategicamente entre Pádua e Veneza, aproveitando 
assim o movimento existente no eixo de ligação entre os dois pontos. Ao garantir 
este distanciamento de ambos os pontos passa a assegurar que os seus preços 
serão mais baixos, libertando-se assim da especulação imobiliária já existente nos 
outros locais, principalmente no caso de Veneza. Tirando então partido dessa falta 
de oferta, ou da oferta inacessível, esta preocupa-se apenas em gerar as condições 
mínimas necessárias, isto é, aquelas que não conseguem ser alcançadas nos outros 
pontos, descurando-se assim de todas as restantes. Um Motel não precisa de ser 
visualmente apelativo nem de ter um vasto leque cultural para oferecer, visto que não 
é isso que o torna atractivo. A atractividade deste é apenas gerada pela escassez de 
oferta e pela competitividade dos seus preços. Se a atractividade é gerada pelos seus 
baixos preços, então quanto mais baixos forem maior será a atractividade. E Mestre 
cresce assim, nesta lógica de motel, reduzindo sempre ao pensamento e aos custos 
da sua execução, procurando apenas ser uma cidade de serviço para Veneza, barata 
e eficaz.
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Os Layers de Mestre

AUTO-ESTRADA
Estradas Nacionais e Vias Rápidas
Linha de Ferro . Rede de Combóios de Itália
Linha de TRAM
Rede de Canáis

Imagem 8
Esquema Síntese 

com todos os 

Layers de Mestre.
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Planta Síntese: Análise



21

(R)evolução: Plano Mestre 

Rizoma: No City Center

Com a necessidade de criar um novo suporte para a ilha, surge também a necessidade 
de delinear um plano que redefina a nova escala da cidade e o modo como esta passa 
a funcionar. No city center, ou cidade sem centro, é o conceito base do qual parte 
todo o projecto e que lançará a estratégia principal para seja operada a (r)evolução da 
Nova Veneza, delineando as intenções da sua nova organização.
Como o próprio nome indica, no city center pretende ser a cidade sem centro, 
sem hierarquias e sem poder, que se revê tanto na forma como na definição de 
Rizoma, mas neste caso aplicado ao território e funcionando como organismo capaz 
de o organizar. Com a centralização das infra-estruturas, do poder e do capital, 
a capacidade de evolução ficará sempre restringida a esse mesmo centro que 
permanecerá em sucessiva evolução, mas que ao mesmo tempo se aprisiona cada 
vez mais aos seus próprios limites. A excessiva importância dos centros, que cresce 
de modo exponencial em relação á sua envolvente, faz com que estes passem a ficar 
sobrecarregados de programas e serviços mas sem capacidade de gerar vivências, 
provocando a sua desertificação. A incorporação de todas as infra-estruturas num só 
ponto e a falta de flexibilidade que o mesmo começa a ter para responder a todas 
as necessidades habitacionais, faz com que em torno de si se comece a formar 
uma massa cinzenta, com uma nova ordem própria desvinculada da do centro e 
que redefine os limites de expansão desse mesmo centro. A excessiva importância 
que os centros albergam em si gera em simultâneo uma inexistente importância 
dada às periferias, que estão alienadas, e isso reflecte-se na desordem com que 
estas se propagam, cicatrizando todo o território. No city center é por isso o modelo 
anti periferia, que, garantindo uma evolução descentralizada, garante também que a 
inexistência de centro não dê origem à cinzenta periferia. 
O objectivo passa então por descentralizar a região de Veneza, que se encontra focada 
na ilha, delineando uma estratégia para todo o território (Marghera, Mestre e Veneza) 
que redefina a distribuição das infra-estruturas e do programa, de modo a que a 
relação entre os diversos pontos passe a ser de complementaridade, constituído 
assim um novo organismo único segundo o modelo do rizoma defendido.
 



22

COMBOIOS ITÁLIA
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Ligações: Transportes e comunicação

Para que o organismo funcione e se desenvolva de modo equilibrado é preciso que 
as suas ligações se processem de modo eficaz, aproximando os diferentes pontos do 
todo e evitando que nenhum destes se exclua do restante conjunto. As ligações são 
os sistemas de distribuição que unem os diferentes órgãos (pontos) do organismo e 
que asseguram uma comunicação constante e uniforme entre o todo. 
Os transportes seguem o princípio do conceito principal de no city center, isto é, à sua 
escala terá que haver também um equilíbrio entre os diferentes meios de transporte. 
Não é benéfico para o crescimento do organismo que existam transportes com maior 
preponderância, que percorram todos os pontos do organismo. O objectivo é sim que 
estes também se complementem, criando uma rede mais abrangente, mais densa e 
mais diversificada (mais opções). 
O novo sistema de distribuição procura ser um desenvolvimento da infra-estrutura 
pré-existente, procurando estender os seus tramos, densificando a sua rede e 
acrescentando novas alternativas de transporte. Utilizando os transportes já existentes 
na região (tram, autocarro, táxi, automóvel, vaporetto) é apenas adicionado um novo 
meio de transporte, o metro elevado, que pretende ser a ligação mais veloz do 
organismo. A implementação deste deve-se sobretudo à necessidade de tornar a ilha 
mais próxima da restante cidade, estabelecendo uma ligação rápida e directa entre 
os principais pontos de chegada e de partida da Nova Veneza, aproximando o CHIP 
do Aeroporto e dos Cruzeiros da ilha. 
No caso do Tram a estrutura já existente foi aproveitada e o objectivo passou por 
estender as suas linhas a todo o território, adicionando novas ligações entre os 
principais pontos. Com os novos percursos a rede passa a abranger toda a cidade, 
desempenhando um papel fundamental na ligação entre todos os pontos do 
organismo, garantindo que todos estejam em comunicação de modo mais directo. 
Cobrindo toda a área urbana da Nova Veneza de um modo mais eficiente, este meio 
de transporte permite agora que a ligação entre os pontos seja estabelecida mais 
rapidamente e afirma-se como uma alternativa à altura do autocarro e do automóvel, 
únicos transportes até ao momento capazes de fazer a distribuição em toda a área. 
Com a extensão das linhas a todo o território e com a introdução do metro elevado 
passam a existir novas alternativas de transporte capazes de assegurar um novo 
equilíbrio em todo o sistema, complementando os trajectos que até então só eram 
possíveis de percorrer pelo automóvel. Relativamente ao sistema viário não foi feita 
qualquer modificação aos seus trajectos, tendo apenas sido adicionados novos 
parques de estacionamento. O sobre desenvolvimento do sistema viário em relação 
aos restantes sistemas de distribuição fez com que a estratégia não passasse por 
melhorar as suas estruturas, mas sim por redefinir a sua importância na articulação 
da cidade. Com a introdução de novas alternativas de transporte, que passam a 
complementar todo o organismo, espera-se que exista uma redução de fluxo no 
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sistema viário. Essa menor utilização será assim a grande melhoria realizada no seu 
desempenho, procurando que este passe a funcionar mais fluidamente, evitando o 
seu uso excessivo e o seu consequente congestionamento. No sentido de melhorar as 
infra-estruturas viárias e a relação com os restantes sistemas, foram acrescentados 
novos pontos de estacionamento público adoçados às principais vias de trânsito, 
localizados próximos das paragens dos transportes públicos, facilitando a interacção 
entre sistemas alternativos.
Por último, e para completar todo o sistema de distribuição, ficam a faltar os 
autocarros. Para que seja garantida uma total cobertura da Nova Veneza e reforçada 
a união entre todo o conjunto, é necessário que os autocarros passem a estabelecer 
ligações dentro dos vazios deixados pelos restantes tipos de transportes. Com o metro 
e o tram a assegurarem as ligações entre os pontos mais distantes, cabe ao autocarro 
manter em ligação os interstícios deixados pelos restantes sistemas, passando este 
a ter um funcionamento muito mais local, deixando assim de percorrer as grandes 
distâncias a que era sujeito anteriormente.

Esquema de 
Ligações:

Transportes e 
Comunicação

REDE VIÁRIA PRINCIPAL

AUTOESTRADA

REDE FERROVIÁRIA

REDE TRAM

REDE NÁUTICA

VIA PEDONAL E CICLOVIA

ESTACIONAMENTO PÚBLICO

LINHA DE METRO ELEVADO
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Imagem 9
Trailblazer 

(1956 to 1964) 

Houston, Texas

Imagem 10
Wuppertal 

Suspension 

Railway (1901) 

Alemanha
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Imagem 11
Marina City 

(1959 to 1964) 

Bertrand Goldberg
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ZOOM I - Percurso Pedonal Mestre-Veneza

O novo percurso que estabelece a ligação entre Mestre e Veneza vem ocupar o 
espaço deixado livre pelas linhas de comboios de passageiros que faziam a ligação 
entre ambos os pontos e que deixam agora de existir após a nova reformulação 
dos transportes. Neste espaço surge agora uma Alameda que passa a garantir que 
o percurso seja efectuado de dois novos modos, tanto pedonal como de bicicleta, 
permitindo uma ligação ininterrupta. A bicicleta, que é um meio de transporte 
com bastante preponderância em todo o território italiano, passa agora também a 
conseguir chegar à ilha, algo que antes não acontecia, permitindo agora uma ligação 
low cost e relativamente rápida entre Mestre e Veneza.
A nível de programa o objectivo é que comecem a ser ligadas novas infra-estruturas 
à Alameda, mobiliário urbano, playgrounds, equipamentos desportivos, cafés, 
diferentes tipos de apoios que garantam conforto e uma maior dinâmica em toda a 
extensão do percurso.
A nova barreira de árvores criada pela Alameda, para além de tornar mais confortável 
o percurso pedonal, tem também a finalidade de servir como barreira visual e 
ambiental, criando uma separação entre a grande zona industrial de Marghera e a 
zona habitacional de Mestre.
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Corte 0,1

Corte 0,2
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Corte 0,7

Corte 0,8
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ZOOM II - CHIP

O CHIP é a nova estação principal de Mestre, que toma o lugar da antiga estação 
ferroviária.
O CHIP tem como função principal servir de rótula entre as diversas ligações 
efectuadas pelos diferentes transportes.
O CHIP é um organismo vivo, capaz de se mutar e actualizar consoante as 
necessidades, tanto imediatas como a longo prazo. 
O CHIP é uma estação de comboios.
O CHIP é uma estação de metro.
O CHIP é uma estação de tram.
O CHIP é uma ligação pedonal entre Marghera e Mestre.
O CHIP é espaço público.
O CHIP é um shopping.
O CHIP são escritórios.
O CHIP é diversão.
No CHIP os pilares são os únicos elementos que estão em contacto com a terra.
No CHIP a estrutura mãe do edifício está localizada na cobertura. 
No CHIP todos os programas surgem suspensos à estrutura mãe.
O CHIP é uma megaestrutura.

“Four years  later Ralph Wilcoxon, planning librarian at the College of Environmental 
Design, Berkeley, prefaced his invaluable Megastructure Bibliography with as 
intoduction including a proposed etymology of the word ‘megastructure’ and this 
serviceable four-part definition of megastructure as not only a structure of great size, 
but… also a structure which is frequently:

 1. Constructed of modular units;
 2. Capable of great or even ‘unlimited’ extension;
 3. A structural framework into which smaller structural units (for exemple, 
 rooms, houses, or small buildings of other sorts) can be built – or even
 ‘plugged-in’ or clipped-on’ after having been prefabricated elsewhere;
 4. A structural framework expected to have a useful life much longer than that 
 of the smaller units which it might support.”

[BANHAM, Reyner; Megastructure, pág. 8]
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COMBOIOS ITÁLIA

METRO VENEZIA

METRO AEROPORTO

PERCURSO PEDONAL CHIP
VENEZIA
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Imagem 13
Concert Hall 

Project (1942) 

Mies Van der Rohe

Imagem 12
Esquema de 

Relações Chip.

Corte 
Longitudinal 

CHIP
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Imagem 
14,15,16
Fun Palace (1961) 

Cedric Price
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ZOOM III - Administração e Interchange Station

Esta intervenção surge com a necessidade de se criar um novo ponto, Interchange 
Station, capaz de articular as novas linhas de metro e que garanta a total ligação entre 
os 3 principais pontos de chegada da Nova Veneza: o CHIP (comboios), o Aeroporto e 
também a ilha de Veneza (cruzeiros). A localização deste permite também que sejam 
aproveitadas as vias rápidas marítimas existentes na lagoa, constituindo mais um 
acesso rápido e diversificando assim os modos de chegada até si.
Aproveitando-se da centralidade que este ponto possui na proposta, é também criada 
uma zona de edificado que conformará a zona administrativa da Nova Veneza. Nesta 
ficarão situadas todas as infra-estruturas necessárias para a sua administração, bem 
como todos os serviços prestados por estas para a sociedade. Com esta centralização 
administrativa pretende-se que seja aumentada a eficiência de todos os processos de 
gestão da cidade, aproximando todos os seus intervenientes e facilitando também a 
sua utilização enquanto serviço público.   

Imagem 18
Esquema de 

Organização e de 

Programa.
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Imagem 
19,20,21
Volumetrias dos 

esdificios da 

nova zona de 

Administração e 

Interchange.
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Imagem 22
“Proposta da 

Comissão para a 

retícula de Manhat-

tan, 1811.”
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Evolução: Megainfra-estrutura

Estabelecidas as principais ligações entre os diversos pontos do território, passa a ser 
necessário definir novas directrizes que sejam capazes de regar o desenvolvimento 
da Nova Veneza com o decorrer do tempo. Voltando a pensar no todo como um 
organismo e após definida tanto a colocação dos seus órgãos, como a dos seus 
diferentes sistemas de distribuição, será agora necessário criar músculos que 
ocupem os seus vazios, tendo estes que ser capazes de dar forma ao organismo e 
simultaneamente garantir a sua flexibilidade. Para evitar que o desenvolvimento da 
Nova Veneza se processe desregradamente, como o de Mestre devido à ausência de 
planeamento prévio, foi criada uma base, uma malha, que fosse capaz de regrar todo 
o território.
Apoiando-se nos sistemas de distribuição existentes e aproveitando a ausência 
de topografia do terreno, foi primeiro desenhada uma métrica única que teve que 
obedecer a duas premissas: por um lado teve que passar a definir uma ocupação 
para toda a região que se encontrava livre no território, garantindo uma nova regra na 
sua evolução; por outro lado era necessário que a métrica permitisse também uma 
futura expansão da mesma para os restantes pontos da cidade, conseguindo assim 
o seu objectivo máximo de encadeamento e coordenação, criando um novo padrão 
para toda a Nova Veneza.
Os requisitos da malha fazem com que esta se comporte como uma megainfra-
estrutura, contigua aos princípios da megaestrutura mas diferente na sua escala. 
A megainfra-estrutura é assim a base na qual podem ser adicionadas não só as 
megaestruturas como todas as restantes estruturas de apoio à cidade.

A megainfra-estrutura é:

 1.  É a infra-estrutura base de um território da qual partem todas as outras;
 2. Para além da sua grande escala esta terá que ser passível de ser 
aumentada, a sua extensão tem que ser ilimitada;
 3.  Tem que formar um padrão, constante, composto por unidades de menor 
escala;
 4.  A regra da qual parte a megainfra-estrutura permite que as suas infra-
estruturas menores sejam alteradas facilmente; 
 5. Nas diferentes unidades que formam o todo, tem que ser possível 
adicionar, substituir ou eliminar rapidamente estruturas de menor escala, garantindo 
a flexibilidade necessária para que este se consiga adaptar às diferentes exigências 
do seu desenvolvimento;
 6.  A megainfra-estrutura tem uma validade temporal ilimitada.
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Imagem 23
Planta com a 

métrica definida 
pela nova Malha.
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Imagem 24
Planta com três 
tipos de tipologias 
diferentes de 
ocupação da 
Malha.
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Imagem 25
Vista aérea de um 
excerto da Malha. 

Volumetria das três 
tipologias.
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Imagem 26
Vista aérea de um 
excerto da Malha. 
Volumetria das três 
tipologias.
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Imagem 27
Planta Síntese

Malha e Tipologias
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Planta Síntese: Proposta
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Conclusão

O projecto pretende contribuir com uma possível visão do que poderia ser a 
evolução da região de Veneza. Começando por interpretar a estagnação da ilha face 
à incapacidade desta se modernizar e gerar novas vivencias, o objectivo passou 
por assegurar que a sua imagem seria preservada do melhor modo possível, uma 
valorização do objecto que passou a estar em destaque com a colocação da redoma. 
Assegurada a sua preservação o projecto passou depois por delinear um novo plano, 
uma estratégia, que suportasse e tornasse essa (r)evolução de conceito possível. 
O plano Mestre, que pretende ser a resposta final de todas as problemáticas levantadas 
anteriormente, tem assim o objectivo de estimular uma nova visão sobre o território 
de Veneza, que procure sobretudo repensar o modo como este se poderia passar a 
articular na sua totalidade. Alicerçado no conceito de rizoma, No City Center pretende 
assim ser o conceito sobre o qual a Nova Veneza se passa a desenvolver, na tentativa 
de evitar que as diferentes partes permaneçam desligadas e passem agora a formar 
um novo todo no qual passam a estar em constante relação. 
Para suportar esta nova relação mais intensa entre todos os pontos do rizoma foi 
necessário melhorar o sistema de distribuição existente e estabelecer também 
novas ligações que garantissem a interligação total da cidade. Feito o upgrade dos 
transportes existentes foi apenas adicionado um novo metro elevado, monorail, que 
passa a permitir uma ligação mais rápida entre os principais pontos de chegada da 
Nova Veneza. 
No sentido de cozer todas as decisões tomadas anteriormente e de tentar determinar 
uma nova regra para o crescimento da cidade, foi desenhada uma megainfra-estrutura, 
capaz de ordenar toda a evolução lançando directrizes para o seu crescimento 
ilimitado e que simultaneamente seja versátil ao ponto de permitir que a sua métrica 
de asas para que também o caos seja criado.
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