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Abstract 
The urban and architectural renovations effected in the shores of the tectonic Nervión River, in the 
metropolitan region of Bilbao, were supplanting the vigorous and intricate industrial image for a 
collage of works of art opportunely exposed with certain proximity, seeking to support the historical 
and nostalgic naval and port character of the region, the gardens trying to expire with the task of 
connecting history and contemporaneousness, gradually transforming these areas into democratic 
spaces, recovering the former attraction produced by the waters and allowing the accessibility to the 
fluvial limits and edges, which always inspired high mental and psychological conditions. 
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1. BILBAO 
Embora não existam dados que permitam, cronologicamente, fixar as origens da cidade de Bilbao, 
traços arqueológicos evidenciam a existência de um agrupamento populacional, em ambas as margens 
do Rio Nervión, que se dedicava à pesca, à extração e ao tratamento de ferro. Sua história oficial 
começou, no entanto, com o surgimento de um núcleo urbano dedicado ao comércio, cujo 
desenvolvimento ocorreu no início da Idade Média. Este assentamento marítimo e mercantil adquiriu a 
condição de Vila, em Valladolid, no ano de 1300 e converteu-se num dos principais centros de vida 
vizcaína e, devido à sua posição geográfica, num importante centro de transportes marítimo e 
comercial alimentado pelas minas de ferro da região. 
 
A atividade portuária, base do desenvolvimento urbano, converteu o Rio Nervión na coluna vertebral 
da atividade industrial, suporte econômico de Bilbao metropolitano, até o final de 1970, quando se 
iniciou o desmantelamento das indústrias metal-siderúrgica e naval, devido à recessão econômica 
mundial, culminando-se, ao final da década seguinte, à tomada das primeiras decisões com o objetivo 
de reverter o processo de deterioração econômica. As margens do rio, que eram um efervescente polo 
de atividades industrial e portuária e expoente da potência econômica da região, refletiam, então, a 
degradação e obsolescência produtiva e urbanística e as elevadas contaminações atmosférica e 
hidráulica, tanto do Rio Nervión, como de seus afluentes e evidenciavam a desestruturação urbana e a 
incomunicabilidade existente entre seus distintos núcleos urbanos. Percebeu-se, por fim, de que Bilbao 
havia, em seus 700 anos, vivido de costas a seu rio e de que os melhores espaços urbanos estavam 
ocupados por indústrias e impedidos ao acesso público. 
 
Com o intuito de renovar sua economia, é posto em marcha, no incío da década de 1990, um 
audacioso processo de transformação urbana, com atuações tanto em infra-estruturas como em novas 
atividades econômicas e culturais, que converteram a região metropolitana de Bilbao, em referência 
para o Séc. XXI. As demolições de ruínas industriais, ferroviárias e portuárias no entorno ao rio e 
próximas ao centro urbano, revelaram latentes possibilidades de compor uma nova estrutura urbana 



para a cidade e a região metropolitana, tendo o rio como eixo principal para sua renovação sócio-
econômica e urbanística. Esta renovação pressupos a necessária recuperação das águas fluvias e o 
traslado das instalações portuárias à desembocadura do Rio Nervión, a construção de novas pontes e 
linhas de metrô, unindo uma trintena de municípios que, até então, haviam convivido de costas uns aos 
outros e ao rio e a criação de espaços de lazer e cultura ao longo das margens agora democratizadas. 
Esta renovação urbana de Bilbao contou e continua a contar com a participação de arquitetos de 
prestígio internacional, como Frank O. Gehry, Norman Foster, Cesar Pelli, Ricardo Legorreta, Arata 
Isozaki, Santiago Calatrava, James Sterling e Maria Dolores Palacios e Federico Soriano, 
demonstrando que esta revitalização é inconteste e única. Renovação esta, impavidamente vigiada por 
um irrepreensível tigre do alto de um modernista edifício, de 1943, obra do arquiteto Pedro Ispizua, à 
margem direita do Rio Nervión, no Passeio Campo Volantin, em Deusto, que já deste pódium, assistiu 
ao auge da nostálgica economia industrial bilbaína, desde seu centro histórico, junto à Ponte Santo 
Antonio até Santurce e seu superporto, na foz, na baía de Abra, numa sequência de imagens do 
passado, do presente e do futuro das relações e mudanças ocorridas em Bilbao. 
 
Na outra margem do rio e do centro histórico, a cidade antiga tem sido objeto de renovação e 
consolidação de seu tecido urbano, superando o isolamento a que, há muito, estava submetida e 
facilitando a ligação física com as demais áreas urbanizadas da cidade, através da recuperação dos 
residuais entornos das tectônicas margens do rio, a montante da Ponte La Merced, nos espaços 
urbanos denominados Urazurrutia, Marzana, Merced e Naja, restringindo a circulação de veículos e 
dando preferência aos pedestres, possibilitando a comunicação entre a cidade antiga e o centro 
histórico e recuperando-se um anterior passeio fortuito e semi-desértico, que agora oferece novas 
sensações, intensidade variada de novas cores, texturas, alturas, emoções. Esta comunicação 
harmônica entre rua preferencial de pedestres e centro histórico ocorre pela utilização de nova 
pavimentação em nível, sem a distinção de cotas entre passeio e pista de rolamento, e mobiliário 
urbano com sensibilidade para proporcionar agradáveis ambientes de estar e participação sociais. A 
pavimentação deste agradável e tectônico passeio é interrompida, aqui e ali, por outros pavimentos de 
distintos materiais, como madeira, cerâmica, pedras de diferentes texturas e cores, em geométricos 
quadrados, ora com bancos dispostos como poltronas em salas de estar, ora com elementos de 
concreto que dispostos em conjuntos de dois ou três, formam espaços com esculturas-bancos. A 
concomitante implantação do sugestivo e elegante passeio em suave balanço sobre o rio, executado em 
estrutura metálica e pavimentação de madeira, destacando-se como uma respeitosa imitação da mais 
lírica natureza industrial, contribui para produzir envolventes de maior qualidade e, significativamente, 
amplia a largura do espaço urbano entre as edificações e as bordas tectônicas do Rio Nervión. 
 
A jusante da Ponte La Merced e além dos jardins do Arenal, em frente ao prédio da Prefeitura, o 
Passeio Uribitarte, sobre os degradados espaços antes ocupados por oficinas e pavilhões industriais, 
converteu a margem esquerda do rio, a exemplo do já existente Passeio do Campo Volantin, à margem 
direita, numa extensa área de lazer com amplos e arborizados jardins e forte caráter de circulação de 
pedestres com ciclovia e também delimitados espaços para a circulação de veículos à baixa velocidade 
e para o moderno e reimplantado bonde que conecta Uribitarte e Abandoibarra a outros bairros da 
cidade. A meio caminho entre a Prefeitura e o Museu Guggenheim, Santiago Calatrava projetou a 
espetacular Passarela Zubizuri (branca, em euskera, idioma falado em parte da Comunidade Autônoma 
denominada País Vasco), que une os passeios Uribitarte e Campo Volantin, com singulares rampas e 
escadarias de concreto armado e um magnífico arco parabólico de aço tubular que sustenta, por cabos, 
uma viga também tubular com tabuleiro de aço e vidro estrutural, passarela que transformou a imagem 
da cidade e converteu-se em posto privilegiado de belíssimas visuais do rio e suas bordas e margens, 
constituídas espaços de uso público. Pretende-se que esta passarela, futuramente, permita o acesso ao 
mais polêmico projeto desenvolvido ao longo das margens do Rio Nervión, obra do arquiteto Arata 
Isozaki, a ser construído sobre os escombros do Depósito Franco, com duas torres com mais de 20 
pavimentos e 82 m de altura, vários edifícios de escritórios e apartamentos, com 45 m de altura, para 
cujo acesso projetou-se uma monumental escadaria de 80 m de comprimentos e 50 m de largura, 
inspirada nas escadarias da Plaza de Espanha, em Roma, com a qual se pretende vencer o desnível de 
15 m entre o Passeio Uribitarte e a Alameda de Mazarredo. 
 



Ao final deste Passeio está a primeira e uma das mais importantes intervenções ocorridas em Bilbao e 
que se transformou no propulsor do desenvolvimento sócio-econômico, cultural e ambiental e das 
demais renovações urbanas e arquitetônicas realizadas na região metropolitana de Bilbao. O Museu 
Guggenheim, do arquiteto canadense Frank O. Gehry, implantado nos limites e bordas do Rio 
Nervión, na antiga zona industrial e portuária Abandoibarra, junto às tectônicas margens do rio, que 
tornou Bilbao mundialmente conhecida, é a concretização de um projeto arquitetônico, no qual a 
conjugação de materiais como aço, pedra, titânio e água evocam a força, a independência, a riqueza e 
a tradição industrial do País Vasco, transformando-o na maior e verdadeira obra de arte exposta à 
cidade e convertendo-o em símbolo máximo de uma Bilbao cosmopolita. É uma arquitetura escultural 
que, arrebatadamente, emerge das margens do rio - com tal magnitude que não mais permite a 
percepção dos limites e bordas entre os elementos líquido e sólido - 16 m abaixo da cota da cidade de 
Bilbao e de altura total não superior à altura média das edificações urbanas, integrando-se plenamente, 
desta forma, ao entorno adjacente. Como um enorme navio singrando mares bravios, é composto por 
uma série de volumes interconectados, de aparência desconjuntada, uns ortogonais e revestidos por 
pedras também ortogonalmente serradas - como representação do pago - outros curvos e retorcidos, 
revestidos por placas de titânio, rompidos pelo afloramento de grandes diamantes que fazem às vezes 
de aberturas que concedem transparência e luz a toda a arquitetura - representando, ambos, a riqueza 
da região - e centro gravitacional num átrio de incríveis dimensões, com 50 m de altura e em cujo 
cimo, uma metálica flor está imbuída de poder a unificar e arrematar o edifício. Pode-se contemplá-lo 
de todos os ângulos possíveis e imagináveis - emblematicamente sobre a singular passarela projetada 
sobre as águas do rio - admirando-se suas curvas e ondulações à incidência da cambiante luz, sem 
sentir absolutamente qualquer curiosidade de nele entrar, pois é árdua a tarefa de expor em seu interior 
obras que façam pela arte o que o edifício fez pela arquitetura. 
 
A poucos metros deste insigne museu, também em Abandoibarra, onde antigamente se encontrava a 
histórica "Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques", encontra-se a simbolizar 
a tradição naval de Bilbao, outra intervenção ocorrida nos limites e bordas fluviais do Rio Nervión - o 
Palácio de Congressos e de Música Euskalduna, idealizado pelos arquitetos Maria Dolores Palacios e 
Federico Soriano. Premiado como uma das mais importantes obras contemporâneas realizadas por 
arquitetos espanhóis, simboliza o último barco construído no antigo estaleiro, como uma fênix 
renascida de suas cinzas, eternamente fundeado nas docas transformadas em espelho d’água, refletindo 
o espírito da antiga instalação industrial, com seu revestimento em chapas de ferro fundido que o 
tempo cobriu com uma capa de óxido, conferindo-lhe cor e aspecto únicos e configurando-se como um 
grande navio a acolher milhares de futuros visitantes, um complexo multifuncional localizado no 
centro da cidade, metáfora da transformação de uma economia industrial à uma economia de serviços. 
Desde a atalaia do Palácio, como casa de comando do grande navio fantasma, pode-se desfrutar de 
explêndidas vistas do transformado entorno e das margens fluviais urbanas do Nervión e observar as 
metafóricas árvores junto a jardins de clara inspiração burlemarxiana, em frente ao palácio, como um 
natural prolongamento da arborização do Parque Dona Casilda de Iturrizar e o grande espelho d’água, 
no lado oposto, uma metafórica doca fluvial, prontamente disposta a receber a grande embarcação. 
Devido à considerável diferença de nível, o Palácio mais parece um elegante edifício de escritórios do 
que uma caixa de música visto desde a cidade e das proximidades do Parque Dona Casilda. Junto às 
margens fluviais, no entanto, parece uma grande e informe caixa oxidada sem escala mesurável, 
avistando-se o denso paralelepídedo sem suas esculpidas curvas e agudas linhas como proa. 
 
Entre estes dois importantes monumentos arquitetônicos bilbaínos, o Museu Guggenheim e o Palácio 
de Convenções e de Música Euskalduna, Cesar Pelli desenvolveu, em Abandoibarra, completa 
operação urbanística, uma verdadeira revolução urbana, procurando harmonizar-se com o Parque 
Dona Casilda de Iturrizar e a cidade, com uma regeneração total deste hiato, no qual conjugou lazer, 
negócios, cultura, espaços verdes, áreas residenciais e margens fluviais de um rio que já não é mais 
barreira, mas coluna vertebral da cidade e da região metropolitana. A emblemática área Abandoibarra, 
inclui, entre extensas áreas verdes, que ampliarão os limites do Parque Dona Casilda Iturrizar, um 
centro de comércio e de lazer Zubiarte, em forma semi-circular, composto por seis distintos edifícios, 
projetado pelo arquiteto Robert Stern, um hotel, projeto do arquiteto Ricardo Legorreta, o Salão de 
Atos da Universidade do País Vasco, a Biblioteca da Universidade de Deusto, edifícios residenciais 
nas proximidades do hotel, projetados pelo arquiteto Luis Peña Ganchegui e nas proximidades do 



Museu de Belas Artes, sob responsabilidade do arquiteto Robert Krier, o monumental edifício de 
Cesar Pelli, que em seus 160 m de altura abrigará atividades governamentais vascas e uma Avenida 
Abandoibarra, separando as distintas edificações do Passeio de Ribeira, próximo ao rio, um espaço 
verde projetado pelo arquiteto Javier López Chollet, que tem a árdua missão de ser elo de união entre 
o Museu Guggenheim e o Palácio Euskalduna, um verdadeiro museu de esculturas a céu aberto, o 
Jardim da Memória, que valoriza o criativo jogo de materiais, formas e espaços, em evocação ao 
passado industrial e portuário destas margens do Rio Nervión. Assim, William Tucker colocou Maia 
nas proximidades do Museu Guggenheim, uma abstrata escultura em bronze delicadamente coloreada, 
de aproximadamente 2 m de altura e de aspecto rochoso, em alegoria à Mãe-Terra, uma ancestral 
figura mítica, referência para a humanidade; irmanada à Passarela Pedro Arrupe, Eduardo Chillida 
colocou Begirari IV, ou “vigia”, um menir de ferro forjado de 7 m de altura; também nas 
proximidades desta passarela está Judith, uma escultura em bronze de Marcus Lüpertz, que faz 
referências à heroina judia que liberta seu povo do jugo persa; Ulrich Rüchriem empregou onze 
graníticas peças de 4 m2, uma delas a emergir do solo, em referência à constante recriação da natureza, 
dispostas nas proximidades da Ponte de Deusto; Sítios e lugares é obra de Ángel Garraza, nas 
proximidades do futuro hotel de Legorreta, duas peças cônicas de concreto, revestidas com cerâmicas 
circulares de cores alaranjado e preto em diálogo com seu contemporâneo entorno; entre o Palácio 
Euskalduna e o Rio Nervión. À deriva é obra do artista José Zugasti, que utilizou elipticos tubos com 
grande vitalidade e excepcional plasticidade, criando uma metáfora ao desgaste humano; e entre este 
palácio e o Parque Dona Casilda, há uma colossal escultura, que representa um torso humano com os 
braços erguidos, em homenagem ao vigor industrial vascaíno, obra do artista Vicente Larrea, intitulada 
Dodecathlos. A inovadora e sobria Passarela Pedro Arrupe, obra de José Antonio Fernández Ordóñez, 
um novo passeio-mirador sobre o rio e suas áreas limítrofes, que une as duas margens do Rio Nervión, 
o Passeio de Ribeira, em Abandoibarra, com a Universidade de Deusto e a nova Avenida das 
Universidades, transmite a magia de seu prateado reflexo nas águas fluviais - uma galáctica estrutura 
metálica de racional beleza, externamene revestida com placas de um novo modelo de aço inoxidável 
pela primeira vez utilizado numa obra desta natureza e de interior em madeira a lembrar aconchegante 
convés de um navio. 
 
Além destas intervenções efetuadas nos limites e bordas do Rio Nervión, diversas outras estão 
corroborando a transformação de Bilbao. Em Ametzola, na região sul da cidade, recuperou-se uma 
área anteriormente ocupada por terminais de carga da rede ferroviária, convertendo-a num novo 
espaço habitável, com atuações arquitetônicas, fundamentalmente residenciais, e intervenções de 
caráter urbano e ambiental. Esta conversão foi possível devido ao recobrimento destas vias, à 
implantação do Parque de Ametzola, também projetado pelo arquiteto Javier López Chollet, 
estruturado por dois grandes eixos ordenadores das zonas limítrofes e por áreas verdes e de águas, 
complementadas por uma pérgola sustentada por grandes cilindros que têm a função de proporcionar 
iluminação e ventilação à subterrânea estação de trens e à construção da mais emblemática das 
estações, de autoria de IMB Arquitetos, integrado pelos arquitetos Gloria Iriarte, Eduardo Múgica e 
Agustín de la Brena. A este escritório coube também completa renovação da grande estação de trens 
de Bilbao, Abando, com a construção de duas novas plataformas de embarque, cobertas por elegante 
marquise revestida de madeira, material com o qual também foi revestida uma nova parede limítrofe. 
Outras estações desta mesma linha de trens de cercanias foram projetadas por jovens arquitetos 
vascos: Eduardo Aurtenechea projetou Zabálburu e seu original vestíbulo com um volume de aço 
inoxidável, equilibrado sobre uma estrutura de concreto armado que acompanha as escadas rolantes e 
suporta a passarela de acesso sobre a profunda trincheira da estrada de ferro; Cristina Pérez Iriondo 
projetou a estação de Autonomia, transformada em permanente galeria de arte e Pelayo Suárez Smith 
projetou a Estação San Mamés, que permite conexão do trem de cercanias com a estação rodoviária, o 
recuperado bonde elétrico e o metrô, para o qual Norman Foster projetou as estações. 
 
 
2. BARAKALDO 
A jusante de Bilbao, na confluência dos rios Galindo e Nervión, importantes intervenções em 
Barakaldo - a segunda cidade de Viscaia e a quarta do País Vasco em número de habitantes e uma das 
mais problemáticas da região metropolitana de Bilbao, na margem esquerda do Rio Nervión, com 
evidentes marcas de degradação urbanística - regeneram-se obsoletos tecidos industriais em distintos 



usos urbanos residenciais, esportivos, de lazer e negócios entremeados por grandes espaços verdes de 
uso público como parque linear ao longo da margem de ambos os rios, criando-se novos 
equipamentos, favorecendo-se um entorno com melhor qualidade ambiental e proporcionando-se 
ligação entre o tecido urbano e estas privilegiadas margens. Esta conexão ocorre, dentre outras 
intervenções urbanas, através da Praça do Deserto, projetada pelo arquiteto Eduardo Arroyo, como 
parte do prolongamento da malha urbana em direção a estes rios, ponto de encontro e novo espaço 
urbano central da cidade, conjugando em extensa área verde, espelhos d’água, áreas de recreação 
inflantil, áreas para observar e áreas de estar em sugestivas elevações topográficas a título de 
miradores, concebidas para romper o perfil plano do terreno como metáforas da paisagem vasca. 
Prolongando-se como tentáculos entre os novos edifícios residenciais, uma retícula ortogonal gerou 
espaços pavimentados e com vegetação rasteira, forrações, arbustos e árvores, permeados por espaços 
de estar e de observação com pavimentação diferenciada, notadamente madeira, pedra e aço como 
forma de manter um vínculo com o passado do lugar, este último material utilizado tanto como 
pavimento como peitoril nos acessos aos miradores, e espaços com água que se desliza pela praça, 
tentando, com seu murmúrio, minimizar o ruído urbano. 
 
No grande parque linear de Barakaldo, nas margens dos rios Galindo e Nervión, além da reconstrução 
e reabilitação, a montante do cais Portu, de um monumental e estético guindaste da Sociedade Franco 
Belga, que servia para o carregamento dos navios e que se transformou numa plataforma-mirador 
sobre as águas do Rio Nervión, a construção de um estádio de futebol, também projetado pelo 
arquiteto Aduardo Arroyo - cuja implantação propicia a continuidade visual da cidade à margem dos 
rios, devido à sua pequena altura, que foi construído em estrutura metálica e vedações de 
policarbonato de grandes dimensões, oferecendo texturas luminosas distintas durante o dia e a noite -, 
estão atualmente em execução diversos edifícios residenciais e prevê-se, ainda, a implantação de 
outros melhoramentos, dentre eles um ginásio poliesportivo projetado pelos arquitetos Jorge 
Muntañola e Alberto Pérez de Amézaga, um grande espaço lúdico-esportivo de caráter metropolitano, 
mais um parque urbano de uso público, projetado pelos arquitetos Sandra Topfer e Dirk Bertuleit e 
outros edifícios de uso residencial, projetados, respectivamente, pelos arquitetos Federico Soriano e 
Dolores Palacios, Carlos Arrizabalaga e José Ignacio Linazasoro. O ginásio poliesportivo Lasesarre, 
em construção, disporá de um pavilhão com diversas quadras esportivas, um edifício de três 
pavimentos, com salas para distintas atividades, como administração, creche e restaurante, e uma área 
com piscinas. O Parque Lasesarre é uma sucessão de pequenos vales, elevações, plataformas, 
caminhos e planícies para distintas atividades, artificialmente construídos, a exemplo da anterior Praça 
do Deserto, num jogo de subir e descer para o deleite dos usuários. O edificício residencial em forma 
de U, projetado por Soriano e Palacios, nesta região de Lasesarre, apresenta, em sua cinza fachada 
exterior com pequenos tons azulados, volumes mesclados com chillidianas articulações e na fachada 
interior, uma estrutural pele de vidro com diferentes cores, texturas e transparências. O edifício 
projetado por Arrizabalaga se caracteriza pelas aberturas uniformemente distribuídas na fachada 
exterior, pelas horizontais aberturas e elementos em balanço na fachada interior e pela série de 
mansardas na cobertura. Encerrando o conjunto e o pátio interior comum, com áreas de descanso e 
recreação e de ajardinado e boscoso caráter, o porticado edifício de Linazasoro, que apresenta fachada 
em concreto cinza-escuro mesclado com fragmentos de alabastro negro, acentua a integração entre o 
jardim interior e a área pública circundante. 
 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As melhorias urbanas e arquitetônicas realizadas às margens do Rio Nervión, na região metropolitana 
de Bilbao substituiram a forte e complexa imagem industrial por isoladas obras de arte, mas 
conjuntamente expostas, que procuram manter a histórica e, às vezes, a nostálgica identidade naval e 
portuária da cidade e da região, e buscando exercer a função de conexão ou força uniformizadora entre 
história e contemporaneidade. Todas estas obras artísticas, incluindo-se a arquitetura, deverão, 
futuramente, estar unidas pela questionável Avenida do Nervión, como fio condutor de todas as 
intervenções nos novos tecidos urbanos, que pretendem ser pouco adensados, com distintos usos, em 
especial aos relacionados ao lazer e esportes, e abundantes em áreas verdes de uso público, com 
peculiar atenção ao uso da água, que incute caráter diferencial aos espaços urbanos. Água que remete à 
lembrança do potente rio estruturador desta região metropolitana que, por muito tempo, permaneceu 



inacessível aos moradores e que gradativamente se transforma num espaço democrático por 
excelência, resgatando a ancestral atração gerada pelas superfícies líquidas, autorizando a 
aproximação aos limites e bordas fluviais, que influem positivamente nos estados mentais e 
psicológicos humanos, e possibilitando contemplar-se e desfrutar-se dos agradáveis e tectônicos 
passeios providos de exuberante vegetação caducifolia, que permite tomar-se o sol no inverno e 
proteger-se dos tórridos raios solares no verão em espaços naturalizados e harmoniosos junto à água 
que auxilia na purificação da alma, no reencontro de sua própria essência originalmente pura, 
proporcionando-lhe paz e induzindo a mente a pensamentos positivos e desinteressados. 
 
 

 
1. A decadente área industrial e portuária de Bilbao e seus imobilizados guindastes de glorioso passado. 

 

 
2. Passeio tectônico e em balanço sobre as águas do rio proporcionam, aos pedestres, espaços de grande 

qualidade. 
 



 
3. O recente Passeio Uribitarte recuperou à população bilbaína um espaço anteriormente utilizado por indústrias 

e por depósitos da estrada de ferro. 
 

 
4. Ortogonalidades, curvilinidades e retorcidos volumes compõem a aparente desconjuntura do Museu 

Guggenheim, nos limites e bordas do Rio Nervion. 
 



 
5. Vista fluvial do Palácio de Convenções e de Música Euskalduna, como um navio fantasma atracado nas docas 

eternas. 
 

 
6. A intrigante passarela Pedro Arrupe, a jusante do Museu Guggenheim, um passeio sobre as águas do Rio 

Nervión, do qual se descortina esplendorosas vistas da Bilbao contemporânea. 
 



 
7. Vista aérea parcial da Plaza del Desierto com sua ortogonalidade distribuída entre espaços verdes, de estar e 

de circulação diferenciada, com madeira, pedra, aço e água como forma de manter um vínculo com o passado do 
lugar. 

 

 
8. O reconstruído e reabilitado guindaste transformado 

em plataforma-mirador sobre o Rio Nervión, em 
Barakaldo. 
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