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resumo 
 

 

A valorização dos recursos e das experiências de um determinado território na 
contemporaneidade implica compreender, nas suas múltiplas dimensões, a 
relação entre esse território e o seu acesso na dimensão local e global. Deste 
modo demonstra-se necessário adotar abordagens e estratégias de 
observação que incorporem transversalidade e multidisciplinariedade, 
possibilitando a construção de uma visão sistémica. Ressalta-se o papel 
fundamental do Design na criação de cenários possíveis, que promovam 
antecipando um acesso aos recursos locais e culturais de um determinado 
território. 

Como desafio a este processo, a recuperação da hereditariedade e do espírito 
da ria de Aveiro a partir da visualização das linhas de água (ria, rio, lagoa, 
mar) e, através de uma visão estratégica do design, coloca-se nesta 
abordagem com a ambição de destilar os vértices da emoção e experiência 
ligados ao território, criando um novo cenário de acesso a um mapa de 
ensaios, como precursor de experiências profícuas. 

Ao longo da investigação foi possível consolidar um quadro de análise que 
serviu de suporte à reflexão orientada para as decisões necessárias relativas 
ao território em estudo – Aveiro. 

Os resultados contribuem para nutrir uma visão estratégica orientada à 
valorização do território em estudo, promovendo uma aproximação ao grande 
território em diálogo com a micro escala historicamente reconhecida pelo 
design mas que aqui resulta num condensado de informação que ajuda a uma 
compreensão consciente deste mesmo território, assim como os desafios 
apreciados à dimensão do território de Aveiro. 

Um reinventar da experiência e da paisagem do quotidiano experienciado a 
partir da reciclagem de matéria, conceitos, história e de memórias possíveis de 
uma reconstrução infinitamente possível de observar. 
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abstract 

 
The enhancement of resources and experiences of a particular territory in 
contemporary implies understanding, in its multiple dimensions, the relationship 
between this territory and its access in local and global dimensions. Thus, 
proves to be necessary to adopt approaches and observation strategies that 
incorporate transversality and multidisciplinary, allowing the construction of a 
systemic view. We highlight the fundamental role of Design in creating 
scenarios that allow access to local resources of a given territory. 

As challenge to this process, the recovery of heredity and spirit of the Ria de 
Aveiro from the visualization of the water lines (ria, river, lagoon, ocean) and, 
through a strategic vision of design, puts on this approach with the ambition to 
distill the vertices of emotion and experience related to the territory, and 
creating a new scenario, a map of experiences, as precursor of valuable 
experiences.  

Throughout the investigation was possible to consolidate a framework of 
analysis to support for reflection oriented to the necessary decisions 
concerning the territory under study – Aveiro. 

The results contribute to nurture a strategic vision oriented to the enhancement 
of the territory under study, promoting an approach to vast territory in dialogue 
with the micro scale historically recognized by design, but here results in a 
condensed information that helps a conscious understanding of this same 
territory, as well as the challenges appreciated at scale of the territory of 
Aveiro.  

A reinvent of the experience and landscape of daily life experienced from 
recycled matter, concepts, history and possible memories of a reconstruction 
infinitely possible to observe. 
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