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Resumo

O presente trabalho surge instigado pela neces-

sária revisita aos modos de olhar e pensar a cidade 

atual, vendo na disciplina de Arquitetura um méto-

do de trabalho alicerçado na análise de dinâmicas so-

ciais, culturais e económicas.

A cidade contemporânea, palco de várias trans-

formaçoes sociológicas, tem passado pela desvita-

lização do seu centro histórico. Este acontecimen-

to põe em causa o património e a essência humana 

e cultural que a distingue e singulariza, sendo, por 

isso, urgente uma reflexão sobre os modos de inter-

venção, com o intuito de devolver vida aos núcleos 

urbanos, apostando na dinamização económica e 

potenciando o poder de fixação populacional destas 

áreas.

Tal como é especificado no Plano de Acção de Re-

generação Urbana da cidade de Amarante, o conceito 

de cidade sustentável passa pela regeneração das estruturas 

urbanas existentes, mais do que pelo seu crescimento. Pos-

to isto foi escolhido o elemento urbano - a rua - como  

amostra para o ensaio desta temática. Esta escolha 

prende-se, sobretudo, com as potencialidades reconhe-

cíveis deste elemento urbano, na criação de fluxos, tro-

cas e dinâmicas na cidade. When streets function well on 

the level of everyday experience, they provide opportunities 

for people to connect in a way that no other public space can1.

1 MACKENZIE, Annah (2015). Reimagining Our Streets as Places: From 
Transit Routes to Community Roots. Disponível em: < http://www.
pps.org/reference/reimagining-our-streets-as-places-from-tran-
sit-routes-to-community-roots/ >. Visitado em: 18 março 2017. 

Assim, tendo, como caso de estudo, a Rua Teixei-

ra de Vasconcelos, inserida no centro histórico de 

Amarante, será apresentado uma visão urbana, so-

ciológica, cultural e económica que, posteriormente, 

despoletará o esboço de uma estratégia urbana coe-

sa, diversificada e apoiada na estrutura e dinâmicas 

pré-existentes. 

Valorizando o papel da intervenção arquitetónica 

pela visão da acunpuntura, segundo Solá Morales, 

são aprofundados e sintetizados dois níveis de pro-

jeto de arquitetura: um, de tratamento e pensamento 

de espaço público, e, outro, de readaptação progra-

mática de um dos edifícios devolutos do eixo urbano 

em estudo. 

Do ponto de vista estratégico, perspetiva-se o des-

poletar do processo de revitalização urbana de Ama-

rante, prolongando a ação de reabilitação no espaço 

e no tempo.

Todo este percurso, foi acompanhado pelo reco-

nhecimento de estratégias já implementadas, que 

partilham o interesse na construção de formas e mé-

todos de ação e de intervenção pontual na urbe, ma-

terial e imaterial, tendo sempre em vista um resulta-

do ampliado e extensivo a toda a cidade.

Em síntese, entender a Arquitetura como um meio para 

a revitalização urbana, implica trabalhar a/em várias es-

calas de desenho e pensamento sobre a realidade urba-

na, seus corpos de conhecimento e problematização.



Abstract

The present work thrives from a need of a review 

concerning ways of seeing and thinking about cur-

rent cities, finding within the Architecture subject a 

work method based on the analysis of social, cultural 

and economic dynamics.

The contemporary city, a stage of many sociolog-

ical transformations, has been under the devitaliza-

tion of its historical centre. This situation has put the 

patrimony and the human and cultural essence that 

distinguishes and singles it at risk, and so, because 

of this, an urgent reflection about ways of interven-

tion is required, with the will of giving back life to 

the urban centre, waging in the economic revitali-

zation and in the increase of the population settling 

power of this area.

As is specified in the Urban Regeneration Ac-

tion Plan of Amarante, the idea of a sustainable city 

comes through the regeneration of existent urban 

structures, instead through urban sprawl. So, the ur-

ban element STREET as a sample for this essay was 

chosen. This choice came about due to the strong 

potentiality that this urban space has in creating dy-

namics, exchanges and flows in the city. When streets 

function well on the level of everyday experience, they 

provide opportunities for people to connect in a way that 

no other public space can.2

2 MACKENZIE, Annah (2015). Reimagining Our Streets as Places: From 
Transit Routes to Community Roots. Disponível em: < http://www.
pps.org/reference/reimagining-our-streets-as-places-from-tran-
sit-routes-to-community-roots/ >. Visitado em: 18 março 2017. 

For this reason, using the study case Rua Teixeira 

de Vasconcelos as part of Amarante’s historical cen-

tre, an urban, social, cultural and economic study 

will be presented that will help in the sketch of a co-

hesive and diversified urban strategy, sustained in 

the pre-existing dynamic and structure.

Giving value to the punctual architecture inter-

vention role, two projects are developed, one about 

the rethinking and treatment of a public space and 

another about the programmatic use of a derelict 

building located in the study area. 

From the strategy point of view, the perspective of 

the process of an urban revitalization in Amarante is 

projected, to extend the rehabilitation action in time 

and space.

All this work has been combined by the knowl-

edge of strategies that had already been started, that 

share the same interest in the construction of action 

and intervention methods in the city, both material 

and immaterial, always bearing in mind an enlarged 

and extensive result throughout the city.

In summary, understand Architecture as a mean 

to a urban revitalization project, implies working in 

several drawing and thinking scales of the urban re-

ality, its knowledge and concerns.
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Figura 1
Fotografia aérea do centro 
urbano de Amarante com 
sinalização da Rua Teixeira 
de Vasconcelos.
Fonte_Google Maps

Figura 2
Edição de 2016 do evento 
Festa Amarantina.
Fonte_Fotografia do autor
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Partindo da importância do estudo da problemá-

tica da cidade e da perceção e reconhecimento das 

suas dinâmicas, a visão da Arquitetura como uma 

disciplina integrada e dependente de factores socio-

lógicos, económicos, políticos e ambientais torna-se 

fundamental e tema central para o desenvolvimento 

deste trabalho. 

Intervir numa rede complexa, diversa e interde-

pendente como a cidade, significa e implica um es-

tudo elaborado e transversal. É a este percurso que 

a presente dissertação se compromete, avaliando o 

existente e ponderando sobre os possíveis caminhos 

a tomar.

Assim, surge a necessidade da escolha de um ob-

jeto de estudo, neste caso, a Rua Teixeira de Vascon-

celos em Amarante [Fig. 1]. 

Encontrando-se no centro urbano, esta rua tem 

valor acrescido por ser uma das primeiras da cidade, 

partindo dela toda a evolução e crescimento urbano. 

A Rua Teixeira de Vasconcelos é caraterizada pelo 

seu traçado quebrado e pela sua inclinação acentua-

da, o que, ao longo dos tempos e com o aparecimento 

da Rua Cândido dos Reis, com declive mais estável, 

levou à sua desertificação e ao desaparecimento dos 

espaços comerciais aí instalados. 

Deste modo, a desvitalização visível neste eixo 

alerta e cativa para a possibilidade de um estudo so-

bre a rua e a cidade, que se traduzirá em possíveis pro-

postas de estratégia por forma a inverter este ciclo. 

0.1 Objeto

São visíveis, atualmente, iniciativas e intervenções 

que procuram retomar o fluxo e a procura que esta rua 

já teve anteriormente. Alguns espaços recreativos têm 

sido instalados nos pisos térreos tornando, novamen-

te, esta rua, um foco de procura e estadia da cidade. 

Anualmente, ocorre a Festa Amarantina, iniciativa 

cultural e recreativa que durante 24 horas aproveita o 

potencial térreo deste eixo urbano, abrindo todos os 

pisos térreos para a população e incentivando o reco-

nhecimento das potencialidades ali presentes [Fig. 2].

 

Resta tomar esta iniciativa como modelo a longo 

prazo, sedimentando-a. Só deste modo poderão ser 

gerados valores urbanos capazes de voltar a dar a esta 

rua o protagonismo e o dinamismo necessários para 

reativar a sua posição central na urbe, atraindo mora-

dores e investidores para os vários edifícios devolutos 

que, ao longo dos tempos, têm chegado a um estado de 

degradação não coerente com a sua importância patri-

monial em potência.
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Figura 3
Delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana (ARU) 
de Amarante.
Fonte_AMARANTE; Municí-

pio de; Delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana de Amarante; 
Outubro de 2014
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0.2 Objetivo e método 
(ver, saber, fazer)

Vivemos em cidades, ou não cidades, cada vez mais 

feias, que nem por isso funcionam melhor; muitos técni-

cos se têm proposto a salvá-las, em muitos casos à custa de 

lacerações no seu tecido. 3

No ano de 1969, Nuno Portas refletia em A Cidade 

como Arquitetura sobre a problemática da intervenção 

em grandes cidades, especialmente no seu núcleo 

consolidado e sobre a dificuldade, num contexto pós 

guerra, da sua reconstrução adaptável a novas exigên-

cias de salubridade e higienização. Esta reflexão ain-

da hoje se demonstra essencial e indispensável para o 

encontro do equilíbrio e da sustentabilidade urbana. 

A desocupação dos espaços dos pisos térreos do 

edificado, causada pela desvalorização do comércio 

tradicional e da sua pouca adaptação a uma socieda-

de aliciada por grandes pólos comerciais, leva a uma 

progressiva degradação do património edificado, as-

sim como à consequente desertificação das ruas e dos 

espaços centrais da cidade, espaços estes com uma 

importância histórica reconhecível e significativa. 

 

Quando os pisos térreos da cidade estão abertos ao públi-

co, a vida da cidade é reforçada. As atividades enriquecem-se 

umas às outras, a riqueza das experiências aumenta, passear 

torna-se mais seguro e as distâncias parecem menores.(…)4

 

3 PORTAS, Nuno (2007). A cidade como Arquitetura. 2º edição, Livros 
Horizonte. Lisboa. pág. 15. 
4 GEHL, Jan (2010). Cities for people. Island Press. Washington. pág.30.

Neste contexto crítico, para uma reflexão concreta 

e com repercussões projetuais, é identificada como 

área de estudo a cidade de Amarante, cuja gradual 

perda de capacidade de resposta às necessidades dos 

habitantes tem levado a um progressivo abandono da 

sua zona central, degradando-a e desvalorizando-a.  

 

Atualmente, a cidade tem vindo a crescer na pro-

cura turística e as preocupações em revalorizar espa-

ços históricos e de maior valor ambiental têm vindo 

a ganhar relevância, o que acarreta a necessidade de 

uma revisita à mesma, à sua capacidade de adapta-

ção e, consequentemente, à sua revitalização. 

Neste intuito, é desenvolvida a ARU - Área de Reabi-

litação Urbana - que visa a promoção dos recursos pa-

trimoniais, culturais, ambientais e paisagísticos do 

centro urbano, reforçando a sua atratividade [Fig.3]. 

Deste modo, o apoio, dinamização e revitalização 

das atividades económicas adquire um papel funda-

mental como meio de revalorizar e potenciar a com-

ponente residencial do centro urbano, gerando-se de 

novo a afluência populacional e a sua, consequente, 

instalação no coração da urbe. 

Assim, surge o tema fulcral desta dissertação - Ar-

quitetura como meio de revitalização urbana -, estimu-

lada por uma organização implementada em Lisboa, 

designada Rés do Chão. Esta organização tem como 

principal objetivo a revitalização e dinamização ur-

bana, centrando o seu estudo e intervenção nos pisos 

térreos desocupados, desenvolvendo um trabalho 
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Figura 4
Rua Cândido dos Reis, 
dominada por comércio, 
Rua Teixeira de Vascon-
celos, sem programa 
comercial.
Fonte_Fotografias do autor
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exemplar, sendo por isso um dos casos de estudo des-

ta dissertação.

É um facto que, ao longo dos tempos, foram sen-

do detetados na cidade esforços de (re)adaptação 

aos novos modos e usos gerados pela evolução eco-

nómica e social, sendo necessário um exercício de 

reinvenção e de aproximação ao viver atual. Esforço 

esse que, quando não suficiente, leva ao abandono e 

à degradação de áreas urbanas.

Só insistindo nesta (re)adaptação será possível re-

verter a gradual perda de valores ligados à imagem 

e identidade urbana. Manuel Tainha, em Textos de 

Arquitetura, afirmava : Os ciclos económicos, políticos, 

sociais que afetam os artefactos urbanos são cada vez mais 

curtos, abreviando a sua obsolescência. O projeto de ar-

quitetura, tal como o projeto urbano deve, pois, ser capaz 

de reagir positivamente às mudanças de uso e significado 

que irão ocorrer durante o ciclo da sua existência, agora 

em ritmo cada vez mais acelerado. 5

O piso térreo surge, neste contexto, como um 

meio para esta ação de revitalização, não só por se 

encontrar numa posição estratégica de interação 

direta com o espaço público, mas também por se re-

velar valioso na criação de economia e de poder de 

fixação. Afinal de contas, A contemplação da ação é um 

incentivo para a ação. Quando é possível ver o interior dos 

espaços térreos, o mundo das pessoas amplia-se e enrique-

5 TAINHA, Manuel (2006). Textos do arquitecto. Estar. Lisboa. 
pág.79. 

ce-se, há mais entendimento. Nasce a possibilidade de co-

municação e aprendizagem.6 [Fig.4]

Tendo como base a análise de problemas e poten-

cialidades da cidade, com maior enfoque no Obje-

to de Estudo - a Rua Teixeira de Vasconcelos -, esta 

dissertação tem como objetivo a elaboração de um 

projeto estratégico que visa a dinamização deste eixo 

público. 

Através de uma estratégia faseada, pretende-se 

criar focos de desenvolvimento urbano, que, a lon-

go prazo, venham a dinamizar todo o eixo, nas várias 

vertentes: habitacional, cultural e económico-co-

mercial. Em suma, perspetiva-se a revitalização de 

um eixo central da cidade, reafirmando a sua posição 

e importância na malha urbana. 

É também desenvolvido um projeto protótipo, 

num dos edifícios devolutos da rua, no qual se en-

saiam modos de influência para vários pontos (distin-

tos) do eixo onde se insere e de eixos adjacentes. 

Fazer cidade é convocar saberes e levar a regeneração e 

a revitalização a todo o território do urbano. É aprofundar 

o conhecimento sobre a cidade emergente e não a descrimi-

nar na afectação dos recursos. Fazer cidade é conferir ao 

espaço público uma função central na política urbana. É 

nele que reside a garantia da evolução da cidade.7

6 ALEXANDER, Christopher (1977). A Pattern Language. Gustavo Gili. 
Barcelona. pág. 680.
7  SERRA, João B. (2012). As cidades de Nuno Portas. Disponível em: <http://
oqueeuandei.blogspot.pt/2012/04/registo_25.html>. Visitado em: 10 
janeiro 2016.
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A metodologia de trabalho escolhida pretende 

cruzar vários saberes e modos de olhar a Arquitetu-

ra, sejam eles bibliográficos, cartográficos e histo-

riográficos, nunca esquecendo a vertente projetual, 

importantíssima para o estudo e trabalho sobre a vi-

vência do espaço e da sua envolvente. 

Partindo de estímulos causados pelo reconheci-

mento e estudo de intervenções e do programa da 

organização Rés do Chão, foi iniciada uma primeira 

aproximação ao objeto de estudo e à ARU - Área de 

Reabilitação Urbana, promovida pela Câmara Muni-

cipal de Amarante, na qual a rua escolhida se insere. 

Contudo, o estudo histórico, elaborado previamen-

te, acerca da evolução da malha urbana, mostrou-se 

fundamental para a consolidação e reforço do caráter 

singular e estratégico deste eixo, revelando a impor-

tância da Rua Teixeira de Vasconcelos na construção 

da antiga Vila d’Amarante.

Posteriormente, orientando o foco para os temas 

que alimentam a definição da estratégia, foi anali-

sado o PROCOM - Projeto Especial de Urbanismo 

Comercial na Cidade de Amarante - através do qual 

foram possíveis detetar potencialidades e problemas 

presentes na malha comercial existente, adquirindo-

-se assim, dados essenciais para uma análise e revi-

sita às dinâmicas instaladas na área de intervenção. 

Quanto ao modo de aproximação ao objeto de 

estudo, a análise de dissertações de anos anteriores 

apresenta-se como uma mais valia na escolha de for-

mas de olhar a Rua, de “ângulos e perspetivas” dis-

tintas, quer através de edifícios de exceção, links de 

espaço público, funções, etc. Estas formas e estraté-

gias de olhar e interpretar o objeto, serão essenciais 

na fase de conceção estratégica e no sua transposição 

para intenção projetual. 

Em suma, todo o trabalho e estudo desenvolvido 

ao longo da seguinte dissertação, assume como má-

xima a mudança no processo cognitivo e criativo da 

disciplina de arquitetura, encarando-a como parte 

integrante de uma teia de relações espaciais, sociais 

e culturais, e não como elemento singular e isolado. 

Tal como Nuno Portas afirma, em 2012, quando ques-

tionado sobre a sua opinião acerca da arquitetura 

atual: 

Há um certo culto da arquitectura, que antes só havia 

nas artes plásticas e no cinema. Isto significou, na realida-

de, o grande triunfo da imagem exterior da arquitectura. 

(...)

Vejam se ajudam a que se faça melhor urbanismo, por-

que quanto mais individualistas forem, vocês ganham, 

mas a população e a cidade perde. 8

8  PORTAS, Nuno (2012). Nuno Portas é a cidade portuguesa. Disponível em: 
<http://www.publico.pt/temas/jornal/nuno-
portas-e-a-cidade-portuguesa-24126263>. Visitado em: 10 janeiro 
2016. 
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Figura 5
Emprego no Sector 
Primário, por freguesia, no 
concelho de Amarante e 
concelhos próximos.
Fonte_AMARANTE; Município 
de; PROCOM- Projecto Especial de 
Urbanismo Comercial na Cidade 
de Amarante; Estudo Global; 
Associação comercial e industrial 
de Amarante; Dezembro 1998. 

Figura 6
Emprego no Comércio e 
Serviços, por freguesia, no 
concelho de Amarante e 
concelhos próximos.
Fonte_ AMARANTE; Município 
de; PROCOM- Projecto Especial de 
Urbanismo Comercial na Cidade 
de Amarante; Estudo Global; 
Associação comercial e industrial 
de Amarante; Dezembro 1998.

Figura 7
Emprego no Sector Se-
cundário, por freguesia, 
no concelho de Amarante e 
concelhos próximos.
Fonte_ AMARANTE; Município 
de; PROCOM- Projecto Especial de 
Urbanismo Comercial na Cidade 
de Amarante; Estudo Global; 
Associação comercial e industrial 
de Amarante; Dezembro 1998.
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1.1 Consolidação da malha 
urbana e suas dinâmicas

Decir que la ciudad medieval es «orgánica» significa 

una absoluta ignorância de la estructura política, religio-

sa, económica, etc, de la ciudad medieval así como de su 

estrutura espacial…9

Apresentação geográfica e dinâmicas 

existentes

O presente subcapítulo inicia-se com uma bre-

ve apresentação geográfica da cidade de Amarante, 

elemento considerado chave para uma melhor com-

preensão da sua evolução urbana, social e económica. 

A cidade de Amarante pertence ao Distrito do 

Porto, região Norte e sub-região do Tâmega e Sou-

sa. Atualmente com cerca de 56.264 habitantes, o 

que equivale a 13% da sub-região, ocupa uma área de 

301.33 km2 e divide-se em 26 freguesias. Os seus limi-

tes territoriais são definidos, a norte, pelo município 

de Celorico de Basto, a nordeste por Mondim de Bas-

to, a leste por Vila Real e Santa Maria de Penaguião, a 

sul por Baião, Marco de Canaveses e Penafiel, a oeste 

por Lousada e a noroeste por Felgueiras, sendo, desta 

forma, clara a posição central e estratégica, quer na 

sub-região, quer na região Norte [Fig. 5,6 e 7]. 

Encontramo-nos na presença de um concelho 

onde as características naturais e morfológicas de-

terminam e caracterizam as principais dinâmicas 

económicas, exemplo disso são as serras do Marão 

9 ROSSI, Aldo (2001). A arquitectura da cidade. Cosmos. Lisboa. pág. 96.

e Aboboreira, que surgem como enquadramento e 

pano de fundo à cidade, e o Rio Tâmega, responsável 

pelo recorte geográfico do concelho e pela divisão so-

cioeconómica. 

Pode-se afirmar que o concelho de Amarante se 

caracteriza por uma “estrutura territorial dual” entre 

margens. A margem esquerda do Rio Tâmega, tem 

sofrido uma regressão nas atividades económicas 

acompanhada pelo envelhecimento populacional, 

superior à média do concelho, enquanto que a mar-

gem direita se apresenta dinâmica e economicamente 

robusta, sendo por isso mais povoada e diversificada.

Em relação às infraestruturas viárias e ferroviá-

rias, a cidade de Amarante, encontra-se atualmente 

numa situação favorável no contexto regional.

Nas infraestruturas viárias salientam-se, a ní-

vel distrital, a Autoestrada nº4 (Porto-Amarante) e 

o Itinerário Principal nº4 (Amarante-Quintanilha), 

complementadas pelas Estradas Nacionais nº15 (Por-

to-Bragança) e nº101 (Valença-Mesão Frio). A nível mu-

nicipal, a Estrada Municipal nº211, que liga o centro 

histórico de Amarante ao segundo centro urbano de 

maior importância do concelho, Vila Meã, a Estrada 

Municipal nº210, que faz a ligação entre o centro urba-

no de Amarante e Celorico de Basto, e por fim, a Estra-

da Municipal nº312, que passa por Louredo e Vila Caiz, 

seguindo para o Marco de Canavezes.

Também na Rede Municipal Viária é visível a “es-

trutura dual territorial”, observando-se na margem 

direita do Tâmega uma maior densidade no que toca 
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Figura 8
Relação entre estação de 
comboios e zona industrial 
séc. XX
Fonte_Coleção Pessoal de Daniel 
Ribeiro

Figura 9
Alterações urbanistícas do 
Largo de São Gonçalo da 
autoria do Arq. Fernando 
Távora
Fonte_Coleção Pessoal de Daniel 
Ribeiro
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às Estradas Municipais, enquanto que, na margem 

esquerda no que toca a Caminhos Municipais.

Já a infraestrutura férrea sofreu notórias alterações 

nos últimos anos. Na sua génese, motivo de luta e per-

sistência a favor da sua instalação no centro do conce-

lho, valorizando o potencial industrial do mesmo, foi, 

com o passar dos anos, perdendo uso e presença, aca-

bando por ser suspensa para obras e posteriormente, 

em 2011,  parcialmente desativada, limitando-se a sua 

extensão até ao pólo de Vila Meã [Fig. 8].

A infraestrutura de transportes coletivos encontra-

-se pouco explorada na cidade, devido à pequena esca-

la do seu centro. Apenas no último ano foi criada uma 

rede de autocarros urbanos, que permite a circulação e 

o atravessamento do centro, assistindo-se ainda a uma 

difícil aceitação e assimilação por parte dos habitantes. 

Infelizmente, a população de Amarante ainda se 

encontra muito presa à utilização do automóvel, so-

bretudo devido à dispersão urbana e à reduzida ofer-

ta de sistemas de transporte público das periferias 

para o centro. 

Neste sentido, torna-se necessária a sensibilização 

da população para a vivência dos espaços da cidade, 

tornando as intervenções que desvalorizem o auto-

móvel em prol do peão mais aceites pela comunidade 

amarantina. Como exemplo da atual rigidez social no 

que toca à pedonalização de espaços urbanos, temos 

a intervenção na Praça da República e na Rua 5 de Ou-

tubro [Fig.9], transformando-as num eixo pedonal, e 

mais recentemente, o redesenho da Praça de S. Pedro 

como espaço de estar. Ambas as intervenções passa-

ram por um período de aceitação e de reinserção nas 

dinâmicas urbanas, causada pelo desábito na vivên-

cia do espaço público, na essência da sua palavra.

 

O uso do centro da cidade é, principalmente, fugaz 

e de passagem, não se cultivando hábitos de estada e 

desfruto dos espaços públicos existentes. Prova disso 

é  o número elevado de pessoas que se deslocam de 

carro, em distâncias mínimas e por vezes aumenta-

das pelos sentidos viários, tratando-se de uma cidade 

com um núcleo tão concentrado. Neste sentido, tor-

na-se importante uma revisita à atual ocupação urba-

na, refletindo-se sobre modos de conceção de espaços 

pedonais, que cultivem novas vivências e dinâmicas 

na cidade. Contudo, torna-se imperativo ter em conta 

os hábitos já adquiridos pelos habitantes, com vista à 

criação de estratégias integradas e graduais.



28

Figura 11
Principais vias de comuni-
cação terrestre em Portugal 
na Idade Média
Fonte_RIBEIRO, Daniel; Mosteiro 
de Santa Clara de Amarante: 
História, Património e Museal-
ização; Dissertação de mestrado 
em História, Especialização em 
Museologia; Faculdade de Letras - 
Universidade de Coimbra; Anexos 
pág.35

Figura 10
Localização da Igreja de S. 
Veríssimo, testemunho da 
localização primitiva do 
Burgo de Amarante
Fonte_Google Maps
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De vila sinuosa e envelhecida a Princesa 

do Tâmega

Amarante, no início do séc. XX, era uma Vila atra-

vessada, em toda a sua extensão, por uma rua estreita, 

comprida e sinuosa. Desta mesma rua derivavam umas 

quantas outras, ainda mais estreitas e de difícil circula-

ção. Autênticas quelhas e ruelas faziam a ligação entre si, 

ligando casas senhoriais e tascas e albergarias, a açougues 

e barracas, igrejas e capelas.

Quatro largos quebravam esta irregularidade, não só 

pela sua localização no conjunto urbano mas, sobretudo, 

pela sua utilização específica.10

Aparecimento do primeiro núcleo urbano

Em 1250, um burgo, chamado Amarante pela sua 

localização “ante-Marão”, surge um pouco a norte/

poente do futuro núcleo urbano. [Fig. 10] Esta área, 

era caraterizada pelos seus campos regados e fertili-

zados por vários ribeiros, como o de St. Luzia, o de 

S. Lázaro, o da Granja e o do Sapainho, protegida a 

Norte e com uma proximidade favorável e estratégi-

ca ao Rio Tâmega, que devido ao alargamento do seu 

caudal permitia uma travessia mais tranquila. Atual-

mente, ainda persiste a Igreja de S.Veríssimo, que 

testemunha este primeiro burgo. 

10 PATRÍCIO, António. (2009). Amarante de vila sinuosa e envelhecida a 
princesa do Tâmega. Em: II congresso histórico de Amarante. Gráfica do 
Norte. Amarante. pág.15.

Antes da construção, restauro ou reedificação da pon-

te de Amarante, nenhuma razão havia para existir um 

aglomerado urbano, neste espaço. Caracterizado por uma 

ingreme encosta, com um desnível muito acentuado, de 

margens altas, rochosas e apertadas, provocando o estran-

gulamento do leito do rio, o que contribui para o aumento 

da turbulência das águas, tornando a sua travessia, ainda 

mais complicada. 11

Apesar do importante eixo viário, construído na 

Época Romana que atravessava o território, não haviam 

condições morfológicas para que daqui se gerasse um 

pólo urbano [Fig.11]. Contudo, ligando cidades vitais 

do ponto de vista político, religioso e económico, tais 

como Braga, Guimarães, Porto, Lamego e Viseu, este 

eixo era percorrido principalmente por peregrinos de 

Santiago de Compostela, situação que leva, no séc. XII, 

à construção do primeiro edifício nos limites da atual 

cidade de Amarante, a Albergaria do Covelo do Tâme-

ga12. Com a reedificação e restauro da ponte em 1250, 

“proposta e levada a cabo” por Gonçalo de Amarante, a 

travessia do rio torna-se mais segura, rápida e cómoda 

gerando uma mutação neste eixo viário. 

Deste modo, com a travessia do Rio Tâmega asse-

gurada, a passagem do eixo Romano, que liga o litoral 

11 RIBEIRO, Daniel (2009). Mosteiro de Santa Clara de Amarante: História, 
Património e Musealização. Dissertação de mestrado em História, 
Especialização em Museologia. Faculdade de Letras - Universidade de 
Coimbra, Coimbra. pág 103.
12 Este tipo de edificado caracterizava-se pela sua construção em locais 
pouco povoados, assegurando, deste modo, apoio aos viajantes com 
dificuldades em encontrar assistência durante as suas deslocações pelo 
território.
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Figura 12
Planta para a reedificação 
da Vila de Amarante pós 
invasões Francesas
Fonte_Arquivo Municipal
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com o interior, e a fama de Gonçalo de Amarante, que se 

espalhava pela região, um lugar inóspito e abandonado 

transformou-se na conhecida Princesa do Tâmega.

Já no séc. XVI, por volta de 1540, no sítio da ermida 

onde S.Gonçalo viveu, foi construído o mosteiro e a 

igreja, até aos dias de hoje marcos e ícones da cidade, 

que contribuíram para a fama, progresso e procura 

desta terra.

Amarante à data das invasões Francesas

Em 1800, o núcleo urbano de Amarante carateri-

zava-se pela sua malha concentrada, pouco populosa 

e desorganizada.  

Singular pelo seu desenho linear [Fig.12], configu-

rado pela Rua do Covelo (atual 31 de Janeiro), pela Rua 

de S.Gonçalo (atual 5 de Outubro) e pela Rua de S.Pe-

dro (atual Teixeira de Vasconcelos), era pontuada por 

dois volumes exceção na margem direita do rio, um 

junto à margem, o Convento Dominicano, e outro 

mais acima, o Convento de Stª Clara. Disfrutavam de 

vastos terrenos desocupados, que lhes conferiam o 

retiro e privacidade necessária para o monasticismo, 

apesar da sua proximidade ao eixo viário principal.

Esta organização linear refletia-se, não só na ma-

lha urbana, mas também na disposição dos serviços. 

A câmara estava instalada na Rua de S.Pedro, no edi-

fício onde, futuramente, se viria a localizar a cadeia, 

enquanto que a nordeste, no extremo oposto desse 

mesmo eixo, existia um hospício de franciscanos, 

associado à Igreja e à Irmandade da Misericórdia, já 

com certa importância nesta época. 

Apesar da prevalência da rua como sistema base 

na construção da urbe, era já notória uma tentativa 

no desenho de espaços de estada e paragem na malha 

urbana, distintos pelo seu programa e função. Esses 

mesmos espaços ou largos, alguns futuramente pra-

ças, ainda persistem na malha atual e mantêm uma 

importância e relevância inquestionável, tanto na de-

finição da cidade, como nas suas dinâmicas sociais e 

económicas. Daí, a importância da sua análise e perce-

ção da influência que os seus arranjos urbanísticos têm 

na proliferação de centros, fluxos e trocas urbanas.

Plano de Reconstrução da Vila após as 

invasões Francesas: quatro centralidades

Durante as invasões francesas, a Vila de Amarante 

foi violentamente pilhada e incendiada, o que afetou 

a maior parte da malha e estrutura urbana. Contudo, 

este fatídico evento, foi rapidamente visto como uma 

hipótese para a revisita e reestruturação da Vila. Vinte 

e um dias após as invasões, foi apresentado um pla-

neamento para a sua reconstrução e melhoramento. 

A análise deste documento [Fig.12], permite o re-

conhecimento dos espaços de maior relevância na 

altura, que se mostraram chave para o futuro desen-

volvimento da cidade. Dos quatro largos abordados, 

três já se apresentavam, em 1809, como pontos es-

senciais na dinâmica urbana, pontuando o desenho 
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Figura 14
Excerto, correspondente 
ao Arquinho, da planta de 
análise à evolução da Ocu-
pação Urbana do núcleo de 
Amarante
Fonte_Câmara Municipal de 
Amarante

Figura 13
Localização dos quatro 
largos que caracterizam a 
vila de Amarante.
A_ Arquinho
B_ Largo de São Gonçalo
C_ Santa Luzia
D_ Campo da Feira
Fonte_Google Maps

A

B

C

D



33

linear da vila, o Arquinho (atual Largo Conselheiro 

António Cândido), o Largo de São Gonçalo (atual 

Praça da República) e o Largo de StªLuzia (atual Or-

dem). Já o Largo Sertório de Carvalho, devido às suas 

utilizações mais “brutescas”, encontrava-se desloca-

do do eixo principal. Atualmente encontra-se envol-

to pela nova malha desempenhando um importante 

papel na sua coordenação com a “antiga vila”.

A necessidade do redesenho de espaços 

públicos: de largos a praças

 

Na figura treze, é visível a distribuição dos espaços 

públicos, sobre os quais se irá fazer uma breve análi-

se evolutiva, individual, contudo nunca perdendo a 

visão de conjunto essencial ao estudo urbano.

Começando por falar no Arquinho, já à data das 

invasões a importância do redesenho deste espaço 

estava presente, afinal de contas era a entrada na vila 

através da Estrada Nova do Douro. 

No planeamento de 1809 é proposta a elevação/

alargamento do largo e a retificação da entrada da 

Rua do Covelo (atual 31 de Janeiro), para a qual foi ne-

cessária a demolição de duas casas e da velha igreja 

da Madalena [Fig. 14]. 

Estavam sediados neste largo dois concelhos, 

Gouveia e Gestaço, apenas separados por um ribeiro 

parcialmente encanado em 1903, facto que explica a 

concentração de população neste espaço e a sua per-

manência ao longo da construção e definição da atual 

cidade. Com a necessidade do alinhamento do largo 

com a Rua António Carneiro, o ribeiro é totalmente 

encanado, sendo construído no seu lugar o centro 

comercial Navarras.

Desta forma, o Arquinho começava a assemelhar-

-se ao espaço amplo e estável do atual Largo Conse-

lheiro António Cândido, alvo de uma recente inter-

venção urbana com a instalação do posto de turismo.

 

Passando ao espaço B [Fig.13], centro religioso, de 

culto e mercado semanal, temos o Largo de São Gon-

çalo ou Praça da República. Na reedificação da vila foi 

apontada a necessidade do seu alargamento e arranjo, 

incluindo a construção de uma ligação ao largo da Igre-

ja de S.Domingos e ao Terreiro das Freiras [Fig.15].  

A feira da vila organizava-se no Largo, tornando-

-o intransponível, caso que levou à reflexão sobre a 

necessidade de relocalização deste evento. Neste se-

guimento, surge a ideia da exploração dos terrenos 

sobranceiros ao rio Tâmega e, obrigatoriamente, 

o projeto para o redesenho de toda aquela área. Foi 

construído um muro de suporte, que permitiu o de-

senho de uma plataforma estável ao lado do conven-

to, e foram abertas duas portas nas paredes nascente 

dos claustros, com o intuito da instalação dos Paços 

do Concelho e do mercado no seu interior. Assim 

nasceu o espaço que hoje se dá pelo nome de Jardim 

da Alameda Teixeira de Pascoaes [Fig.16 e 17]. 

O largo propriamente dito sofreu pequenas alte-
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Figura 15
Ligação do Largo de São 
Gonçalo com o Largo da 
Igreja de S.Domingos (à 
esquerda) e tanque que des-
regularizava desenho do 
largo.
Fonte_Coleção Pessoal de Daniel 
Ribeiro

Figura 16
Espaço adjacente ao Con-
vento Dominicano antes de 
construção do muro. 
Fonte_Fotografia do autor à ma-

quete da comemoração do bicente-
nário das invasões francesas

Figura 17
Espaço prévio ao actual 
Jardim da Alameda Teixei-
ra de Pascoaes.
Fonte_Coleção Pessoal de Daniel 
Ribeiro

Figura 18
Edificado existente antes 
das demolições que facili-
taram o acesso entre o Lar-
go de Santa Luzia e o Largo 
da Misericórdia através da 
Rua do Seixedo.
Fonte_Coleção Pessoal de Daniel 
Ribeiro
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rações na sua configuração. O tanque existente foi 

redesenhado e embutido no acesso anteriormente 

criado para o largo da Igreja de S.Domingos, regula-

rizando o espaço [Fig.15]. As preocupações relaciona-

das com a salubridade da vila, levaram à construção 

de casas de banho subterrâneas e à repavimentação 

do largo e da ponte em duas intervenções distintas, a 

última de autoria do Arq. Fernando Távora.

O espaço C, o Largo de Stª Luzia, distinguia-se 

pela sua dominância industrial e pela presença do 

caminho-de-ferro, ligação a Livração, instalado em 

1909. Atualmente verifica-se a preponderância de 

serviços e escritórios, muito devido à construção da 

nova rua, Rua Cândido dos Reis, que permitiu a liga-

ção direta ao Largo de S. Gonçalo. 

Ao longo dos anos sofreu várias demolições, na 

procura de uma melhor definição do espaço público, 

conferindo-lhe maior amplitude, asseio e um acesso 

facilitado pela Rua do Seixedo [Fig.18]. 

O Campo da feira, atual Largo Sertório de Carva-

lho, distinguia-se pelo seu caráter mais polifacetado. 

Feira de gado, campo de treino, campo de futebol ou 

praça de touros, este largo já teve uma vida que em 

nada se compara à atual. 

Deve a sua singularidade a um edifício emblemá-

tico ainda hoje existente. Inicialmente uma escola, 

em 1902 é comprado pela câmara e transformado no 

quartel de Artilharia 4. Mais tarde, em 1961, passa a 

hospital da cidade, recentemente mudado para novas 

instalações desvalorizando bastante esta área. Contu-

do, foi através deste edifício que vários outros servi-

ços se instalaram nas proximidades, como é o caso do 

quartel de bombeiros, do centro de saúde, várias cli-

nicas e escolas, que vão mantendo a polarização deste 

ponto da cidade.
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Figura 19
Proposta de abertura de nova 
rua, futura Cândido dos Reis, 
assinalada a preto
Fonte_Arquivo Municipal

Figura 20
Evolução da malha urbana, 
mais própriamente na Rua 
Cândido dos Reis e Rua Teixeira 
de Vasconcelos.
Fonte_Câmara Municipal de Amarante
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Um novo eixo urbano 

En la ciudad medieval europea prevalecia la casa góti-

ca-mercantil (…) en la que se superpone el habitáculo de la 

unidad familiar com el local para la actividad productiva, 

convertiéndose asi la calle en el lugar del intercambio y del 

trabajo.13 

O papel da rua na cidade medieval era verdadeira-

mente crucial para a sua subsistência. Nela se encon-

trava a alma da cidade, onde existiam trocas, dinâ-

micas, vivências, estadas e passagem, comerciante 

e cliente, comunidade e visitante - um verdadeiro 

acontecimento urbano. Amarante não fugia a este 

padrão, muito pelo contrário, gerou-se tendo como 

base este mesmo link: uma Vila atravessada (…) por 

uma rua estreita, comprida e sinuosa…14 Por esta rua 

estreita, comprida e sinuosa entende-se a atual 31 de 

Janeiro, a 5 de Outubro, a Teixeira de Vasconcelos e 

a Miguel Pinto Martins, interrompidas pela ponte e 

pelo Largo de São Gonçalo. Nestas quatro ruas toda a 

cidade se concentrava, geria e sustentava. Habitação, 

comércio e serviços, tudo se encontrava neste eixo de 

importância regional. 

Após as invasões francesas, no novo plano para a 

reedificação da vila (1809), é proposta a abertura de 

13 MARTI, Aris (2000). Las formas de la residência en la ciudad moderna. 2º 
edição. Ed. UPC. Barcelona. pág.5.   
14 PATRÍCIO. António. (2009). Amarante de vila sinuosa e envelhecida a 
princesa do Tâmega. Em: II congresso histórico de Amarante. Gráfica do 
Norte. Amarante. pág.15.

uma nova rua, “com bastante largura”, que ligaria a 

Rua de S.Gonçalo (atual 5 de Outubro) ao Largo de 

StªLuzia [Fig.19]. O terreno onde este novo eixo se 

lançava não tinha qualquer tipo de edificação, aliás, 

ainda hoje se verifica, que as traseiras e terrenos dos 

solares construídos na Rua Miguel Pinto Martins, 

lançam-se sobre a paisagem e o rio, sofrendo um cor-

te com o desenho da nova rua. 

A atual Rua Almirante Cândido dos Reis, estabe-

leceu-se e evoluiu de tal modo, que se tornou num 

dos eixos mais importantes, com maior movimento 

e comércio da cidade. As características topográficas, 

projetuais e de inserção na malha, eram em tudo fa-

voráveis para a evolução positiva deste eixo, contudo, 

é importante realçar algumas intervenções que ajuda-

ram à prevalência da Rua Almirante Cândido dos Reis 

sobre a pré-existente Teixeira de Vasconcelos. 

Por volta de 1910, a Estação Postal é transferida 

para o edifício que remata a Rua 5 de Outubro, devido 

à falta de condições funcionais e de segurança prove-

nientes das cheias que alagavam anualmente a Rua 31 

de Janeiro. Na mesma altura são iniciadas as obras de 

calcetamento e construção de passeios no novo eixo, 

que ia tomando uma configuração mais consistente 

com a construção de novos edifícios [Fig.20]. 

Duas décadas mais tarde é projetado e construído 

o edifício dos CTT no gaveto entre a Rua Almirante 

Cândido dos Reis e a Rua Teixeira de Vasconcelos. Este 

edifício com uma arquitetura particular surge como 
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Figura 21
Evolução do edifício onde 
se instalou o CTT.
Fonte_Coleção Pessoal de Daniel 

Ribeiro

Figura 22
Esquemas explicativos do 
impacto urbano.
Fonte_Desenho do autor
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remate da Rua 5 de Outubro, quebrando a continuida-

de existente com a Rua Teixeira de Vasconcelos, anun-

ciando pela primeira vez a sua bifurcação [Fig.21]. 

O que antes era um eixo “estreito e sinuoso” cons-

tituído por três ruas passa a ser 1+2 eixos, individuais 

e com características muito singulares [Fig.22]. 

Facto que ainda se veio a agravar com a transfor-

mação do Largo de São Gonçalo e da Rua 5 de Outu-

bro em espaços pedonais, passando a ser visível um 

primeiro eixo pedonal, de comércio e turismo; um 

segundo que continua de nível com largos passeios e 

comércio, fazendo a ligação a um outro pólo vivo da 

cidade, e o terceiro eixo, antes coração da vila, onde 

se concentravam a maioria dos serviços, vazio e limi-

tado à habitação pontual e rara.
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Figura 23
Construção e Inauguração 
da Ponte Nova
Fonte_Coleção Pessoal de Daniel 

Ribeiro

Figura 24
Amarante antes da con-
strução da Ponte Nova, em 
1944.
Fonte_Congresso Histórico de 
1998, vol I, tomo II | História, 
Política, Sociedade e economia

Figura 25
Amarante depois da 
construção da Ponte Nova, 
em 1985.
Fonte_Congresso Histórico de 

1998, vol I, tomo II | História, 
Política, Sociedade e economia
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Nova ponte, novas dinâmicas

Em 1960, era visível a necessidade de desviar o 

trânsito do centro da cidade, a ponte velha começava 

a não responder às necessidades da nova cidade e do 

eixo importante que por ela passava. 

A Direcção dos Monumentos Nacionais só respondia 

aos ofícios da Câmara, dizendo que fechassem a ponte ao 

trânsito pelo menos de pesados, o que era manifestamente 

inviável, dado não haver outra passagem para o Douro e 

para Trás-os-Montes. 15

Em 1965, depois de estudos que determinaram a 

localização da nova ponte e a finalização dos projetos 

de engenharia (autoria de Correia de Araújo e Cam-

pos de Matos) e de arquitetura (autoria de Januário 

Godinho), as obras tiveram início. 

A nova ponte foi inaugurada a 24 de Setembro 

de 1967 [Fig.23] e com ela surgiu um novo eixo, que 

transformou a cidade e as suas dinâmicas. Como 

podemos verificar nas figuras 24 e 25, em quarenta 

anos, o aglomerado urbano duplicou e o novo eixo 

rapidamente se polarizou, gerando um novo concei-

to de cidade muito influenciada pelo ideal de arqui-

tetura e urbanismo moderno.

15 MACEDO, Luís Van Zeler (1993). Pequena história de Amarante. 2º 
edição. Gráfica do Norte. Amarante. pág 144.

Esta importante mutação da malha urbana foi 

acompanhada por inúmeras inaugurações de servi-

ços que contribuíram para o desenvolvimento local e 

para a importância e presença regional da cidade de 

Amarante. 

Ainda antes do projeto para a ponte nova, em 

1947, é inaugurado o Cine-teatro na margem direita 

do rio, com o intuito de dinamizar e valorizar aquela 

zona (atualmente este edifício encontra-se pratica-

mente abandonado, mantendo-se aberto apenas com 

uma tabacaria e um restaurante). 

Em 1961, entra em funcionamento o novo hospital 

nas antigas instalações do quartel de Artilharia 4, ge-

rando um novo e importante pólo na cidade. 

Em 1966 é inaugurado o Palácio da Justiça, perto 

dos claustros do convento de S.Gonçalo, ou seja, no 

núcleo político da cidade. 

Várias escolas são também inauguradas nesta 

época como a Escola Técnica, em 1964, o Ciclo Prepa-

ratório, em 1979 e a Escola Secundária, em 1982. 

Por fim, em 1988, é inaugurada a via rápida que 

liga Amarante a Vila Real facilitando e incentivando 

a relação e comunicação de dois pólos regionais. 
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Figura 26
Áreas dos concelhos e 
números de habitantes da 
Comunidade Intermunici-
pal do Tâmega e Sousa.
Fonte_http://www.cimtamegaesou-
sa.pt/#/
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Áreas e população residente

A cidade de Amarante está inserida na Comunida-

de Intermunicipal da sub-região do Tâmega e Sousa 

cuja área, de aproximadamente 1.831 Km2, equiva-

le a 8,6% da região Norte. Quanto à área, Amaran-

te domina esta sub-região com 301.33Km2 (16,5%) 

[Fig. 26], contudo, em termos populacionais ocupa o 

quarto lugar, depois de Penafiel, Felgueiras e Paços 

de Ferreira. Como podemos verificar nos gráficos da 

Fig.26, os concelhos que compõem esta comunidade 

são, na sua maioria, pouco populosos, verificando-se 

uma maior concentração nos quatro concelhos ante-

riormente nomeados.

Analisando em concreto a distribuição populacio-

nal no concelho de Amarante, verifica-se uma maior 

concentração nas freguesias da margem direita do Rio 

Tâmega, albergando mais do dobro dos habitantes do 

que a margem esquerda (38374 habitantes contra 17846 

habitantes). É possível, que esta situação, se deva à 

passagem da Nacional 15, com destino Porto, por al-

gumas das freguesias da margem direita, como o caso 

de Telões, Freixo de Cima, Freixo de Baixo, Mancelos, 

Travanca, Oliveira e Ataíde. Assim sendo, é potencia-

do o aparecimento e a concentração de serviços na 

margem mais populosa, surgindo o modelo territorial 

dual ao qual já se fez referência anteriormente. 

Evolução da População

No processo de delineamento de uma estratégia 

de revitalização urbana, torna-se essencial o estudo e 

reflexão sobre a evolução populacional, percebendo 

através disso, a existência, ou não, de dinâmicas eco-

nómicas capazes de atrair e fixar habitantes.

Para este estudo, foi eleito, como espaço tempo-

ral, o decénio 2001-2011. No concelho, a população 

residente diminuiu 5,7% durante este período, pas-

sando de 59.638 habitantes, em 2001, para 56.264 

habitantes, em 2011 (segundo o último Censo da Po-

pulação INE, 2011). Desta forma, verifica-se a perda 

de 3.421 residentes, representando um crescimento 

negativo de -5,74%.

Esta tendência de decréscimo populacional, ve-

rifica-se com maior incidência na margem esquerda 

do Tâmega, alertando para a possibilidade da deser-

tificação deste território. Este acontecimento levaria 

ao desaparecimento de grande parte dos núcleos ha-

bitacionais rurais, desvalorizando e empobrecendo 

o concelho e a região. Neste sentido, revela-se extre-

mamente necessária uma inversão destes números, 

através de um olhar e pensamento estratégico sobre 

as oportunidades de turismo rural que estas fregue-

sias podem gerar.

No centro histórico, verifica-se um decréscimo sig-

nificativo entre os anos de 2001 e 2011, de 1634 habitan-

tes para 1373, ou seja, aproximadamente, menos 16% 

de residentes em apenas dez anos. Como consequên-

1.2 Transformações 
sociológicas, económicas 
e culturais
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Figura 27
Densidade Populacional no 
concelho de Amarante
Fonte_RIBEIRO, Luís Miguel; Acor-
dar a Princesa do Tâmega; Amar-
ante; Impress 24; 2012; pág.101.
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cia, verifica-se um aumento significativo de fogos e 

edifícios desocupados, pondo em causa a preservação 

do património edificado, de valor incalculável.

A consulta dos Censos anteriores (1991-2001), re-

vela um aumento de 6,32% da população residente 

em Amarante. Este dado, leva a uma questão fun-

damental, o que terá mudado em 10 anos de forma a 

inverter completamente o crescimento populacional 

da cidade?

Como seria de esperar, o decréscimo populacio-

nal, não se circunscreve apenas à cidade de Amaran-

te, sendo também visível nos restantes concelhos da 

sub-região do Tâmega, na Região Norte e mesmo no 

país em geral. Torna-se então importante, perceber 

qual a principal razão deste decréscimo populacio-

nal, certamente ligado a fenómenos migratórios a fa-

vor do litoral e de cidades de maior dimensão, ou no 

pior dos casos associado a fenómenos emigratórios.

A densidade populacional apresenta-se como ou-

tro fator importante a analisar, muito devido à sua 

pretensão para interferir na escolha de locais para a 

fixação de equipamentos, que por sua vez, atraem in-

vestimento. Mais uma vez, a dualidade territorial é 

visível, verificando-se a concentração das freguesias 

de maior densidade populacional na margem direita. 

Por outro lado, o centro urbano, constituído essen-

cialmente pela freguesia de São Gonçalo e Madalena, 

destaca-se na restante mancha urbana, mostrando a 

sua capacidade de atração e polarização [Fig 27].

Assim sendo, para o delineamento de uma estra-

tégia urbana fundamentada na revitalização econó-

mica, atraindo mais habitantes, criando emprego e 

gerando riqueza no concelho, torna-se fulcral, ava-

liar a estrutura etária e o nível de instrução da popu-

lação residente. Desta forma, será possível perceber, 

não só o tipo de procura, como o tipo de mercado a 

criar e a desenvolver na cidade. 

Usando novamente os censos de 2001-2011, como 

fonte de informação, verifica-se que durante a última 

década, Amarante perdeu 25,4% de população per-

tencente ao grupo etário entre os 15-24 anos. Apesar 

de se verificar que não é uma situação particular do 

concelho, mantendo-se inferior em comparação com 

a Região Norte e o restante país, é sem dúvida um de-

créscimo preocupante, que merece uma reflexão so-

bre as suas causas e um pensamento estratégico para 

a sua inversão. 

Por outro lado a população na faixa etária acima 

dos 65 aumentou de 10,7%, em 1991, para 15,20%, em 

2011. Este acontecimento, tal como já foi menciona-

do anteriormente, aumenta a possibilidade de deser-

tificação e abandono das freguesias distanciadas do 

centro do concelho. 

O aumento do número de pessoas com um nível de 

instrução Pós-Secundário ou Superior, verificado a 

nível nacional, também se verifica em Amarante. De-

nota-se a presença de uma geração instruída, infor-
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Figura 29
Proposta vencedora do 
concurso para a recuper-
ação do Cine Teatro de 
Amarante. 
Autor: Arq. Carlos Prata
Fonte_ http://www.estudiogoma.pt/
works/cine-teatro-de-amarante/

Figura 28
Cine Teatro de Amarante 
Fonte_ Fotografia do autor
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mada, com forte potencial e ideias de investimento. 

Torna-se essencial a criação de facilidades e apoios, 

fomentando a fixação jovem no concelho, tirando 

proveito do seu contributo para o desenvolvimento 

económico e visibilidade a nível regional. Atualmen-

te, já existem núcleos e institutos que apoiam e in-

centivam o empreendedorismo jovem, contudo é ex-

tremamente necessária a sua divulgação, alargando 

o seu efeito à escala do concelho.

Parque habitacional

Na última década, foi registado um crescimento 

acentuado, no parque habitacional. A preferência 

pela construção nova em detrimento da reabilitação, 

regeneração e valorização do edificado antigo tem 

contribuído em muito para este fator. 

Na década de 2001 a 2011 registou-se um aumento 

de 12,3% no número do edificado, ou seja foram cons-

truídos mais 2507 edifícios. Esta dinâmica construti-

va diminui o índice de envelhecimento dos edifícios 

tornando o parque habitacional mais jovem. Contu-

do convém dar especial atenção à zona histórica e à 

degradação do edificado devido à falta de iniciativas 

de regeneração e restauração do mesmo.

Potencial cultural

Apesar de se poder apresentar como berço de vá-

rios nomes singulares nas áreas da cultura, literária e 

artística, Amarante não se tem afirmado no contexto 

nacional ou mesmo europeu. 

O seu potencial cultural encontra-se bastante 

desvalorizado, não sendo visto nem explorado como 

uma fonte de enaltecimento urbano e patrimonial. 

O Cine-Teatro de Amarante [Fig. 28] localizado na 

Avenida General Silveira, disfrutando por isso de uma 

localização privilegiada com proximidade ao centro 

histórico, ao Parque Florestal e ao Rio Tâmega, exem-

plifica claramente o défice na aposta cultural da cida-

de. Construído e inaugurado em 1947, em apenas duas 

décadas já era considerado grande, desconfortável e 

pouco atrativo devido à sua exploração deficitária. 

Nos anos de 1980 foi alvo de intervenções de readapta-

ção com a instalação de escritórios, zonas comerciais 

e de diversão noturna. Passadas duas décadas, em 

2000, o Município adquiriu o imóvel com o intuito de 

o recuperar, contudo, sem qualquer resultado até aos 

dias de hoje, apesar da obra já ter ido a concurso para 

projeto [Fig. 29]. Foi pedida uma reformulação do pro-

jeto, ao gabinete do Arq. Carlos Prata vencedor do con-

curso, com o intuito de baixar o custo do projeto cerca 

de 30% do estipulado previamente, viabilizando deste 

modo a sua construção. A reformulação passa pelo de-

saparecimento da residência artística da Orquestra do 
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Figura 30
Casa da Juventude
Fonte_ Fotografia do autor
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Norte, que constava no projeto inicial, e num ligeiro 

aumento da capacidade da sala de espetáculos.16

Mesmo ao lado deste edifício, em 2009, surge a 

Casa da Juventude [Fig. 30]. Este espaço, gerido pelo 

Aventura Marão Clube (AMC), tem como intuito o 

desenvolvimento de programas e atividades que in-

centivem a participação cívica e cultural ativa por 

parte dos jovens. Os efeitos dinamizadores e cultu-

rais são visíveis e em muito têm ajudado o concelho 

no seu destaque criativo. 

Atualmente encontram-se implementados qua-

tro programas distintos que pretendem cruzar vi-

vências, culturas e crenças de jovens amarantinos 

com jovens de várias partes do mundo. No programa 

“Campos de trabalho internacionais”, todos os ve-

rões são organizadas atividades relacionados com as 

áreas do ambiente, comércio justo, agricultura bio-

lógica e inclusão social que divulgam os princípios 

e a cultura amarantina a jovens de várias partes do 

mundo. Nos “Cursos de Formação”, durante uma se-

mana são organizados workshops, simulações e deba-

te de ideias entre um grupo constituído por pessoas 

de várias nacionalidades. Com esta iniciativa visa-se o 

incentivo e desbloqueio dos jovens para darem o passo 

que falta a nível profissional ou pessoal. Existe mes-

mo a possibilidade para que estes jovens organizem e 

16 MENDES, Armindo (2016). Alterado projeto do Cineteatro de Amarante 
para baixar 30% ao custo de obra. Disponível em: <http://www.tame-
gasousa.pt/alterado-projeto-do-cineteatro-de-amarante-para-baix-
ar-30-ao-custo-da-obra/>. Visitado em: 18 dezembro 2016

orientem formações, com direito a alojamento, salas 

polivalentes e equipamento para reuniões e ativida-

des. Por fim, existe o “Intercâmbio de jovens”, de-

senvolvido por um período de tempo reduzido (5 a 21 

dias) e o “Serviço Voluntário Europeu” caracterizado 

por uma maior duração (de 2 semanas a 1 ano). Em 

ambos os programas, jovens estrangeiros deslocam-

-se a Amarante ou são enviados jovens amarantinos 

para várias partes do mundo, com o intuito de desen-

volverem atividades relacionadas com preocupação 

sociais, culturais, intervindo nas cidades onde se en-

contram instalados. 

Não há dúvida da riqueza estratégica que uma 

instituição destas pode vir a ter na revitalização e no 

desenvolvimento cultural e empreendedor da cidade 

de Amarante. Por essa razão, torna-se fulcral a revi-

são e especulação de novos associativismos que ti-

rem partido das riquezas já instaladas projetando-as 

e relacionando-as.





Capítulo II _ Casos exem-
Um estudo (saber)

… a aparência e o impacto do espaço público é um dos 

factores que motiva a que os cidadãos se sintam atraídos 

pela sua terra. Ser atrativo é, assim, condição fundamen-

tal para uma terra que se queira desenvolver necessitando, 

para tal, da participação dos seus habitantes estimulados 

para esse desenvolvimento que se pretende.17

17 PORTAS, Nuno (2012). Os Tempos das Formas: Vol.I a cidade feita e refeita. 
DAAUM. Guimarães. pág.156.
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8382 Cidade Património Cultural da Humanidade, Guimarães   Da Construção à Reabilitação do Centro Histórico

Fig. 152 - Fachada principal do 
Convento da Costa readaptado 

para Pousada de Santa Marinha 
da Costa pelo arquiteto Fernando 

Távora, entre 1972 e 1989.

Fig. 153 - Extensão da Pousada 
de Santa Marinha da Costa, 

desenhada pelo arquiteto 
Fernando Távora.

Fig. 150 - Igreja de S. Miguel em 
2013, no Parque do Castelo após 

várias intervenções de reabilitação.

Fig. 151 - Obras de reabilitação 
pela DGEMN em 1958 à Igreja de S. 

Francisco.

Fig. 148 - Plantas da reabilitação 
da Casa da Rua Nova, em que se 

aproveita a estrutura possível.

Fig. 149 - Perfis do projeto de 
reabilitação da Casa da Rua Nova, 

onde é possível ver os pedaços 
de parede deixados à vista para 

mostrar a estrutura.

Fig. 146 - Fotografia de 2013 do 
Largo da Oliveira onde se vê a 

base desenhada pelo arquiteto 
Fernando Távora para a oliveira 

milagrosa.

Fig. 147 - Fotografia de 2014 da Casa 
da Rua Nova, na atual Rua Egas 

Moniz, reabilitada pelo arquiteto 
Fernando Távora em 1985 para sede 

do G.T.L..
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vivências. É, ainda, de salientar a atitude de Távora, em doar uma árvore da sua 
Casa da Covilhã para o Largo de Nossa Senhora da Oliveira, ao ficar sensibilizado 
com a história da antiga oliveira milagrosa. Já há muito tempo que o largo tinha 
ficado sem oliveira, várias vezes tinha sido replantada pela população após ser 
derrubada. Também a árvore de Távora não sobreviveu ao vandalismo, todavia 
foi plantada uma nova oliveira que permanece nos dias de hoje, no canteiro 
desenhado pelo arquiteto.

Assim, reconhece-se que a meados da década de 70, houve uma mudança 
em Guimarães, consequência de várias iniciativas do arquiteto Fernando Távora. 
Primeiro com a obra da Pousada de Santa Marinha da Costa e o Plano Geral de 
Urbanização de Guimarães e depois com a obra da Casa da Rua Nova, juntamente 
com o gabinete técnico local, momento de viragem nas intervenções no centro 
histórico e do olhar da população sobre a sua própria cidade e suas propriedades. 
A partir desse momento, a salvaguarda do património vimaranense passou a ser 
entendida como uma missão coletiva e permanente.

“Património não pode ser apenas aquilo que os antepassados (...) nos deixaram. O 
património resulta duma criação permanente e colectiva e o próprio acto de burocrática 
ou de capricho pessoal.”121

Fernando Távora

Fernando Távora abandona a colaboração com o gabinete técnico 
local em 1989, contudo as suas intervenções em Guimarães continuaram122 e 
merecidamente, a 5 de Junho de 2003, a Câmara Municipal de Guimarães atribui 
ao arquiteto a Medalha de Ouro da Cidade.

2.4. Ações de reabilitação em Guimarães

2.4.1. Primeiras ações significativas

A primeira ação a salientar neste campo foi o restauro da Igreja da S. Miguel 
do Castelo, pela equipa coordenada por Francisco Martins Sarmento, como 
já foi referido. O restauro durou desde 1874 a 1880, contudo não teve influência 
suficiente na mentalidade dos vimaranenses ou seus planeadores.

De seguida, a cidade assiste a várias ações de reabilitação de igrejas 
e conventos protagonizadas pela DGEMN - Direção Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais123. Desde 1929 até 2004, a DGEMN interveio na cidade, 
na Igreja de S. Miguel do Castelo, Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, Convento 
e Igreja de S. Domingos, Igreja de S. Francisco, Igreja do Carmo e Paço dos 
Duques124.  A DGEMN atuou em Guimarães, como por todo o país, e os seus 
restauros nem sempre são vistos com bons olhos. Tendo em conta o contexto 
político e ideológico do Estado Novo que condicionava a imagem que se pretendia 
para os monumentos nacionais. 

A ação que chama a atenção é a adaptação do Mosteiro da Costa a Pousada 
de Santa Marinha da Costa, projetada pelo arquiteto Fernando Távora, entre 1972 
e 1989, com respeito pelo passado e pela cuidada conjugação com o moderno.

121 Távora, Fernando – “Património”. Porto: I Congresso da Região Norte, 1987. (Pág. 56)
122 Destaca-se o projeto para a Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, realizado com o seu filho J. B. Távora, 
entre 1996 e 2002.
123 Criada pelo Decreto-Lei nº 16791 de 25 de Abril de 1929 e extinta pelo Decreto-Lei nº 223/2007 de 30 de Maio de 2007, 
integrando o IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana.
124 Projeto apresentado pelo arquiteto Rogério de Azevedo em 1936. Obras começam em 1937 e o arquiteto deixa a sua 
direção em 1940. As obras continuam pela DGEMN até 1980. De 1992 a 2007 é o IPPAR o responsável pelas obras realizadas.

2 Guimarães, cidade e centro histórico   objeto 

Figura 31
Fachada principal do Con-
vento da Costa e extensão 
do mesmo para read-
aptação a Pousada.
Autor: Arq. Fernando 
Távora
Fonte_ MATOS, Ana Rita Loureiro 
de; Cidade Património Cultural 
da Humanidade, Guimarães - Da 
Construção à Reabilitação do Centro 
Histórico; Dissertação para a obtenção 
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e conventos protagonizadas pela DGEMN - Direção Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais123. Desde 1929 até 2004, a DGEMN interveio na cidade, 
na Igreja de S. Miguel do Castelo, Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, Convento 
e Igreja de S. Domingos, Igreja de S. Francisco, Igreja do Carmo e Paço dos 
Duques124.  A DGEMN atuou em Guimarães, como por todo o país, e os seus 
restauros nem sempre são vistos com bons olhos. Tendo em conta o contexto 
político e ideológico do Estado Novo que condicionava a imagem que se pretendia 
para os monumentos nacionais. 

A ação que chama a atenção é a adaptação do Mosteiro da Costa a Pousada 
de Santa Marinha da Costa, projetada pelo arquiteto Fernando Távora, entre 1972 
e 1989, com respeito pelo passado e pela cuidada conjugação com o moderno.

121 Távora, Fernando – “Património”. Porto: I Congresso da Região Norte, 1987. (Pág. 56)
122 Destaca-se o projeto para a Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, realizado com o seu filho J. B. Távora, 
entre 1996 e 2002.
123 Criada pelo Decreto-Lei nº 16791 de 25 de Abril de 1929 e extinta pelo Decreto-Lei nº 223/2007 de 30 de Maio de 2007, 
integrando o IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana.
124 Projeto apresentado pelo arquiteto Rogério de Azevedo em 1936. Obras começam em 1937 e o arquiteto deixa a sua 
direção em 1940. As obras continuam pela DGEMN até 1980. De 1992 a 2007 é o IPPAR o responsável pelas obras realizadas.

2 Guimarães, cidade e centro histórico   objeto 
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Convém insistir no que entendemos por valor de pa-

trimónio. O valor de uma área antiga não é apenas o dos 

edifícios: é um valor de localização ou de “centralidade” 

para os que lá trabalham, moram ou podem vir a morar; é 

o valor da infra-estrutura já instalada mesmo se, nalguns 

casos, carente de reforma… 18

Mais do que a sua localização estratégica, os cen-

tros históricos apresentam uma função cultural e 

identitária sedimentada ao longo de vários anos. 

Em tempos, distinguidos pela sua importância no 

conjunto urbano, conferindo às populações melhor 

qualidade de vida e maior oferta de emprego, foram 

palco para a sedimentação de importantes funções 

económicas, culturais e sociais. 

A partir da década de 50, agravando-se na década 

de 90, o aumento do custo de vida dos centros e a pro-

cura das periferias para a compra de habitação pró-

pria, leva ao aparecimento do fenómeno de subur-

banização que, afetando a delimitação dos centros 

urbanos, origina o aparecimento de cidades difusas. 

Com isto, a consequente perda de habitantes jovens 

leva à desvitalização das áreas centrais, aumentando 

radicalmente o abandono do edificado. 

Visto isto, torna-se extremamente importante um 

olhar atento para o património edificado de elevado 

18 PORTAS, Nuno (2012). Os Tempos das Formas: Vol.I a cidade feita e refeita. 
DAAUM. Guimarães. pág.157.

valor, que se degrada e desvaloriza de dia para dia, e 

para a perda de competitividade do comércio de rua, 

frente à oferta das grandes superfícies comerciais.

Caso de Guimarães

O centro histórico de Guimarães, cuja história está in-

trinsecamente ligada à formação da identidade nacional 

de Portugal, conserva um conjunto de construções históri-

cas que ilustram a evolução dos diferentes tipos edificados 

desde a Idade Média até ao século XIX.

Até meados de 1980, este conjunto de reconhecido valor 

formal encontrava-se num processo de rápida degradação 

física e social que parecia impossível travar.19 

É neste contexto, e em muito devido a interven-

ções da autoria do arquiteto Fernando Távora (como 

a adaptação do Mosteiro da Costa a Pousada de Santa 

Marinha da Costa [Fig. 31] e o Plano Geral de Urbani-

zação de Guimarães) que o valor cultural do centro 

histórico da cidade é reposto, verificando-se a neces-

sidade de uma intervenção urgente tendo em vista a 

sua recuperação e preservação.

Em 1985, a Câmara Municipal de Guimarães cria 

o Gabinete Técnico Local (GTL) com o objetivo de 

definir uma estratégia para a reabilitação e revitali-

zação deste conjunto urbano, mais tarde nomeado 

de interesse patrimonial. Tendo como diretora a ar-

19 Divisão centro histórico. Disponível em: <http://www.cm-guimaraes.pt/
pages/199>. Visitado em: 1 novembro 2016.

2.1 De Reabilitação
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Fig. 152 - Fachada principal do 
Convento da Costa readaptado 

para Pousada de Santa Marinha 
da Costa pelo arquiteto Fernando 

Távora, entre 1972 e 1989.

Fig. 153 - Extensão da Pousada 
de Santa Marinha da Costa, 

desenhada pelo arquiteto 
Fernando Távora.

Fig. 150 - Igreja de S. Miguel em 
2013, no Parque do Castelo após 

várias intervenções de reabilitação.

Fig. 151 - Obras de reabilitação 
pela DGEMN em 1958 à Igreja de S. 

Francisco.

Fig. 148 - Plantas da reabilitação 
da Casa da Rua Nova, em que se 

aproveita a estrutura possível.

Fig. 149 - Perfis do projeto de 
reabilitação da Casa da Rua Nova, 

onde é possível ver os pedaços 
de parede deixados à vista para 

mostrar a estrutura.

Fig. 146 - Fotografia de 2013 do 
Largo da Oliveira onde se vê a 

base desenhada pelo arquiteto 
Fernando Távora para a oliveira 

milagrosa.

Fig. 147 - Fotografia de 2014 da Casa 
da Rua Nova, na atual Rua Egas 

Moniz, reabilitada pelo arquiteto 
Fernando Távora em 1985 para sede 

do G.T.L..
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vivências. É, ainda, de salientar a atitude de Távora, em doar uma árvore da sua 
Casa da Covilhã para o Largo de Nossa Senhora da Oliveira, ao ficar sensibilizado 
com a história da antiga oliveira milagrosa. Já há muito tempo que o largo tinha 
ficado sem oliveira, várias vezes tinha sido replantada pela população após ser 
derrubada. Também a árvore de Távora não sobreviveu ao vandalismo, todavia 
foi plantada uma nova oliveira que permanece nos dias de hoje, no canteiro 
desenhado pelo arquiteto.

Assim, reconhece-se que a meados da década de 70, houve uma mudança 
em Guimarães, consequência de várias iniciativas do arquiteto Fernando Távora. 
Primeiro com a obra da Pousada de Santa Marinha da Costa e o Plano Geral de 
Urbanização de Guimarães e depois com a obra da Casa da Rua Nova, juntamente 
com o gabinete técnico local, momento de viragem nas intervenções no centro 
histórico e do olhar da população sobre a sua própria cidade e suas propriedades. 
A partir desse momento, a salvaguarda do património vimaranense passou a ser 
entendida como uma missão coletiva e permanente.

“Património não pode ser apenas aquilo que os antepassados (...) nos deixaram. O 
património resulta duma criação permanente e colectiva e o próprio acto de burocrática 
ou de capricho pessoal.”121

Fernando Távora

Fernando Távora abandona a colaboração com o gabinete técnico 
local em 1989, contudo as suas intervenções em Guimarães continuaram122 e 
merecidamente, a 5 de Junho de 2003, a Câmara Municipal de Guimarães atribui 
ao arquiteto a Medalha de Ouro da Cidade.

2.4. Ações de reabilitação em Guimarães

2.4.1. Primeiras ações significativas

A primeira ação a salientar neste campo foi o restauro da Igreja da S. Miguel 
do Castelo, pela equipa coordenada por Francisco Martins Sarmento, como 
já foi referido. O restauro durou desde 1874 a 1880, contudo não teve influência 
suficiente na mentalidade dos vimaranenses ou seus planeadores.

De seguida, a cidade assiste a várias ações de reabilitação de igrejas 
e conventos protagonizadas pela DGEMN - Direção Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais123. Desde 1929 até 2004, a DGEMN interveio na cidade, 
na Igreja de S. Miguel do Castelo, Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, Convento 
e Igreja de S. Domingos, Igreja de S. Francisco, Igreja do Carmo e Paço dos 
Duques124.  A DGEMN atuou em Guimarães, como por todo o país, e os seus 
restauros nem sempre são vistos com bons olhos. Tendo em conta o contexto 
político e ideológico do Estado Novo que condicionava a imagem que se pretendia 
para os monumentos nacionais. 

A ação que chama a atenção é a adaptação do Mosteiro da Costa a Pousada 
de Santa Marinha da Costa, projetada pelo arquiteto Fernando Távora, entre 1972 
e 1989, com respeito pelo passado e pela cuidada conjugação com o moderno.

121 Távora, Fernando – “Património”. Porto: I Congresso da Região Norte, 1987. (Pág. 56)
122 Destaca-se o projeto para a Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, realizado com o seu filho J. B. Távora, 
entre 1996 e 2002.
123 Criada pelo Decreto-Lei nº 16791 de 25 de Abril de 1929 e extinta pelo Decreto-Lei nº 223/2007 de 30 de Maio de 2007, 
integrando o IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana.
124 Projeto apresentado pelo arquiteto Rogério de Azevedo em 1936. Obras começam em 1937 e o arquiteto deixa a sua 
direção em 1940. As obras continuam pela DGEMN até 1980. De 1992 a 2007 é o IPPAR o responsável pelas obras realizadas.
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Figura 33
Planos para a reabilitação 
da Casa da Rua Nova. Plan-
tas e Cortes.
Fonte_ MATOS, Ana Rita Loureiro 
de; Cidade Património Cultural 
da Humanidade, Guimarães - Da 
Construção à Reabilitação do Centro 
Histórico; Dissertação para a obtenção 
do grau Mestre em Arquitetura; Prof. 
responsável Clara Pimenta do Vale; 
Faup, 2014; pág.82.

Figura 32
Facahada da Casa da Rua 
Nova 
Fonte_ http://www.vitruvius.com.br/
revistas/read/arquitextos/08.095/147
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quiteta Alexandra Gesta, este gabinete contou com 

a participação de importantes nomes da arquitetura 

portuguesa, como o arquiteto Fernando Távora, co-

laborador nos projetos, e o arquiteto Nuno Portas, 

consultor urbanístico da estratégia de intervenção, 

para a reforma da cidade. 

Para uma primeira aproximação à população re-

sidente, surge o projeto para a reabilitação de uma 

casa protótipo, onde confluiriam os princípios desta 

iniciativa reestruturadora. Assim, Távora escolhe a 

Casa da Rua Nova [Fig. 32] para sede do GTL, impe-

dindo a sua demolição, e através da qualidade da ac-

tuação levada a cabo neste edifício com o Prémio Europa 

Nostra, sublinhou os critérios de restauro adoptados e 

contribuiu enormemente como incentivo e exemplo às res-

tantes actuações no centro histórico20 . [Fig. 33]

A destruição e os danos causados ao longo do sécu-

lo XIX, tornou fundamental o desenho de linhas estra-

tégicas tendo como base os princípios de contextuali-

zação, tradição, cooperação e colaboração social. Deste 

modo, podemos determinar as linhas de intervenção 

como sendo: a requalificação de espaços públicos; a 

conservação, restauro e reabilitação do património 

edificado, de responsabilidade municipal; e o controlo, 

incentivo e apoio técnico das obras particulares. 

A estratégia definida pelo GTL baseava-se em dois 

princípios fundamentais: a requalificação de espaços 

20 Divisão centro histórico. Disponível em: <http://www.cm-guimaraes.pt/
pages/199>. Visitado em: 1 novembro 2016.

e edifícios públicos, como incentivo para o interesse 

e investimento privado, e a participação ativa dos re-

sidentes primando pela sua permanência.

São escolhidos quatro espaços de importância na  

malha urbana para os quais é definida uma estraté-

gia de reordenamento e redesenho. Para a sua cons-

trução, o Arq. Fernando Távora analisou as questões 

sociais, culturais, arquitetónicas e históricas, essen-

ciais para o redesenho de uma cidade com história  e  

sedimentada no tempo.

A Praça do Município [Fig. 34], limitada por edifí-

cios importantes e todos eles recuperados, era utiliza-

do como um parque de estacionamento lotado e de-

sordenado. Já nem o próprio nome se adequava à sua 

espacialidade, não reunindo condições para desempe-

nhar as funções de praça. Desta forma, a nova proposta 

cinge o estacionamento a uma única rua, transforman-

do a restante área num espaço de paragem e convívio. 

A Praça de Santiago [Fig. 35], com presença e um 

papel importante na cidade, encontrava-se definida 

por edifícios comerciais e habitacionais bastante de-

gradados e alguns em estado de ruína. Todo o espaço 

desempenhava a função de parque de estacionamen-

to, situação regularizada no novo plano, limitando-

-se apenas a um dos lados da praça. Atualmente, tal 

como delineado nos objetivos da estratégia, é visível 

o impacto do arranjo urbanístico no incentivo à re-

cuperação do edificado que o confina.

O Largo de João Franco [Fig. 36] singulariza-se pe-

las construções notáveis que o ladeiam. O novo plano 
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Fig. 138 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça do Município.

Fig. 139 - Fotografia da Praça do 
Município em 1980, antes da 

intervenção usada como parque de 
estacionamento.

Fig. 140 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça de Santiago.

Fig. 141 - Fotografia da Praça 
de Santiago em 1983, antes 

da intervenção ocupada 
maioritariamente por carros 

estacionados sem qualquer ordem.

Fig. 142 - Planta de 1995 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para  o Largo João Franco.

Fig. 143 - Fotografia do Largo 
João Franco em 1984, antes da 

intervenção repleto de carros 
estacionados.

Fig. 144 - Planta de 1996 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para o Largo Condessa do 

Juncal.

Fig. 145 - Fotografia do Largo 
Condessa do Juncal em 1983,antes 

da intervenção ocupado por carros 
estacionados.
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O arranjo de cada praça ou largo reveste-se de um carácter próprio de acordo com a sua 
forma, as suas funções, o seu ambiente construído, até a sua época. Assim será “barroco” 
o carácter da Praça do Município, “medieval” da Praça de Santiago, “renascentista” o 
do Largo de João Franco e “romântico” o do Largo da Condessa do Juncal. Caracteres 
diferentes inseridos num percurso urbano intra-muros que garante a sua unidade dentro 
da sua diversidade.”118

Fernando Távora cit. por Luís Trigueiros

“Unidade dentro da sua diversidade”... define de facto este percurso, 
cada espaço é único, com diferentes eixos de acesso, formas, construções 
periféricas e equipamentos associados. Távora requalifica-os consciente das 
suas particularidades, mas sem descurar a unidade do todo através do desenho 
do pavimento, do uso maioritariamente do granito119 e pelo posicionamento da 
vegetação, que confere escala humana aos espaços. Caso a caso:

. A Praça do Município apresentava-se como um parque de estacionamento 
lotado e desordenado, sem espaço para ser “praça”. É limitada por edifícios 
importantes e todos eles recuperados: o Convento de Santa clara e a Biblioteca 
Municipal Raúl Brandão, ambas obras municipais, e a Casa do Arco e Casa 
Amarela, obras particulares com apoio técnico. Na proposta, o estacionamento 
cinge-se à Rua do Condestável Nuno Álvares Pereira e o espaço de estar associa se 
a um eixo de acesso paralelo ao edifício municipal barroco e a uma fonte central 
em forma de taça, com o desenho do pavimento relacionado perpendicularmente 
aos eixos que limitam a praça e os elementos vegetais ladeiam a mesma 
perpendicularmente ao edifício municipal.

. A Praça de Santiago de grande valor secular para cidade, definida pelos 
edifícios comerciais e habitacionais exemplares da época medieval, evidenciava a 
necessidade desta intervenção nos espaços da cidade, tendo em conta o estado 
de ameaça de ruína dos seus edifícios e de se mostrar como mais um parque de 
estacionamento confuso, em saibro e de extremo desnível. O desenho para este 
espaço marca no pavimento a existência ali da antiga Capela de S. Tiago, erigida 
pelos francos e entretanto destruída, e o trânsito e estacionamento automóvel 
alia-se apenas a um dos lados da praça.

. O Largo de João Franco afirmava-se pelas construções notáveis que o 
ladeiam: a renascentista Igreja da Misericórdia, a senhorial Casa dos Carvalhos, 
o Palácio dos Coutos reconvertido a Tribunal da Relação pela Câmara Municipal 
e, ainda, uma fonte neoclássica de 1820. A sua forma alongada foi transformada 
numa plataforma nivelada, com o desenho de pavimento reticulado de guias e 
cubos de granito conjugado com duas fontes nos extremos que enquadram a 
circulação e arrumação automóvel, que se pretende eliminar com o tempo.

. O romântico Largo da Condessa do Juncal, à semelhança das restantes 
praças intervencionadas, caracterizava-se pelo estacionamento automóvel 
desajustado, e nele destaca-se a antiga Casa dos Linhos atravessada pela antiga 
muralha vimaranense, valorizada pelo projeto do arquiteto António Gradim120. 
Manteve-se a o trânsito automóvel, mas apenas perifericamente, libertando o 
centro e compondo-o por elementos vegetais que o envolvem. Foi desenhado 
um quiosque e mobiliário urbano, exclusivo, para este espaço, bem como a 
pavimentação que indica as portas das muralhas.

Távora analisou todo o tipo de questões: sociais, culturais, arquitetónicas 
e históricas, cada pormenor era importante, numa cidade que não foi só feita 
pelos seus monumentos e história, mas também pelos seus habitantes e suas 

118 Trigueiros, Luís – “Fernando Távora”. Lisboa: Ed. Blau, 1993. (Pág. 178)
119 Como já foi referido anteriormente, esta é a pedra predominante na região.
120 Obra realizada em 1986.
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Fig. 138 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça do Município.

Fig. 139 - Fotografia da Praça do 
Município em 1980, antes da 

intervenção usada como parque de 
estacionamento.

Fig. 140 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça de Santiago.

Fig. 141 - Fotografia da Praça 
de Santiago em 1983, antes 

da intervenção ocupada 
maioritariamente por carros 

estacionados sem qualquer ordem.

Fig. 142 - Planta de 1995 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para  o Largo João Franco.

Fig. 143 - Fotografia do Largo 
João Franco em 1984, antes da 

intervenção repleto de carros 
estacionados.

Fig. 144 - Planta de 1996 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para o Largo Condessa do 

Juncal.

Fig. 145 - Fotografia do Largo 
Condessa do Juncal em 1983,antes 

da intervenção ocupado por carros 
estacionados.
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periféricas e equipamentos associados. Távora requalifica-os consciente das 
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numa plataforma nivelada, com o desenho de pavimento reticulado de guias e 
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Manteve-se a o trânsito automóvel, mas apenas perifericamente, libertando o 
centro e compondo-o por elementos vegetais que o envolvem. Foi desenhado 
um quiosque e mobiliário urbano, exclusivo, para este espaço, bem como a 
pavimentação que indica as portas das muralhas.

Távora analisou todo o tipo de questões: sociais, culturais, arquitetónicas 
e históricas, cada pormenor era importante, numa cidade que não foi só feita 
pelos seus monumentos e história, mas também pelos seus habitantes e suas 

118 Trigueiros, Luís – “Fernando Távora”. Lisboa: Ed. Blau, 1993. (Pág. 178)
119 Como já foi referido anteriormente, esta é a pedra predominante na região.
120 Obra realizada em 1986.

2 Guimarães, cidade e centro histórico   objeto 
8180 Cidade Património Cultural da Humanidade, Guimarães   Da Construção à Reabilitação do Centro Histórico

Fig. 138 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça do Município.

Fig. 139 - Fotografia da Praça do 
Município em 1980, antes da 

intervenção usada como parque de 
estacionamento.

Fig. 140 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça de Santiago.

Fig. 141 - Fotografia da Praça 
de Santiago em 1983, antes 

da intervenção ocupada 
maioritariamente por carros 

estacionados sem qualquer ordem.

Fig. 142 - Planta de 1995 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para  o Largo João Franco.

Fig. 143 - Fotografia do Largo 
João Franco em 1984, antes da 

intervenção repleto de carros 
estacionados.

Fig. 144 - Planta de 1996 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para o Largo Condessa do 

Juncal.

Fig. 145 - Fotografia do Largo 
Condessa do Juncal em 1983,antes 

da intervenção ocupado por carros 
estacionados.
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O arranjo de cada praça ou largo reveste-se de um carácter próprio de acordo com a sua 
forma, as suas funções, o seu ambiente construído, até a sua época. Assim será “barroco” 
o carácter da Praça do Município, “medieval” da Praça de Santiago, “renascentista” o 
do Largo de João Franco e “romântico” o do Largo da Condessa do Juncal. Caracteres 
diferentes inseridos num percurso urbano intra-muros que garante a sua unidade dentro 
da sua diversidade.”118

Fernando Távora cit. por Luís Trigueiros

“Unidade dentro da sua diversidade”... define de facto este percurso, 
cada espaço é único, com diferentes eixos de acesso, formas, construções 
periféricas e equipamentos associados. Távora requalifica-os consciente das 
suas particularidades, mas sem descurar a unidade do todo através do desenho 
do pavimento, do uso maioritariamente do granito119 e pelo posicionamento da 
vegetação, que confere escala humana aos espaços. Caso a caso:

. A Praça do Município apresentava-se como um parque de estacionamento 
lotado e desordenado, sem espaço para ser “praça”. É limitada por edifícios 
importantes e todos eles recuperados: o Convento de Santa clara e a Biblioteca 
Municipal Raúl Brandão, ambas obras municipais, e a Casa do Arco e Casa 
Amarela, obras particulares com apoio técnico. Na proposta, o estacionamento 
cinge-se à Rua do Condestável Nuno Álvares Pereira e o espaço de estar associa se 
a um eixo de acesso paralelo ao edifício municipal barroco e a uma fonte central 
em forma de taça, com o desenho do pavimento relacionado perpendicularmente 
aos eixos que limitam a praça e os elementos vegetais ladeiam a mesma 
perpendicularmente ao edifício municipal.

. A Praça de Santiago de grande valor secular para cidade, definida pelos 
edifícios comerciais e habitacionais exemplares da época medieval, evidenciava a 
necessidade desta intervenção nos espaços da cidade, tendo em conta o estado 
de ameaça de ruína dos seus edifícios e de se mostrar como mais um parque de 
estacionamento confuso, em saibro e de extremo desnível. O desenho para este 
espaço marca no pavimento a existência ali da antiga Capela de S. Tiago, erigida 
pelos francos e entretanto destruída, e o trânsito e estacionamento automóvel 
alia-se apenas a um dos lados da praça.

. O Largo de João Franco afirmava-se pelas construções notáveis que o 
ladeiam: a renascentista Igreja da Misericórdia, a senhorial Casa dos Carvalhos, 
o Palácio dos Coutos reconvertido a Tribunal da Relação pela Câmara Municipal 
e, ainda, uma fonte neoclássica de 1820. A sua forma alongada foi transformada 
numa plataforma nivelada, com o desenho de pavimento reticulado de guias e 
cubos de granito conjugado com duas fontes nos extremos que enquadram a 
circulação e arrumação automóvel, que se pretende eliminar com o tempo.

. O romântico Largo da Condessa do Juncal, à semelhança das restantes 
praças intervencionadas, caracterizava-se pelo estacionamento automóvel 
desajustado, e nele destaca-se a antiga Casa dos Linhos atravessada pela antiga 
muralha vimaranense, valorizada pelo projeto do arquiteto António Gradim120. 
Manteve-se a o trânsito automóvel, mas apenas perifericamente, libertando o 
centro e compondo-o por elementos vegetais que o envolvem. Foi desenhado 
um quiosque e mobiliário urbano, exclusivo, para este espaço, bem como a 
pavimentação que indica as portas das muralhas.

Távora analisou todo o tipo de questões: sociais, culturais, arquitetónicas 
e históricas, cada pormenor era importante, numa cidade que não foi só feita 
pelos seus monumentos e história, mas também pelos seus habitantes e suas 

118 Trigueiros, Luís – “Fernando Távora”. Lisboa: Ed. Blau, 1993. (Pág. 178)
119 Como já foi referido anteriormente, esta é a pedra predominante na região.
120 Obra realizada em 1986.

2 Guimarães, cidade e centro histórico   objeto 8180 Cidade Património Cultural da Humanidade, Guimarães   Da Construção à Reabilitação do Centro Histórico

Fig. 138 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça do Município.

Fig. 139 - Fotografia da Praça do 
Município em 1980, antes da 

intervenção usada como parque de 
estacionamento.

Fig. 140 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça de Santiago.

Fig. 141 - Fotografia da Praça 
de Santiago em 1983, antes 

da intervenção ocupada 
maioritariamente por carros 

estacionados sem qualquer ordem.

Fig. 142 - Planta de 1995 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para  o Largo João Franco.

Fig. 143 - Fotografia do Largo 
João Franco em 1984, antes da 

intervenção repleto de carros 
estacionados.

Fig. 144 - Planta de 1996 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para o Largo Condessa do 

Juncal.

Fig. 145 - Fotografia do Largo 
Condessa do Juncal em 1983,antes 

da intervenção ocupado por carros 
estacionados.
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O arranjo de cada praça ou largo reveste-se de um carácter próprio de acordo com a sua 
forma, as suas funções, o seu ambiente construído, até a sua época. Assim será “barroco” 
o carácter da Praça do Município, “medieval” da Praça de Santiago, “renascentista” o 
do Largo de João Franco e “romântico” o do Largo da Condessa do Juncal. Caracteres 
diferentes inseridos num percurso urbano intra-muros que garante a sua unidade dentro 
da sua diversidade.”118

Fernando Távora cit. por Luís Trigueiros

“Unidade dentro da sua diversidade”... define de facto este percurso, 
cada espaço é único, com diferentes eixos de acesso, formas, construções 
periféricas e equipamentos associados. Távora requalifica-os consciente das 
suas particularidades, mas sem descurar a unidade do todo através do desenho 
do pavimento, do uso maioritariamente do granito119 e pelo posicionamento da 
vegetação, que confere escala humana aos espaços. Caso a caso:

. A Praça do Município apresentava-se como um parque de estacionamento 
lotado e desordenado, sem espaço para ser “praça”. É limitada por edifícios 
importantes e todos eles recuperados: o Convento de Santa clara e a Biblioteca 
Municipal Raúl Brandão, ambas obras municipais, e a Casa do Arco e Casa 
Amarela, obras particulares com apoio técnico. Na proposta, o estacionamento 
cinge-se à Rua do Condestável Nuno Álvares Pereira e o espaço de estar associa se 
a um eixo de acesso paralelo ao edifício municipal barroco e a uma fonte central 
em forma de taça, com o desenho do pavimento relacionado perpendicularmente 
aos eixos que limitam a praça e os elementos vegetais ladeiam a mesma 
perpendicularmente ao edifício municipal.

. A Praça de Santiago de grande valor secular para cidade, definida pelos 
edifícios comerciais e habitacionais exemplares da época medieval, evidenciava a 
necessidade desta intervenção nos espaços da cidade, tendo em conta o estado 
de ameaça de ruína dos seus edifícios e de se mostrar como mais um parque de 
estacionamento confuso, em saibro e de extremo desnível. O desenho para este 
espaço marca no pavimento a existência ali da antiga Capela de S. Tiago, erigida 
pelos francos e entretanto destruída, e o trânsito e estacionamento automóvel 
alia-se apenas a um dos lados da praça.

. O Largo de João Franco afirmava-se pelas construções notáveis que o 
ladeiam: a renascentista Igreja da Misericórdia, a senhorial Casa dos Carvalhos, 
o Palácio dos Coutos reconvertido a Tribunal da Relação pela Câmara Municipal 
e, ainda, uma fonte neoclássica de 1820. A sua forma alongada foi transformada 
numa plataforma nivelada, com o desenho de pavimento reticulado de guias e 
cubos de granito conjugado com duas fontes nos extremos que enquadram a 
circulação e arrumação automóvel, que se pretende eliminar com o tempo.

. O romântico Largo da Condessa do Juncal, à semelhança das restantes 
praças intervencionadas, caracterizava-se pelo estacionamento automóvel 
desajustado, e nele destaca-se a antiga Casa dos Linhos atravessada pela antiga 
muralha vimaranense, valorizada pelo projeto do arquiteto António Gradim120. 
Manteve-se a o trânsito automóvel, mas apenas perifericamente, libertando o 
centro e compondo-o por elementos vegetais que o envolvem. Foi desenhado 
um quiosque e mobiliário urbano, exclusivo, para este espaço, bem como a 
pavimentação que indica as portas das muralhas.

Távora analisou todo o tipo de questões: sociais, culturais, arquitetónicas 
e históricas, cada pormenor era importante, numa cidade que não foi só feita 
pelos seus monumentos e história, mas também pelos seus habitantes e suas 

118 Trigueiros, Luís – “Fernando Távora”. Lisboa: Ed. Blau, 1993. (Pág. 178)
119 Como já foi referido anteriormente, esta é a pedra predominante na região.
120 Obra realizada em 1986.

2 Guimarães, cidade e centro histórico   objeto 

8180 Cidade Património Cultural da Humanidade, Guimarães   Da Construção à Reabilitação do Centro Histórico

Fig. 138 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça do Município.

Fig. 139 - Fotografia da Praça do 
Município em 1980, antes da 

intervenção usada como parque de 
estacionamento.

Fig. 140 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça de Santiago.

Fig. 141 - Fotografia da Praça 
de Santiago em 1983, antes 

da intervenção ocupada 
maioritariamente por carros 

estacionados sem qualquer ordem.

Fig. 142 - Planta de 1995 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para  o Largo João Franco.

Fig. 143 - Fotografia do Largo 
João Franco em 1984, antes da 

intervenção repleto de carros 
estacionados.

Fig. 144 - Planta de 1996 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para o Largo Condessa do 

Juncal.

Fig. 145 - Fotografia do Largo 
Condessa do Juncal em 1983,antes 

da intervenção ocupado por carros 
estacionados.
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O arranjo de cada praça ou largo reveste-se de um carácter próprio de acordo com a sua 
forma, as suas funções, o seu ambiente construído, até a sua época. Assim será “barroco” 
o carácter da Praça do Município, “medieval” da Praça de Santiago, “renascentista” o 
do Largo de João Franco e “romântico” o do Largo da Condessa do Juncal. Caracteres 
diferentes inseridos num percurso urbano intra-muros que garante a sua unidade dentro 
da sua diversidade.”118

Fernando Távora cit. por Luís Trigueiros

“Unidade dentro da sua diversidade”... define de facto este percurso, 
cada espaço é único, com diferentes eixos de acesso, formas, construções 
periféricas e equipamentos associados. Távora requalifica-os consciente das 
suas particularidades, mas sem descurar a unidade do todo através do desenho 
do pavimento, do uso maioritariamente do granito119 e pelo posicionamento da 
vegetação, que confere escala humana aos espaços. Caso a caso:

. A Praça do Município apresentava-se como um parque de estacionamento 
lotado e desordenado, sem espaço para ser “praça”. É limitada por edifícios 
importantes e todos eles recuperados: o Convento de Santa clara e a Biblioteca 
Municipal Raúl Brandão, ambas obras municipais, e a Casa do Arco e Casa 
Amarela, obras particulares com apoio técnico. Na proposta, o estacionamento 
cinge-se à Rua do Condestável Nuno Álvares Pereira e o espaço de estar associa se 
a um eixo de acesso paralelo ao edifício municipal barroco e a uma fonte central 
em forma de taça, com o desenho do pavimento relacionado perpendicularmente 
aos eixos que limitam a praça e os elementos vegetais ladeiam a mesma 
perpendicularmente ao edifício municipal.

. A Praça de Santiago de grande valor secular para cidade, definida pelos 
edifícios comerciais e habitacionais exemplares da época medieval, evidenciava a 
necessidade desta intervenção nos espaços da cidade, tendo em conta o estado 
de ameaça de ruína dos seus edifícios e de se mostrar como mais um parque de 
estacionamento confuso, em saibro e de extremo desnível. O desenho para este 
espaço marca no pavimento a existência ali da antiga Capela de S. Tiago, erigida 
pelos francos e entretanto destruída, e o trânsito e estacionamento automóvel 
alia-se apenas a um dos lados da praça.

. O Largo de João Franco afirmava-se pelas construções notáveis que o 
ladeiam: a renascentista Igreja da Misericórdia, a senhorial Casa dos Carvalhos, 
o Palácio dos Coutos reconvertido a Tribunal da Relação pela Câmara Municipal 
e, ainda, uma fonte neoclássica de 1820. A sua forma alongada foi transformada 
numa plataforma nivelada, com o desenho de pavimento reticulado de guias e 
cubos de granito conjugado com duas fontes nos extremos que enquadram a 
circulação e arrumação automóvel, que se pretende eliminar com o tempo.

. O romântico Largo da Condessa do Juncal, à semelhança das restantes 
praças intervencionadas, caracterizava-se pelo estacionamento automóvel 
desajustado, e nele destaca-se a antiga Casa dos Linhos atravessada pela antiga 
muralha vimaranense, valorizada pelo projeto do arquiteto António Gradim120. 
Manteve-se a o trânsito automóvel, mas apenas perifericamente, libertando o 
centro e compondo-o por elementos vegetais que o envolvem. Foi desenhado 
um quiosque e mobiliário urbano, exclusivo, para este espaço, bem como a 
pavimentação que indica as portas das muralhas.

Távora analisou todo o tipo de questões: sociais, culturais, arquitetónicas 
e históricas, cada pormenor era importante, numa cidade que não foi só feita 
pelos seus monumentos e história, mas também pelos seus habitantes e suas 

118 Trigueiros, Luís – “Fernando Távora”. Lisboa: Ed. Blau, 1993. (Pág. 178)
119 Como já foi referido anteriormente, esta é a pedra predominante na região.
120 Obra realizada em 1986.

2 Guimarães, cidade e centro histórico   objeto 8180 Cidade Património Cultural da Humanidade, Guimarães   Da Construção à Reabilitação do Centro Histórico

Fig. 138 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça do Município.

Fig. 139 - Fotografia da Praça do 
Município em 1980, antes da 

intervenção usada como parque de 
estacionamento.

Fig. 140 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça de Santiago.

Fig. 141 - Fotografia da Praça 
de Santiago em 1983, antes 

da intervenção ocupada 
maioritariamente por carros 

estacionados sem qualquer ordem.

Fig. 142 - Planta de 1995 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para  o Largo João Franco.

Fig. 143 - Fotografia do Largo 
João Franco em 1984, antes da 

intervenção repleto de carros 
estacionados.

Fig. 144 - Planta de 1996 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para o Largo Condessa do 

Juncal.

Fig. 145 - Fotografia do Largo 
Condessa do Juncal em 1983,antes 

da intervenção ocupado por carros 
estacionados.
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O arranjo de cada praça ou largo reveste-se de um carácter próprio de acordo com a sua 
forma, as suas funções, o seu ambiente construído, até a sua época. Assim será “barroco” 
o carácter da Praça do Município, “medieval” da Praça de Santiago, “renascentista” o 
do Largo de João Franco e “romântico” o do Largo da Condessa do Juncal. Caracteres 
diferentes inseridos num percurso urbano intra-muros que garante a sua unidade dentro 
da sua diversidade.”118

Fernando Távora cit. por Luís Trigueiros

“Unidade dentro da sua diversidade”... define de facto este percurso, 
cada espaço é único, com diferentes eixos de acesso, formas, construções 
periféricas e equipamentos associados. Távora requalifica-os consciente das 
suas particularidades, mas sem descurar a unidade do todo através do desenho 
do pavimento, do uso maioritariamente do granito119 e pelo posicionamento da 
vegetação, que confere escala humana aos espaços. Caso a caso:

. A Praça do Município apresentava-se como um parque de estacionamento 
lotado e desordenado, sem espaço para ser “praça”. É limitada por edifícios 
importantes e todos eles recuperados: o Convento de Santa clara e a Biblioteca 
Municipal Raúl Brandão, ambas obras municipais, e a Casa do Arco e Casa 
Amarela, obras particulares com apoio técnico. Na proposta, o estacionamento 
cinge-se à Rua do Condestável Nuno Álvares Pereira e o espaço de estar associa se 
a um eixo de acesso paralelo ao edifício municipal barroco e a uma fonte central 
em forma de taça, com o desenho do pavimento relacionado perpendicularmente 
aos eixos que limitam a praça e os elementos vegetais ladeiam a mesma 
perpendicularmente ao edifício municipal.

. A Praça de Santiago de grande valor secular para cidade, definida pelos 
edifícios comerciais e habitacionais exemplares da época medieval, evidenciava a 
necessidade desta intervenção nos espaços da cidade, tendo em conta o estado 
de ameaça de ruína dos seus edifícios e de se mostrar como mais um parque de 
estacionamento confuso, em saibro e de extremo desnível. O desenho para este 
espaço marca no pavimento a existência ali da antiga Capela de S. Tiago, erigida 
pelos francos e entretanto destruída, e o trânsito e estacionamento automóvel 
alia-se apenas a um dos lados da praça.

. O Largo de João Franco afirmava-se pelas construções notáveis que o 
ladeiam: a renascentista Igreja da Misericórdia, a senhorial Casa dos Carvalhos, 
o Palácio dos Coutos reconvertido a Tribunal da Relação pela Câmara Municipal 
e, ainda, uma fonte neoclássica de 1820. A sua forma alongada foi transformada 
numa plataforma nivelada, com o desenho de pavimento reticulado de guias e 
cubos de granito conjugado com duas fontes nos extremos que enquadram a 
circulação e arrumação automóvel, que se pretende eliminar com o tempo.

. O romântico Largo da Condessa do Juncal, à semelhança das restantes 
praças intervencionadas, caracterizava-se pelo estacionamento automóvel 
desajustado, e nele destaca-se a antiga Casa dos Linhos atravessada pela antiga 
muralha vimaranense, valorizada pelo projeto do arquiteto António Gradim120. 
Manteve-se a o trânsito automóvel, mas apenas perifericamente, libertando o 
centro e compondo-o por elementos vegetais que o envolvem. Foi desenhado 
um quiosque e mobiliário urbano, exclusivo, para este espaço, bem como a 
pavimentação que indica as portas das muralhas.

Távora analisou todo o tipo de questões: sociais, culturais, arquitetónicas 
e históricas, cada pormenor era importante, numa cidade que não foi só feita 
pelos seus monumentos e história, mas também pelos seus habitantes e suas 

118 Trigueiros, Luís – “Fernando Távora”. Lisboa: Ed. Blau, 1993. (Pág. 178)
119 Como já foi referido anteriormente, esta é a pedra predominante na região.
120 Obra realizada em 1986.

2 Guimarães, cidade e centro histórico   objeto 
8180 Cidade Património Cultural da Humanidade, Guimarães   Da Construção à Reabilitação do Centro Histórico

Fig. 138 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça do Município.

Fig. 139 - Fotografia da Praça do 
Município em 1980, antes da 

intervenção usada como parque de 
estacionamento.

Fig. 140 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça de Santiago.

Fig. 141 - Fotografia da Praça 
de Santiago em 1983, antes 

da intervenção ocupada 
maioritariamente por carros 

estacionados sem qualquer ordem.

Fig. 142 - Planta de 1995 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para  o Largo João Franco.

Fig. 143 - Fotografia do Largo 
João Franco em 1984, antes da 

intervenção repleto de carros 
estacionados.

Fig. 144 - Planta de 1996 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para o Largo Condessa do 

Juncal.

Fig. 145 - Fotografia do Largo 
Condessa do Juncal em 1983,antes 

da intervenção ocupado por carros 
estacionados.
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O arranjo de cada praça ou largo reveste-se de um carácter próprio de acordo com a sua 
forma, as suas funções, o seu ambiente construído, até a sua época. Assim será “barroco” 
o carácter da Praça do Município, “medieval” da Praça de Santiago, “renascentista” o 
do Largo de João Franco e “romântico” o do Largo da Condessa do Juncal. Caracteres 
diferentes inseridos num percurso urbano intra-muros que garante a sua unidade dentro 
da sua diversidade.”118

Fernando Távora cit. por Luís Trigueiros

“Unidade dentro da sua diversidade”... define de facto este percurso, 
cada espaço é único, com diferentes eixos de acesso, formas, construções 
periféricas e equipamentos associados. Távora requalifica-os consciente das 
suas particularidades, mas sem descurar a unidade do todo através do desenho 
do pavimento, do uso maioritariamente do granito119 e pelo posicionamento da 
vegetação, que confere escala humana aos espaços. Caso a caso:

. A Praça do Município apresentava-se como um parque de estacionamento 
lotado e desordenado, sem espaço para ser “praça”. É limitada por edifícios 
importantes e todos eles recuperados: o Convento de Santa clara e a Biblioteca 
Municipal Raúl Brandão, ambas obras municipais, e a Casa do Arco e Casa 
Amarela, obras particulares com apoio técnico. Na proposta, o estacionamento 
cinge-se à Rua do Condestável Nuno Álvares Pereira e o espaço de estar associa se 
a um eixo de acesso paralelo ao edifício municipal barroco e a uma fonte central 
em forma de taça, com o desenho do pavimento relacionado perpendicularmente 
aos eixos que limitam a praça e os elementos vegetais ladeiam a mesma 
perpendicularmente ao edifício municipal.

. A Praça de Santiago de grande valor secular para cidade, definida pelos 
edifícios comerciais e habitacionais exemplares da época medieval, evidenciava a 
necessidade desta intervenção nos espaços da cidade, tendo em conta o estado 
de ameaça de ruína dos seus edifícios e de se mostrar como mais um parque de 
estacionamento confuso, em saibro e de extremo desnível. O desenho para este 
espaço marca no pavimento a existência ali da antiga Capela de S. Tiago, erigida 
pelos francos e entretanto destruída, e o trânsito e estacionamento automóvel 
alia-se apenas a um dos lados da praça.

. O Largo de João Franco afirmava-se pelas construções notáveis que o 
ladeiam: a renascentista Igreja da Misericórdia, a senhorial Casa dos Carvalhos, 
o Palácio dos Coutos reconvertido a Tribunal da Relação pela Câmara Municipal 
e, ainda, uma fonte neoclássica de 1820. A sua forma alongada foi transformada 
numa plataforma nivelada, com o desenho de pavimento reticulado de guias e 
cubos de granito conjugado com duas fontes nos extremos que enquadram a 
circulação e arrumação automóvel, que se pretende eliminar com o tempo.

. O romântico Largo da Condessa do Juncal, à semelhança das restantes 
praças intervencionadas, caracterizava-se pelo estacionamento automóvel 
desajustado, e nele destaca-se a antiga Casa dos Linhos atravessada pela antiga 
muralha vimaranense, valorizada pelo projeto do arquiteto António Gradim120. 
Manteve-se a o trânsito automóvel, mas apenas perifericamente, libertando o 
centro e compondo-o por elementos vegetais que o envolvem. Foi desenhado 
um quiosque e mobiliário urbano, exclusivo, para este espaço, bem como a 
pavimentação que indica as portas das muralhas.

Távora analisou todo o tipo de questões: sociais, culturais, arquitetónicas 
e históricas, cada pormenor era importante, numa cidade que não foi só feita 
pelos seus monumentos e história, mas também pelos seus habitantes e suas 

118 Trigueiros, Luís – “Fernando Távora”. Lisboa: Ed. Blau, 1993. (Pág. 178)
119 Como já foi referido anteriormente, esta é a pedra predominante na região.
120 Obra realizada em 1986.
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Fig. 138 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça do Município.

Fig. 139 - Fotografia da Praça do 
Município em 1980, antes da 

intervenção usada como parque de 
estacionamento.

Fig. 140 - Planta de 1985 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para a Praça de Santiago.

Fig. 141 - Fotografia da Praça 
de Santiago em 1983, antes 

da intervenção ocupada 
maioritariamente por carros 

estacionados sem qualquer ordem.

Fig. 142 - Planta de 1995 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para  o Largo João Franco.

Fig. 143 - Fotografia do Largo 
João Franco em 1984, antes da 

intervenção repleto de carros 
estacionados.

Fig. 144 - Planta de 1996 do arranjo 
urbanístico do arquiteto Fernando 

Távora em colaboração com o 
G.T.L. para o Largo Condessa do 

Juncal.

Fig. 145 - Fotografia do Largo 
Condessa do Juncal em 1983,antes 

da intervenção ocupado por carros 
estacionados.

138

140

142

144

139

141

143

145

O arranjo de cada praça ou largo reveste-se de um carácter próprio de acordo com a sua 
forma, as suas funções, o seu ambiente construído, até a sua época. Assim será “barroco” 
o carácter da Praça do Município, “medieval” da Praça de Santiago, “renascentista” o 
do Largo de João Franco e “romântico” o do Largo da Condessa do Juncal. Caracteres 
diferentes inseridos num percurso urbano intra-muros que garante a sua unidade dentro 
da sua diversidade.”118

Fernando Távora cit. por Luís Trigueiros

“Unidade dentro da sua diversidade”... define de facto este percurso, 
cada espaço é único, com diferentes eixos de acesso, formas, construções 
periféricas e equipamentos associados. Távora requalifica-os consciente das 
suas particularidades, mas sem descurar a unidade do todo através do desenho 
do pavimento, do uso maioritariamente do granito119 e pelo posicionamento da 
vegetação, que confere escala humana aos espaços. Caso a caso:

. A Praça do Município apresentava-se como um parque de estacionamento 
lotado e desordenado, sem espaço para ser “praça”. É limitada por edifícios 
importantes e todos eles recuperados: o Convento de Santa clara e a Biblioteca 
Municipal Raúl Brandão, ambas obras municipais, e a Casa do Arco e Casa 
Amarela, obras particulares com apoio técnico. Na proposta, o estacionamento 
cinge-se à Rua do Condestável Nuno Álvares Pereira e o espaço de estar associa se 
a um eixo de acesso paralelo ao edifício municipal barroco e a uma fonte central 
em forma de taça, com o desenho do pavimento relacionado perpendicularmente 
aos eixos que limitam a praça e os elementos vegetais ladeiam a mesma 
perpendicularmente ao edifício municipal.

. A Praça de Santiago de grande valor secular para cidade, definida pelos 
edifícios comerciais e habitacionais exemplares da época medieval, evidenciava a 
necessidade desta intervenção nos espaços da cidade, tendo em conta o estado 
de ameaça de ruína dos seus edifícios e de se mostrar como mais um parque de 
estacionamento confuso, em saibro e de extremo desnível. O desenho para este 
espaço marca no pavimento a existência ali da antiga Capela de S. Tiago, erigida 
pelos francos e entretanto destruída, e o trânsito e estacionamento automóvel 
alia-se apenas a um dos lados da praça.

. O Largo de João Franco afirmava-se pelas construções notáveis que o 
ladeiam: a renascentista Igreja da Misericórdia, a senhorial Casa dos Carvalhos, 
o Palácio dos Coutos reconvertido a Tribunal da Relação pela Câmara Municipal 
e, ainda, uma fonte neoclássica de 1820. A sua forma alongada foi transformada 
numa plataforma nivelada, com o desenho de pavimento reticulado de guias e 
cubos de granito conjugado com duas fontes nos extremos que enquadram a 
circulação e arrumação automóvel, que se pretende eliminar com o tempo.

. O romântico Largo da Condessa do Juncal, à semelhança das restantes 
praças intervencionadas, caracterizava-se pelo estacionamento automóvel 
desajustado, e nele destaca-se a antiga Casa dos Linhos atravessada pela antiga 
muralha vimaranense, valorizada pelo projeto do arquiteto António Gradim120. 
Manteve-se a o trânsito automóvel, mas apenas perifericamente, libertando o 
centro e compondo-o por elementos vegetais que o envolvem. Foi desenhado 
um quiosque e mobiliário urbano, exclusivo, para este espaço, bem como a 
pavimentação que indica as portas das muralhas.

Távora analisou todo o tipo de questões: sociais, culturais, arquitetónicas 
e históricas, cada pormenor era importante, numa cidade que não foi só feita 
pelos seus monumentos e história, mas também pelos seus habitantes e suas 

118 Trigueiros, Luís – “Fernando Távora”. Lisboa: Ed. Blau, 1993. (Pág. 178)
119 Como já foi referido anteriormente, esta é a pedra predominante na região.
120 Obra realizada em 1986.
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Figura 37
Largo Condessa do Juncal: 
arranjo urbanístico, foto-
grafias de antes e depois do 
mesmo
Fonte_ Cidade Património Cultural 
da Humanidade, Guimarães, pág.80; 
http://momentoseolhares.blogs.sapo.
pt/603315.html

Figura 36
Largo João Franco: arranjo 
urbanístico, fotografias de 
antes e depois do mesmo
Fonte_ Cidade Património Cultural 
da Humanidade, Guimarães, pág.80; 
http://www.topguimaraes.com/
parques-a-jardins-de-guimaraes/
item/93-largo-jo%C3%A3o-franco-
guimar%C3%A3es.html

Figura 35
Praça de Santiago: arranjo 
urbanístico, fotografias de 
antes e depois do mesmo
Fonte_ Cidade Património Cultural 
da Humanidade, Guimarães, pág.80; 
http://www.topguimaraes.com/
atraccoes-historicas-de-guimaraes/
item/64-pra%C3%A7a-de-santiago.
html

Figura 34
Praça do Município: arran-
jo urbanístico, fotogra-
fias de antes e depois do 
mesmo
Fonte_ Cidade Património Cultural 
da Humanidade, Guimarães, pág.80; 
http://www.topguimaraes.com/atrac-
coes-historicas-de-guimaraes/item/85-
convento-de-santa-clara.html
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redesenha a circulação e retira o estacionamento au-

tomóvel, pensando o espaço como um eixo pedonal. 

O Largo da Condessa do Juncal [Fig. 37], anterior-

mente, completamente ocupado com estacionamen-

to, foi intervencionado redesenhando-se a circulação 

automóvel, agora periférica, e compondo o largo 

com elementos vegetais e mobiliário urbano. 

Todas as intervenções urbanas referidas primam 

pela revisita e pelo reajuste do impacto automóvel 

no centro histórico da cidade. Associado a estes pla-

nos urbanos, surgem intervenções em edifícios de 

responsabilidade municipal, com o objetivo de criar 

pólos e equipamentos atrativos em pontos estratégi-

cos da cidade. São privilegiados imóveis devolutos 

ou abandonados, de valor patrimonial e bem locali-

zados, procurando incentivar e despoletar a reabili-

tação por intervenientes privados.

Estruturar uma cidade sem nos alhearmos da totali-

dade dos problemas começa pelo criar de condições para 

os seus habitantes de modo a não se sentirem obrigados a 

abandoná-la… 21

Esta é sem dúvida a chave para o sucesso da inter-

venção do GTL em Guimarães. Estamos perante uma 

reabilitação para e pelas pessoas, que se opõem, ao 

contrário de muitas outras cidades, ao processo de 

gentrificação através do qual se observa a uma subs-

tituição do tecido social. A cidade de Guimarães não 

21 PORTAS, Nuno (2012). Os Tempos das Formas: Vol.I a cidade feita e refeita. 
DAAUM. Guimarães. pág.158.

se rendeu à economia privada imobiliária, nem se 

tornou gestora de um parque habitacional extenso. 

A ideia principal foi a adaptação, progressiva, do nú-

cleo urbano histórico aos modos de vida atuais, con-

servando, acima de tudo, a sua identidade. 

Este processo só se tornou possível com a divulga-

ção, por parte da equipa do GTL, de propostas e dos 

programas de financiamento, o que levou, a que aos 

poucos, o Gabinete começa-se a ser procurado pelos 

moradores e investidores privados. Neste processo 

de cooperação entre moradores e o GTL eram evita-

das destruições desnecessárias através da participa-

ção do morador fiscalização da obra. Todos os res-

tauros foram encarados como uma missão coletiva e 

cada intervenção localizada num edifício contribuía 

para a reabilitação de toda a cidade, conservando-se 

valores identitários e de autenticidade da história ar-

quitetónica da cidade. 

Perante as dificuldades na disponibilidade e exis-

tência de mão de obra capaz de trabalhar com as téc-

nicas aplicadas no edificado vimarense, é criada uma 

escola de formação de empresas de construção civil 

direcionada para a reabilitação urbana. Assim, no 

ano de 1990 surge a Escola de Formação Profissional, 

integrada no programa de iniciativa comunitária IN-

TERREG. 

Outra preocupação do GTL, era o controlo e a con-

sequente proibição de intervenções com princípios 

fachadistas, que desrespeitavam a divisão e leitura 

em lote, tão característica na cidade medieval. Visto 



58

Figura 39
C.R.U.A.R.B. - fases de 
operação
Fonte_ PIRES, Teresa Catarina 
Gonçalves; (Re) Habitar o Centro 
Histórico do Porto; Dissertação 
para a obtenção do grau Mestre 
em Arquitetura; Prof. responsável 
António Madureira; Faup, 2013; 
pág.120.

Figura 38
Plano C.R.U.A.R.B.
Fonte_PIRES, Teresa Catarina 
Gonçalves; (Re) Habitar o Centro 
Histórico do Porto; Dissertação para 
a obtenção do grau Mestre em Ar-
quitetura; Prof. responsável António 
Madureira; Faup, 2013; pág.120.
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isto, a atuação foi sempre feita lote a lote, manten-

do-se a tipologia parcelária já existente, definindo-se 

qualquer intervenção como um processo de manu-

tenção e não de substituição.

Caso do Porto

A cidade do Porto, segundo pólo urbano a nível 

nacional, assistiu e sofreu as consequências da revo-

lução industrial e do êxodo rural. A mais relevante, 

em termos urbanísticos, foi a enchente demográfica, 

causada pela procura de melhores condições de vida, 

em XIX.

Como resultado da sobrepopulação, verificou-se 

o aumento na procura de imóveis, que levou ao apa-

recimento das “ilhas”, modelo de habitação social 

tipicamente portuense, nos pátios tardoz das casas 

senhoriais da cidade. Com apenas 16m2 (4mx4m), 

orientados em fileira e com uma casa de banho co-

mum, os fogos deste modelo, albergavam agregados 

familiares inteiros, independentemente do número 

total de elementos. É indiscutível a falta de condições 

mínimas em que imensas famílias viviam, não es-

quecendo as pessoas que se sujeitavam a subaluguer 

de quartos, de vãos de escadas, meias-casas, águas 

furtadas ou mesmo anexos, rentabilizando-se ao má-

ximo cada m2, resultando numa realidade urbana 

insalubre e sobre-ocupada.

Em 1956, com a criação do Plano de melhoramen-

to para a cidade, várias ilhas foram demolidas e os 

seus habitantes realojados em bairros sociais. Como 

resultado desta intervenção, houve um decréscimo 

acentuado do número de ilhas, de 13.000 em 1936 

para 5.000 em 1999. O problema, foi a falta de acom-

panhamento destas famílias, enviadas para as peri-

ferias, sendo obrigadas a viver em edifícios verticais, 

uma realidade distinta da que estavam habituadas, 

e longe do seu meio, hábitos e rotinas tão próprias. 

Simultaneamente, mudavam-se várias famílias 

para as periferias à procura de apartamentos maio-

res, com melhores condições e com acesso automóvel 

facilitado. A baixa da cidade começava a perder den-

sidade populacional, devido ao estado caótico a que 

a enchente repentina e a lotação demográfica a leva-

ram, retendo apenas os habitantes com poucas pos-

ses económicas incapazes de contribuir para a manu-

tenção e preservação dos seus edifícios.

Em 1974 é criado o Comissariado para a Renova-

ção Urbana da Área de Ribeira/Barredo, CRUARB. 

Entendendo o Centro Histórico como um valor pa-

trimonial global iniciou uma revisita ao seu estado, 

criando uma estratégia de intervenção para a melho-

ria deas suas condições [Fig. 38 e 39]. No entanto, a ló-

gica de investimento público liderada pela CRUARB 

não foi capaz de se manter até a finalização da recu-

peração do Centro Histórico. 
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Figura 40
Programas de Acção 
principais da ARU C.H. 
Porto, desenvolvidos pela 
SRU Porto Vivo
Fonte_ http://www.portovivosru.
pt/mouzinho/flores/index.
php?m=1
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Em 2004, surge, numa lógica inversa de investi-

mento privado, a Porto-Vivo SRU com o objetivo de 

continuar o trabalho já iniciado pela CRUARB. As 

Sociedades de Reabilitação Urbana permitiam às au-

tarquias procederem à criação de entidades especialmente 

encarregues da operacionalização de ações de reabilitação 

ou de renovação de uma área previamente delimitada, 

como meio de maximizar a captação de investimento e a 

mobilização dos privados, cria, define e regula o regime 

jurídico excecional da reabilitação urbana para as zonas 

históricas e áreas críticas de recuperação e reconversão ur-

banística, a desenvolver. 22

Para além de valores históricos, arquitetónicos e 

estéticos, a cidade do Porto, carateriza-se pela sua rea-

lidade social e cultural única, que a valoriza enquanto 

atração turística. Neste sentido, os objetivos traçados e 

levados a cabo pela Porto-Vivo SRU, nos últimos anos, 

são o desenvolvimento de ações estratégicas visando a 

reabilitação e re-habitação do edificado; a promoção 

e estímulo do empreendedorismo; a revitalização do 

comércio; a dinamização do turismo, da cultura e do 

lazer e  a qualificação do espaço público [Fig 40]. É de 

realçar algumas intervenções já efetuadas, no âmbito 

da reabilitação de edificado habitacional, procurando 

a fixação e atração de novos residentes (famílias, jo-

vens, seniores, turistas e estudantes), visando o equi-

líbrio social; na dinamização de eixos estruturais na 

22 Sociedades de Reabilitação Urbana. Disponível em: <https://www.port-
aldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/sociedadesreabilitacaourbana/
menusru.html>. Visitado em: 20 novembro 2016

cidade, como o Terreiro da Sé/Rua Escura/Rua da Ba-

nharia/Rua dos Mercadores; na reabilitação de espaços 

públicos, como a Rua das Flores agora pedonal; e por 

fim no aparecimento de investimentos privados em 

edifícios ícones da cidade, como o Mercado Ferreira 

Borges agora Hard Club, o Mosteiro de S.Domingos 

agora Palácio das Artes – Fábrica de Talentos pela Fun-

dação da Juventude e o Quarteirão das Cardosas onde 

está integrado o Palácio com o mesmo nome agora 

Hotel Intercontinental.

Contudo, apesar da onda de revitalização bastan-

te positiva pela qual a cidade do Porto tem passado, 

existe o receio, por parte da população, que como 

resultado das intervenções da Porto-Vivo, se esteja a 

desenvolver uma nova dinâmica económica e social 

na baixa da cidade, o que poderá desencadear um 

processo de gentrificação afastando, novamente, os 

portuenses. do núcleo urbano. Verifica-se que a nova  

oferta instalada no centro, tanto a nível de hotelaria, 

como de restauração ou comércio, orienta o seu pre-

çário para o turista, afastando-se das possibilidades 

financeiras dos moradores locais. Assim, esta nova 

dinâmica urbana acresce o valor territorial, imo-

biliário e arrendatário, preconizando o turismo em 

prol das comunidades locais que habitam o centro.
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Figura 41
Fachada de edifício cedido 
pela camâra ao projeto
Fonte_ http://arrebitaporto.blogspot.
pt/

Figura 42
Primeiras intervenções no 
edifício
Fonte_ http://arrebitaporto.blogspot.
pt/
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Projeto Arrebita!Porto

Vencedor da primeira edição do Concurso FAZ-

-Ideias de Origem Portuguesa, promovido pela Fun-

dação Calouste Gulbenkian, o projeto Arrebita!, tem 

como princípio o combate da degradação do edifica-

do nos núcleos urbanos. 

Tendo em consideração, como base estratégica, o 

principal obstáculo na resolução deste problema so-

cial: a falta de posses financeiras por parte dos habi-

tantes para a manutenção do edificado, este projeto 

cria um modus operandi a custo zero. A sua estrutura, 

assenta num sistema de trocas de valor e conheci-

mentos entre três parceiros, jovens arquitetos e en-

genheiros internacionais, empresas de construção 

civil e universidades de referência nacional, que de-

sempenham papéis distintos para o funcionamento 

do projeto. Os estudantes, parte central e de extrema 

importância para a gestão e coesão do programa, 

têm a seu encargo o projeto de reabilitação junta-

mente com a sua concretização formal, usufruindo 

de uma oportunidade excecional de formação práti-

ca, tanto projetual como construtiva. As empresas, 

contribuindo com materiais de construção, obtêm 

benefícios fiscais, pelo apoio à causa social, ao mes-

mo tempo que internacionalizam os seus produtos, 

ganhando maior prestigio. Já os professores univer-

sitários, têm aqui uma oportunidade laboral para os 

seus casos de estudo ou de apoio às suas disciplinas. 

Como resultado desta cooperação, a iniciativa tra-

duz-se num impacto social importantíssimo, preser-

vando a identidade urbana, através do apoio  às po-

pulações mais carenciadas, revelando-se um balanço 

positivo contra fenómenos como a gentrificação.

Em 2012, a equipa do projeto assina um protoco-

lo com a Fundação Calouste Gulbenkian e a Câmara 

Municipal do Porto, sendo lhe cedida uma casa na 

Rua da Reboleira para o desenvolvimento do protó-

tipo do projeto [Fig. 41]. Devoluta há vinte anos, não 

tinha qualquer valor ou interesse imobiliário, fator 

importante para o Arrebita!. Não querendo fazer con-

corrência direta aos gabinetes de arquitetura, que 

desenvolvem projetos de reabilitação, as interven-

ções do projeto são destinadas e orientadas para edi-

fícios sem qualquer valor imobiliário, devido à sua 

localização, tipologia ou permanência de moradores 

sem qualquer capacidade económica para suportar 

um projeto de reabilitação.

As obras começaram em 2013 [Fig. 42], contudo, 

em pouco tempo, a colaboração prometida pelos vá-

rios parceiros deixou de acontecer, ficando apenas 

concluídas as intervenções ao nível da cobertura, fa-

chada e caleiras. José Paixão, mentor do projeto, não 

mostrando qualquer arrependimento na sua aposta 

e envolvimento a tempo inteiro no projeto Arrebita!, 

afirma que a necessidade de encontrar formas económi-

cas de reabilitar o edificado continua premente. O mode-
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Figura 43
Edíficio reabilitado pelo 
projeto Há Baixa.
Fonte_ https://www.facebook.com/
habaixa/?fref=ts

Figura 44
Estudantes durante os tra-
balhos de reabilitação.
Fonte_ https://www.facebook.com/
habaixa/?fref=ts
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lo é que pode não ser aquele que propusemos. Este caso de 

estudo pode ser muito importante para vermos formas de 

atuação no futuro. 23

Projeto Há Baixa

A Baixa, como sabemos, encontra-se carente de dinâ-

mica e de atividade motivadora o bastante para nos levar 

até lá. É um espaço claramente desvalorizado e sem inves-

timento por parte de todos. Nós próprios, alunos de ar-

quitetura da Universidade de Coimbra, sentimos essa res-

ponsabilidade e consideramos que as iniciativas não têm 

de vir sempre das entidades governativas, nós próprios 

podemos e devemos preocupar-nos com a nossa cidade.24

Numa área, em que ao envelhecimento da popula-

ção se soma a degradação do edificado, surge a ideia 

da aplicação do conhecimento gerado na faculdade 

para se reabilitar a Baixa, possibilitando uma apli-

cação prática dos conhecimentos apreendidos pelos 

alunos durante o seu curso [Fig. 43 e 44].

Os mentores do projeto, afirmam que não foi fácil 

encontrar os alvos do projeto, muito devido à falta 

de confiança dos moradores, que não tinham possi-

bilidades económicas para investir nas obras sugeri-

das pela organização. Contudo, tendo em conta que 

o projeto Há Baixa se baseia nos mesmos princípios 

23 COENTRÃO, Abel (2014). Arrebita, um projecto de reabilitação urbana 
premiado que ficou a meio no centro do Porto. Disponível em: <https://www.
publico.pt/local/noticia/arrebita-um-projecto-de-reabilitacao-urba-
na-premiado-que-ficou-a-meio-no-centro-do-porto-1676333>. Visitado 
em: 16 julho 2016.
24 Texto citado do Flyer distribuído pelo projeto. 

do Arrebita!, procurando parcerias com empresas de 

construção (para a concessão de material) e com as 

faculdades (para a mão de obra a custo zero) tornou-

-se possível o desenvolvimento desta iniciativa.

Tal como em Guimarães, o envolvimento e a par-

ticipação da comunidade coimbrense era fundamen-

tal para o desenvolvimento do projeto.

Foi com essa consciência que pensamos neste equipa-

mento efémero e portável para o Largo do Romal. O con-

ceito escolhido para o projeto baseia-se na tentativa de 

integrar a comunidade circunvizinha da Baixa de Coim-

bra, os estudantes, a cidade e os turistas, numa perspetiva 

de reinventar e revitalizar aquele espaço público, através 

de atividades culturais e recreativas, contando com uma 

programação dinâmica capaz de animar a Baixa, mais 

concretamente o Largo do Romal.25

O Largo do Ramal, surge como “rótula” desta pri-

meira intervenção, localizando-se à sua volta os três 

espaços comerciais, a habitação e a cozinha econó-

mica selecionados. Este Largo, considerado o maior 

da cidade depois da Praça do Comércio, apresenta-se 

como potencial estímulo para a revitalização da ativi-

dade e dinâmica quer social, quer comercial do núcleo 

urbano. Assim, deparamo-nos com um dos exemplos 

de incongruência formal – funcional, que a organiza-

ção pretende atenuar. 

Ao longo do projeto, o Largo do Romal será palco 

para um programa cultural [Fig. 45] e para a orga-

25 idem 22 
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Figura 45
Programa cultural de-
senvolvido no Largo do 
Romal.
Fonte_ https://www.facebook.com/
habaixa/?fref=ts

Figura 46
Workshop de formação 
desenvolvido no Largo do 
Romal.
Fonte_ https://www.facebook.com/
habaixa/?fref=ts
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nização de workshops de formação [Fig. 46], desti-

nados aos voluntários que vão participar nas obras, 

orientados por técnicos de construção, durante as 

várias fases da intervenção. 

Durante vários dias, os 26 voluntários, todos es-

tudantes de arquitetura, desenvolveram trabalhos 

de recuperação dos espaços selecionados cativando a 

atenção e interesse dos próprios habitantes.

Percebemos que a intervenção numa simples loja, afe-

ta não só uma pessoa, mas também o largo onde se encon-

tra aquele espaço 26

No futuro, a organização pretende avançar com o 

desenvolvimento de um consultório de arquitetura, 

garantindo a presença e continuidade do estudo e de-

senvolvimento de estratégias para a revitalização da 

Baixa de Coimbra.

26 PERALTA, João (2016). “Praticar e experimentar, ajudando” no projeto Há 
Baixa. Disponível em: <http://www.asbeiras.pt/2016/08/praticar-e-exper-
imentar-ajudando-no-projeto-ha-baixa/>. Visitado em: 15 setembro 2016
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Figura 47
Área de estudo do progra-
ma Rés do Chão _ Rua do 
Poço dos Negros.
Fonte_ Fotografia de autor
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Rés do chão _ organização

O programa Rés do chão foi desenvolvido no âmbito 

de um concurso de empreendedorismo social, chama-

do FAZ – Ideias de Origem Portuguesa, lançado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian. Identificando como 

tema a revitalização e dinamização das cidades, surge 

a ideia da reocupação e reabilitação dos pisos térreos, 

vistos como possível alavanca para o desenvolvimento 

das dinâmicas urbanas perdidas ao longo do tempo.

A crescente desocupação dos pisos térreos comerciais 

urbanos na cidade de Lisboa é um problema que se tem 

agravado” e como consequência “o património edificado e 

o espaço público degrada-se, as ruas ficam desertas, per-

de-se a dinâmica do bairro e das relações de vizinhança e 

de proximidade, crescendo o sentimento de insegurança.27 

Das quatro mentoras do projeto, apenas Sara 

Brandão se encontrava em Portugal, as restantes três 

arquitetas estavam a trabalhar na Índia e no Brasil. 

Nas suas visitas a Portugal, Margarida Marques, Ma-

riana Paisana e Marta Pavão deparavam-se com um 

aumento significativo do abandono dos espaços co-

merciais, facto que resultava na desvitalização das 

ruas, no aumento da sua insegurança e no decrésci-

mo da sua capacidade de fixação populacional. 

27 FORTE, Isabel (2016). A vida começa no Rés do Chão. Disponível em: 
<http://resdochao.org/wp-content/uploads/2015/02/Revista_CML.jpg>. 
Visitado em: 10 outubro 2015.

Neste seguimento, com o aparecimento do con-

curso, Sara Brandão convidou as colegas para o de-

senvolvimento de uma estratégia, capaz de contra-

riar este fenómeno. Em período de candidatura a 

concurso, após a contagem que revelou um total de 

160 pisos térreos abandonados, só no bairro de São 

Paulo em Lisboa, foi confirmada a necessidade do 

avanço com o projeto.

Inicialmente, era importante perceber o porquê do 

crescente abandono dos pisos térreos. Apesar da crise 

que o país atravessa e da fraca preparação do comér-

cio tradicional para competir com os grandes centros 

comerciais, existem atualmente, causas mais com-

plexas para a fraca competitividade do comércio de 

rua, como o caso do aumento de rendas, consequente 

da nova lei de arrendamento, a falta de fundos para a 

reabilitação dos espaços térreos e a sua colocação no 

mercado de arrendamento, más experiencias com 

arrendatários anteriores (desde o incumprimento do 

pagamento de rendas até ao mau trato dos espaços) ou 

mesmo um desfasamento entre a oferta e o tipo de po-

pulação ou visitante. 

Aqui entramos nós, que somos uma equipa de arquite-

tas que fazemos as obras e acordamos com o proprietário 

um período de carência na questão da renda. Fazemos a 

reabilitação primeiro, tornamo-nos arrendatárias e gesto-

ras do espaço e depois subalugamos a pessoas que têm in-

2.2 De Revitalização



70

Figura 48
Fachada do edifício pro-
tótipo 119 na Rua do Poço 
dos Negros.
Fonte_ Fotografia de autor

Figura 49
Interior do edifício pro-
tótipo 119.
Fonte_ Fotografia de autor
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teresse em ocupar uma parcela e não um espaço inteiro. 28

Assim, através da criação de uma rede de pisos tér-

reos em funcionamento, será possível trazer nova vida 

ao bairro [Fig. 47], novos visitantes, cativar a reabilita-

ção do edificado, incentivando a procura habitacional 

e a fixação de população. O grande objetivo passa por 

transmitir aos proprietários dos imóveis o aumento 

da eficácia na rentabilização e divulgação do edifício 

quando este se encontra com o rés-do-chão ocupado 

e reabilitado, garantindo também deste modo, a sua 

manutenção e promoção.

A necessidade de encontrar um espaço para pôr 

em prática a ideia, levou as quatro arquitetas a ini-

ciarem a recolha de contactos de vários proprietários. 

Com o elevado número de contactos recolhidos, e a 

consciência do valor empatado que estes significa-

vam, surge a ideia de criar uma forma de divulgação 

e de apoio à sua reabilitação e arrendamento. Desta 

forma, é criado um sistema em rede que garante a 

facilitação da relação proprietário-arrendatário, pro-

movendo a rentabilização imóvel. Assim, após a sim-

plificação da comunicação entre proprietário e arren-

datário, tendo em conta as necessidades de ambas as 

partes, são desempenhadas as obras de reabilitação 

do espaço, e caso necessário a equipa do Rés-do-chão 

28 Arquitectas “okupam” pisos térreos (e dão-lhes nova vida). Disponível 
em: <http://p3.publico.pt/cultura/arquitectura/13698/arquitectas-oku-
pam-pisos-terreos-e-dao-lhes-nova-vida>. Visitado em: 10 outubro 2015

fica responsável pela gestão e dinamização do mesmo, 

optando por sistemas de ocupação temporária, nos 

casos em que o comércio tradicional se demonstre 

insustentável. Deste modo, apostando em soluções 

como o coworking, lojas pop-up (arrendamento por 

um dia ou fim-de-semana), ateliers, galerias, ofici-

nas, ATL para crianças ou workshops, é fomentado o 

empreendedorismo, combatendo-se o desemprego e 

revitalizando a zona. A equipa do Rés-do-chão, apos-

ta e promove também a divulgação das atividades dos 

arrendatário, criando uma rede de cooperação e par-

tilha entre profissionais.

O prémio cedido pela Fundação Calouste Gul-

benkian foi aproveitado para o desenvolvimento do 

espaço protótipo onde atualmente se encontra a sede 

da organização [Fig. 48].

Tornámo-nos arrendatárias de uma antiga mercearia 

fechada há mais de 10 anos, ou seja, um exemplo paradig-

mático do problema que tínhamos identificado.29 

Negociando um período de carência com o pro-

prietário, recuperaram o espaço e hoje subarrendam 

a loja a empreendedores que procuravam um atelier 

para o seu negócio mas que sozinhos não tinham 

condições financeiras para o fazer [Fig. 49].

No âmbito da regeneração urbana, a avaliação dos 

espaços já existentes e em risco de fechar, torna-se 

29 Revista Saber Viver, Novembro 2014
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Figura 50
Iniciativa Feira Vizinha.
Fonte_ http://resdochao.org/noticias/ 
(3/12/2016)

Figura 51
Parklet Poço dos Negros.
Fonte_ http://resdochao.org/noticias/
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essencial para uma intervenção coesa, de acordo com 

as necessidades reais do bairro e de cooperação com 

os comerciantes. Assim nasce a Feira Vizinha [Fig. 

50], iniciativa que ocorre todos os meses, onde são 

fortalecidos laços entre os comerciantes e entre co-

merciante – cliente. Para a sua organização, são feitas 

reuniões com os comerciantes de forma a perceber 

aspetos a ser melhorados, como: formas de promoção 

do comércio tradicional, criação de programação ex-

tra e a extensão da feira para as lojas, combatendo a 

não participação na mesma de comerciantes que não 

conseguem se ausentar do seu estabelecimento. Com 

o mesmo intuito, surge a Agenda de Bairro, onde se 

mostram as “relíquias” do comércio tradicional, cati-

vando moradores, comerciantes, visitantes e clientes 

na valorização e dinamização do bairro. 

O interesse na reflexão sobre estratégias de ocu-

pação do espaço público, incentivando a sua vivência 

e revelando o seu potencial aglutinador também se 

apresenta como uma preocupação do programa. É 

neste contexto que surge o interesse sobre o Parklet  

e sobre formas de o desenvolver em Lisboa [Fig. 51]. 

Estratégia urbana que surgiu em São Francisco e 

que já foi implementada, com sucesso, em cidades 

como Nova Iorque e São Paulo. Tendo como objetivo 

a criação de espaços públicos, através da ampliação 

de passeios, em zonas com carência de espaços livres 

e de estada, procura fomentar a permanência na rua 

e a utilização do comércio tradicional. Esta estraté-

gia passa pela instalação de uma plataforma num 

lugar anteriormente utilizado como estacionamento 

e pela sua promoção através da instalação de cadei-

ras, mesas, árvores de pequeno porte ou outras so-

luções de sombreamento, parque para bicicletas, ou 

seja, mobiliário urbano que incentive à permanência 

e ao convívio. Nas cidades onde já se implementou 

esta estratégia, denota-se não só, um aumento da 

utilização do espaço público, como do comércio lo-

cal, e mesmo de transportes não poluentes, como a 

bicicleta. Assim sendo, torna-se importante refletir 

e criar dinâmicas deste gênero, que aos poucos ini-

ciem uma revolução na forma de se viver a cidade.

Com o exemplo do Rés-do-chão é verificado um 

movimento também político de recuperação da ci-

dade, das suas habitações, equipamentos e serviços 

procurando reverter a sua perda de dinamismo. Des-

ta forma, a estratégia do programa e o seu trabalho 

sobre a dinamização económica, não pode deixar de 

ser valorizado. A procura e o esforço para perceber 

os negócios pré-existentes a partir da sua essência, e 

as leis de urbanismo comercial, resultou em mais do 

que a abertura e a reabilitação de espaços abandona-

dos, mas também, no estímulo e apoio para que os 

comércios já existentes continuem e prosperem.
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Figura 52
Ambiente actual da rua 
Caminito.
Fonte_ http://www.banca-
dobem.com.br/wp-content/up-
loads/2015/03/Caminito.jpg

Figura 53
Planta Redonda de Balck 
(1813) com marcação, a 
branco, da Rua do Príncipe.
Fonte_ http://4.bp.blogspot.com/_
FkKgTDI7ngU/S9mdkDygV6I/
AAAAAAAAAb0/86q8Z0XUaIU/
s1600/sec1923.jpg
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Caminito _ museu a céu aberto

Entre os anos de 1880 e 1930, perto de seis milhões 

de imigrantes deslocaram-se para a Argentina, des-

poletando a transformação de uma pequena vila na 

cidade de Bueno Aires. Aproximadamente 50% dos 

imigrantes eram italianos, muitos deles da cidade 

portuária de Génova, o que fez com que a grande 

maioria acaba-se por trabalhar no porto de Buenos 

Aires. 

Verifica-se uma explosão demográfica de tal en-

vergadura, que a cidade fica sem meios para respon-

der à procura habitacional, surgindo assim os con-

ventillos, edifícios formados por vários habitáculos 

abertos para um pátio comum. Aproveitando vários 

materiais dos estaleiros para a construção das suas 

habitações, tendo em conta a falta de recursos finan-

ceiros, desde madeira e ferro, até a restos de tinta 

utilizada para a pintura dos barcos, a diversidade de 

materiais construtivos criou uma imagem “arquite-

tónica” bastante característica, que mais tarde  seria 

transformada em atração turística. 

O eixo urbano sofreu várias alterações ao longo 

da sua história. Inicialmente um riacho, albergou 

uma linha férrea e apenas em 1959 é visto como uma 

estrutura em potência. Assim, cinco anos após a de-

sativação da linha férrea, acontecimento que desva-

lorizou a área, Quinquela Martin artista residente de 

La Boca, define juntamente com os seus colegas uma 

estratégia cultural para a área.

Traduzindo a importância que este local teve no 

impulso da construção urbana e identitária da cidade 

de Buenos Aires, e do próprio país, foram reutiliza-

dos pedaços de conventillos originais, transforman-

do-os em ateliers de pintura, galerias de arte, bares 

e museus, criando-se uma comunidade cultural ao 

longo desta pequena rua. 

Atualmente, considerada Museu a Céu Aberto, 

o Caminito desempenha um papel fundamental na 

economia, cultura e dinamização da área e do país 

[Fig. 52]. 

Miguel Bombarda _ rua das galerias

Localizada na cidade do Porto, a Rua Miguel Bom-

barda, com uma extensão de 650 metros, tem início 

na Rua de Cedofeita e término na Rua da Boa Nova. 

Denominada, antes de 1910, por Rua do Príncipe, 

figura já na Planta Redonda de Balck (1813), contudo 

pouco povoada e sem que a sua inserção urbana al-

cançasse a Rua de Cedofeita [Fig. 53]. Em 1839, já se 

encontrava desenhada em toda a sua atual extensão e 

com maior número de edificações.

Em 1995, a Galeria Fernando Santos, instalou-se 

na Rua Miguel Bombarda, iniciando a dinâmica pela 

qual é hoje conhecida a rua. Atraindo galerias de Arte 

Contemporânea já existentes na cidade, a sua ideia 

passava pela criação de um eixo cultural capaz de 

fortalecer e dar visibilidade às atividades culturais 

na urbe. Deste modo, gerou-se um núcleo cultural 



76

Figura 55
Inaugurações Simultâneas.
Fonte_ http://www.localporto.com/
wp-content/uploads/miguel-bom-
barda-porto-1.jpg

Figura 54
Zona Pedonal da Rua 
Miguel Bombarda.
Fonte_ http://www.galeriafer-
nandosantos.com/news_detail.
php?id=47
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na cidade, que concentra numa rua diversas Galerias 

de Arte Contemporânea, espaços comerciais ligados 

à Arte e Cultura, restaurantes, cafés e bares com con-

ceitos distintos. Desde logo, iniciou-se a organização 

de eventos coletivos que criaram momentos de ten-

são e enchente na rua, tornando-a parte integrante 

da dinâmica urbana.

Contudo, apesar do destaque e importância que 

a Rua Miguel Bombarda ia revelando, manteve-se 

bastante tempo sem qualquer intervenção a nível ur-

banístico. A rua encontrava-se atolada de estaciona-

mento e movimento automóvel, e a iluminação era 

insuficiente, o que a tornava desagradável durante o 

dia e insegura durante a noite. Em 1998, inicia-se a re-

flexão e a ponderação sobre um projeto urbano para 

o eixo, com o objetivo de marcar para a posteridade 

a nomeação da cidade do Porto como Capital Euro-

peia da Cultura em 2001. Em 2000, surge finalmente 

o projeto, da autoria do arquiteto Filipe Oliveira Dias 

e do artista Ângelo Sousa, que prevê a transformação 

da rua num eixo pedonal, garantindo apenas o acesso 

de viaturas de moradores com garagem, cargas e des-

cargas ou veículos prioritários. Por outro lado, a Rua 

Boa Nova permanece aberta ao trânsito, podendo a 

Rua Miguel Bombarda permitir a passagem automó-

vel em horas de ponta. 

A 7 de Março de 2009, foi inaugurada oficialmen-

te a zona pedonal da Rua Miguel Bombarda, iniciativa 

que reforçou a aposta na dinamização da rua e do co-

mércio artístico e cultural [Fig. 54]. Atualmente, pelo 

menos seis vezes por ano, 22 Galerias de Arte Contem-

porânea inauguram simultaneamente exposições de 

artistas plásticos nacionais e estrangeiros [Fig. 55]. Na 

inauguração simultânea de Setembro de 2007 iniciou-

-se o apoio da Câmara Municipal do Porto, através da 

Porto Lazer, e da Famous Grouse, que contribuíram de 

forma positiva para a publicidade e visibilidade desta 

iniciativa, atraindo mais pessoas e visitantes.

Assim, e após 11 anos de sucessivos avanços e recuos, 

promessas por cumprir e esperanças defraudadas, a Rua 

Miguel Bombarda está finalmente mais bonita, mais viva, 

mais dinâmica e pronta para enfrentar um futuro que se 

espera, para a Cidade do Porto, de afirmação, garra e di-

nâmica, características que desde sempre, e por tradição 

ancestral, lhe estiveram associadas.30

30 GOMES, Joana (2009). Inauguração oficial da zona pedonal da Rua Miguel 
Bombarda. Disponível em: <http://www.galeriafernandosantos.com/
news_detail.php?id=47>. Visitado em: 18 novembro 2016 
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Figura 56
Vivência da Rua das Flores 
antes de se tornar um eixo 
pedonal.
Fonte_ http://www.oportoencanta.
com/2014/10/ruas-que-encan-
tam-charmosa-rua-das.html

Figura 57
Rua das Flores já tornada 
eixo pedonal.
Fonte_ http://www.oportoencanta.
com/2014/10/ruas-que-encan-
tam-charmosa-rua-das.html
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Rua das Flores _ uma opção pedonal

Fora das fotografias, a rua é movimentada, embora a 

febre comercial da cidade já não passe por ali – como todas 

as ruas antigas, teve os seus dias de glória, o seu perfume 

entre recatado e mundano, a sua crónica de secretos e ro-

mânticos enredos. Quando cheguei ao Porto, já lá vão uns 

anos, naturalmente, ainda me levaram à Rua das Flores 

para comprar um anel, pois só ali se sabia do ofício. Já 

então o comércio declinara, perdida a clientela mais endi-

nheirada e exigente, mas a ourivesaria conservava ainda 

o seu prestígio. 31

A Rua das Flores foi aberta em 1521, em terrenos 

ocupados pelas hortas do Bispo, fazendo a ligação en-

tre uma das portas da Muralha Fernandina, a Porta de 

Carros, e o Largo de São Domingos. No séc. XX, era 

ocupada pelas lojas mais ricas do burgo portuense, 

sendo o lado Norte ocupado por ourives e o lado Sul por 

lojas de outros ramos. Durante três séculos foi o prin-

cipal trajeto norte/sul, apenas auxiliado, em 1800, pela 

abertura da Rua de Mouzinho da Silveira, que além da 

sua importância na gestão e planeamento urbano, teve 

também um papel fundamental na resolução de um 

problema de salubridade pública, o encanamento do 

Rio da Vila que funcionava como esgoto a céu aberto. 

Em 2012, inicia-se uma intervenção pública nos 

31 ANDRADE, Eugénio (1996). A Cidade de Garret. Fundação Eugénio de 
Andrade. Porto. pág.40.

dois eixos, Rua das Flores e Rua Mouzinho da Silveira, 

realizada com investimento municipal e cofinanciada 

pela União Europeia. Os objetivos desta intervenção 

regiam-se pelo redesenho do estacionamento à super-

fície na Rua Mouzinho da Silveira e pela revisão dos 

sentidos das faixas de rodagem transformando a Rua 

das Flores num troço pedonal [Fig.56 e 57]. Além dos 

ganhos urbanísticos advenientes da maior fluidez do 

trânsito no nó Trindade Coelho, esta intervenção veio 

a mostrar-se fundamental na validação da teoria se-

gundo a qual o investimento público no espaço urba-

no desencadeia o investimento privado no edificado, 

iniciando-se o processo de revitalização.

Se não formos capazes de criar novas dinâmicas sociais 

e alterar paradigmas de estagnação, dificilmente conse-

guiremos retirar todo o proveito do investimento realiza-

do em reabilitação urbana. É por isso que é importante pe-

donalizar algumas destas artérias, como acontece já hoje 

na Rua das Flores… 32

Numa primeira fase, foi necessário o reconheci-

mento da área abrangente, através do levantamento  da 

rede viária, número de vias, sentidos de tráfego, oferta 

de transportes públicos, contagens de tráfego, etc. De 

seguida, foram diagnosticados os principais proble-

mas e oportunidades (estagnadas e/ou em potência). 

32 Disponível em: <http://www.portovivosru.pt/morro_se/fileManager/
editor/SRUIOMouzinhoFlores/Guia/LR_AFbusilis_mouzinhoFlores.pdf> 
Visitado em: 20 novembro 2016
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Figura 58
Ocupação do Largo de São 
Pedro na 2ºedição em 2014.
Fonte_ Fotografia cedida pela 
organização do evento

Figura 59
Ocupação do Largo de 
São Pedro, já com a nova 
intevenção urbanística, na 
4º edição em 2016 
Fonte_Fotografia de autor
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Desta forma, verifica-se a necessidade da reor-

ganização da circulação automóvel, dos fluxos pe-

donais e do estacionamento, transformando a área 

em estudo numa zona mais funcional, clara e diver-

sa. Assim, surge a ideia da concentração do trânsito 

automóvel apenas num eixo, na Rua Mouzinho da 

Silveira, e o desenho de uma zona pedonal, motor 

de novas dinâmicas e oportunidades, quer urbanas, 

quer económicas, na Rua das Flores.

Esta obra, relativamente simples, que passa pelo 

reperfilamento dos dois eixos, valorizando num de-

les a utilização pedonal, tem também como intuito,  

reforçar a relação entre espaços públicos já carac-

terizados, neste caso a Praça de Almeida Garret e o 

Largo de São Domingos, e entre equipamentos es-

truturantes, a Estação de São Bento e a Fundação da 

Juventude. A construção deste Sistema de Espaços 

Coletivos em rede, poderá ser acompanhada por uma 

progressiva estratégia de instalação de ciclovias e de 

arruamentos prioritariamente pedonais na cidade. 

Contudo, para que desta primeira intervenção deri-

vem outras, propagando-se o efeito a grande escala, 

é necessária a instalação de serviços que potenciem e 

estimulem a procura deste novo eixo, provando a sua 

capacidade de dinamização e revitalização. No caso 

da Rua das Flores, temos a instalação do Museu da 

Santa Casa da Misericórdia (atual MIMPO), o Gau – 

ninho de empresas, o Museu das Marionetas  (atual-

mente com instalações na Rua de Belmonte) e muitos 

outros serviços hoteleiros e de restauração.

Festa Amarantina _ evento

Estamos com as PORTAS ABERTAS! 

Dia 9 de JULHO de 2016, passem pela nossa RUA, visi-

tem as nossas CASAS e descubram PALCOS improvisados 

onde tudo pode acontecer… MÚSICA, ARTE, CINEMA, 

GRAFFITI, GASTRONOMIA & LIFE STYLE…

Vemo-nos na festa mais ESPONTÂNEA deste verão?

Um abraço do tamanho desta rua! 33

É desta forma que os organizadores da Festa Ama-

rantina anunciam mais uma edição do evento. Em 

2016, celebrou a sua 4º edição, mostrando-se sem dú-

vida, o exemplo de revitalização urbana na cidade de 

Amarante. 

Desenvolvido na Rua Teixeira de Vasconcelos, e nas 

ruas vizinhas que constituem este eixo, o evento surge 

por iniciativa dos seus habitantes, que se consideram 

uma comunidade diversificada e de grande iniciativa 

cultural. Na verdade, neste eixo cohabitam jovens, 

habitantes já de longa data, artistas, professores, ... , 

todos eles com um objetivo comum, voltar a dar a esta 

rua histórica a imagem e vivência de outros tempos. 

Para isso, consideram importante desmitificar a ideia 

atual sobre a rua e sobre os seus edifícios, vistos como 

pequenos, sem luz e de difícil apropriação.

33 Disponível em: <https://www.facebook.com/Festa-Amaranti-
na-682840158454084/about/>. Visitado em: 9 novembro 2016
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Figura 60
Rua Teixeira de 
Vasconcelos durante 
a 4ºedição da Festa 
Amarantina, 2016.
Fonte_ Fotografia de autor

Figura 61
Largo de São Pedro 
durante a 4º edição da 
Festa Amarantina, 2016.
Fonte_Fotografia de autor
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Tudo começa pela proposta de um dos habitantes 

para a formação de uma cooperativa da rua, orga-

nizando-se uma sardinhada no Largo de São Pedro, 

que para espanto dos habitantes, teve bastante ade-

são  até por parte do resto da comunidade amaran-

tina. Assim, no ano seguinte, é desenvolvida outra 

iniciativa, já tendo em vista a extensão do evento ao 

resto da rua, incentivando o seu reconhecimento por 

parte dos amarantinos. O número de casas desabita-

das e o peso desse fenómeno nos problemas de des-

vitalização e desvalorização do eixo, leva à ideia de 

abrir os diversos edifícios aos visitantes, mostrando 

a potência estagnada que este conjunto edificado re-

presenta para a urbe. A princípio pouco recetivos, os 

habitantes e proprietários foram aderindo em maior 

número, vendo na iniciativa uma mais-valia para a 

cidade e para a sua dinâmica económica.

O evento destaca-se pela sua organização sem fins 

lucrativos, não estando ligado a nenhuma institui-

ção, contando com o apoio da Junta de Freguesia de 

São Gonçalo e de participantes voluntários que ofe-

recem a sua colaboração. Esta característica, é vista 

pelos mentores do evento como um aspeto bastante 

positivo, que possibilita uma festa mais fluída e pes-

soal, com várias surpresas para os visitantes.

Muitas das iniciativas exploradas no evento são, 

na opinião da organização, uma oportunidade para 

o incentivo e para a criação de uma programação re-

gular na rua. Ideias como o desenvolvimento de um 

mercado e/ou concertos intimistas no Largo de São 

Pedro e de associações culturais, que dinamizem esta 

parte da cidade, são ações recomendadas e afincada-

mente defendidas pelos mentores do evento e pelos 

habitantes da Rua Teixeira de Vasconcelos.





Capítulo III _  Da 
caracterização à estratégia
Uma posição (fazer)

O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a 

gente sonhar a estrada permanecerá viva. É para isso 

que servem os caminhos, para nos fazerem parentes 

do futuro.34

34 COUTO, Mia (2012). Terra Sonâmbula. Editorial Caminho. Alfragide. 
pág.15
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Figura 62
Fotografias antes e depois 
da repavimentação da Rua 
Teixeira de Vasconcelos 
(1998, à esquerda, 2017, à 
direita)
Fonte_Arquivo Municipal | Foto-
grafia de autor
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Figura 63
Perfil D1 (1994)
Fonte_Arquivo Municipal

Figura 64
Perfil D3 (1994)
Fonte_Arquivo Municipal
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Apresentação

As imagens apresentadas nas páginas anteriores, 

relatam o aspeto do espaço entre edificado, antes e 

depois das últimas obras de repavimentação da rua, 

executadas em 1998, resolvendo a inexistência de 

passeios, que causava insegurança na circulação dos 

peões e estacionamento ilegal, dificultando o usu-

fruto do espaço urbano. Como consequência desta 

intervenção, foram melhoradas as condições da rua 

para o usufruto dos espaços comerciais existentes, 

contudo, segundo a prespetiva dos comerciantes, 

assistiu-se a uma diminuição da procura comercial 

causada pelo facto dos clientes serem impedidos de 

parar o automóvel em frente ao estabelecimento.

Este fator, desperta-nos para a urgência e impor-

tância da reeducação dos hábitos de compra e con-

sequente vivência do espaço urbano, tornando-se 

imprescindível uma reavaliação deste eixo. Assim, 

revelando-se as suas potencialidades urbanas tor-

nar-se-ia clara a sua singularidade e riqueza espacial. 

Neste sentido, tendo como base os perfis elabora-

dos pelo Gabinete de Apoio Técnico Local em 1994, 

será feito o reconhecimento do perfil urbano das duas 

ruas estudadas, a Rua Teixeira de Vasconcelos e a Rua 

Miguel Pinto Martins. Com o intuito de facilitar a 

compreensão e o confronto entre texto e desenho, será 

feita uma análise individual de cada perfil ilustrado.

No perfil D1 [Fig. 63], torna-se bastante clara a 

coexistência e o desenho contínuo da atual Rua 5 de 

Outubro e da Rua Teixeira de Vasconcelos. Pode-se 

afirmar que o lado Norte de ambas as ruas se mantém 

bastante próximo ao desenho original, resguardando 

a identidade do que resta da antiga vila de Amarante. 

A predominância programática do edificado é cla-

ramente habitacional, com comércio no rés- do-chão, 

modelo típico da cidade tradicional, localizando-se 

todas as exceções no limite esquerdo do corte, que re-

presenta o largo de São Gonçalo, peça urbana funda-

mental na cidade. Como remate da Rua 5 de Outubro e 

elemento chave na definição do Largo, temos o edifí-

cio de maior escala, com um desenho mais elaborado, 

que atualmente se destina a comércio e serviços. 

A topografia urbana ajuda a clarificar a divisão 

deste eixo, esclarecendo e definindo tanto a toponí-

mia como a tipologia das ruas. De declive estável, 

mantendo por isso uma ligação muito forte com 

o Largo de São Gonçalo, temos a Rua 5 de Outubro 

atualmente pedonal. Já a Rua Teixeira de Vasconce-

los, que se inicia na quebra de declive, caracteriza-se 

pela sua topografia ingreme. 

Apesar da pouca oferta comercial, em comparação 

com a Rua 5 de Outubro, verifica-se um reaparecimen-

to da procura na Rua Teixeira de Vasconcelos, especial-

mente devido à oferta de programa cultural e noturno.

No perfil D3 [Fig. 64], verifica-se uma maior in-

coerência na constante de edificado, destacando-se 3 

3.1 A Rua
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Figura 65
Perfil D4 (1994)
Fonte_Arquivo Municipal

Figura 66
Perfil D6 (1994)
Fonte_Arquivo Municipal

Figura 67
Perfil D7 (1994)
Fonte_Arquivo Municipal
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momentos: o edifício dos CTT, elemento fundamen-

tal no novo desenho urbano e na bifurcação da Rua 

5 de Outubro; a quelha das garridas, que liga a Rua 

Teixeira de Vasconcelos à parte baixa da cidade junto 

ao rio; e a Igreja de São Pedro apoiada pelo seu largo. 

Quanto à tipologia do edificado, o primeiro troço 

é caracterizado pelo lote estreito habitacional e co-

mercial que se encontra presente ao longo de toda a 

rua, enquanto que no  o segundo troço, desde a que-

lha das garridas para a frente, a presença de edificado 

é mais inconstante destacando-se a presença de um 

palacete e da casa onde Teixeira de Pascoaes nasceu 

(edifício exceção que se encontra sem utilização).

O perfil D4 [Fig. 65], que representa o lado norte 

da Rua Teixeira de Vasconcelos, mantem a continui-

dade de edificado habitacional e comercial. Neste 

segmento da rua, torna-se bastante visível uma das 

características que singulariza a malha tradicional 

do centro histórico, neste caso as entradas laterais 

no edificado através de escadarias. Este link foi de-

senvolvido tendo em conta a estreiteza do lote e a 

necessidade de acesso independente aos pisos supe-

riores. Embora no perfil D1 já se verifiquem alguns 

exemplos, que além de permitirem o acesso aos dife-

rentes pisos do edifício, ligam a rua principal a vielas 

secundárias que percorrem o interior do quarteirão, 

no perfil D4 o caso é mais corrente.

No que toca a edifícios exceção destacam-se dois, 

a antiga cadeia/paços do concelho, com a sua torre si-

neira, e um palacete no extremo direito do perfil, que 

serve de remate visual ao primeiro troço da Rua Tei-

xeira de Vasconcelos.

No perfil D6 [Fig. 66], concentram-se a maior par-

te dos palacetes, alternados com alguns edifícios ha-

bitacionais, especialmente na extremidade direita. 

Como edifícios exceção temos a Junta de freguesia, 

antiga escola primária, e dois palacetes, um deles 

que mantém o programa habitacional e o mais com-

prido onde atualmente estão instalados programas 

da Câmara Municipal de Amarante. O espaço que re-

mata a rua no lado direito do perfil é atualmente um 

parque de estacionamento bastante mal aproveitado.

O perfil D7 [Fig. 67] mantém a continuidade do lote 

habitacional, contudo na extremidade esquerda, sin-

gulariza-se pela concentração de serviços: a Associa-

ção Empresarial de Amarante, a atual Escola Primária, 

o lar da Misericórdia e a igreja da Misericórdia.
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Figura 68
Levantamento do estado 
do edificado. Esc 1/2000
Fonte_Desenho de autor
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Levantamentos _ estado do edificado, 

dominância programática, programa do 

piso térreo

Ao analisar o levantamento feito in loco sobre o 

estado do edificado na área em estudo [Fig. 68], veri-

fica-se uma maior concentração de edifícios em mé-

dio e mau estado na Rua Teixeira de Vasconcelos e na 

Rua Miguel Pinto Martins. Este fator advém da perda 

de vitalidade nestes dois eixos, em oposição à Rua 5 de 

Outubro e à Rua Cândido dos Reis, principais eixos de 

atravessamento da cidade, onde o programa comercial 

e mesmo o habitacional se encontram bastante ativos.

Visto isto, para uma análise mais consistente ao 

programa do edificado, foram feitos dois levanta-

mentos, um destinado à dominância programática 

no edifício e outro focado no programa dos pisos tér-

reos, pisos estes com um papel fundamental na dina-

mização e vitalização do espaço urbano. 

No levantamento da Dominância Programática 

[Fig. 69] verifica-se um número elevado de edifícios 

devolutos e com ocupação parcial especialmente na 

Rua Teixeira de Vasconcelos e na Rua Miguel Pinto 

Martins. Apesar da dominante programática habita-

cional ser transversal na área em estudo, é possível 

verificar a existência de uma maior concentração de 

edifícios ocupados na totalidade com este programa, 

na Rua 5 de Outubro e na Rua Cândido dos Reis.

Desta forma, contrabalançando com o levanta-

mento direcionado para o piso térreo [Fig. 70], é claro 

o papel do comércio na fixação de residentes, verifi-

cando-se nos eixos urbanos onde o programa comer-

cial não se encontra ativo o mau estado do edificado e 

a sua pouca procura imobiliária.



96

Figura 69
Levantamento da ocupação 
e programa do edificado. 
Esc 1/2000
Fonte_Desenho de autor
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Figura 70
Levantamento da ocupação e 
programa do piso térreo. Esc 
1/2000
Fonte_Desenho de autor
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Figura 72
Fluxos Pedonais que 
caracterizam o Centro 
Histórico de Amarante.

Azul claro - Comércio
Azul Escuro - Serviços
Fonte_Desenho de autor

Figura 71
Espaços Pedonais que 
caracterizam o CHA.

Azul claro - Comércio
Azul Escuro - Serviços
1 - Espaço central do Arquinho 
com instalação do Posto de 
Turismo
2 - Largo de S.Gonçalo e Rua 5 
de Outubro
3 - Largo de São Pedro
Fonte_Desenho de autor

1

2

3
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A Rua na cidade

Para o entendimento da inserção da rua no con-

texto urbano, sugere-se uma análise dos espaços pe-

donais presentes no centro histórico [Fig. 71] contra-

pondo-os com os principais fluxos pedonais [Fig. 72]. 

Os espaços pedonais atualmente presentes no 

centro da cidade, o Arquinho, o Largo de São Gon-

çalo e o Largo de São Pedro, caracterizam-se pela sua 

individualidade e singularidade tanto a nível de de-

senho e enquadramento urbanístico como de ocupa-

ção e vivência espacial. 

O Arquinho, atual Largo Conselheiro António 

Cândido, anuncia-se como espaço de entrada na ci-

dade, sendo recentemente alvo de um projeto urba-

nístico que mudou drasticamente a sua ocupação e 

utilização. Ao contrário do antigo desenho, que per-

mitia e convidava à permanência e ao desfruto do lar-

go, o atual desenho gerou uma ocupação periférica e 

de passagem que em pouco ajuda o comércio local. 

Por outro lado, transformou-se num espaço uno, 

permeável e multiusos com capacidade de albergar 

eventos que necessitem de um espaço amplo, como é 

o caso da Feira Vizinha. 

O Largo de São Gonçalo, atual Praça da República, 

foi o escolhido para a primeira intervenção urbanísti-

ca de pedonalização de um troço da malha antiga da 

cidade, revelando-se atualmente o coração da cidade 

e um potencial motor para a sua revitalização. A capa-

cidade do desenho urbano para a atração de usuários 

e o incentivo para a criação de comércio e esplanadas 

é visível, apesar da queixa do decréscimo da procura 

comercial na Rua 5 de Outubro, também pedonal.

Por último, temos o Largo de São Pedro, inserido 

no eixo em estudo nesta dissertação, também recen-

temente redesenhado, com o objetivo de devolver 

espaço público útil ao centro histórico, antes ocu-

pado com um parque de estacionamento. Apesar da 

resistência por parte da população em aceitar o seu 

redesenho, é visível o potencial que esta obra tem na 

criação de um novo foco para a dinamização urbana. 

Nesse sentido, torna-se essencial criar e desenvolver 

programa excecional capaz de gerar novos fluxos in-

centivando a fixação comercial e cultural. 

No que diz respeito aos fluxos pedonais, é visível 

a preferência do uso das ruas com maior número de 

comércios ativos, Rua 31 de Janeiro, Rua 5 de Outubro 

e Rua Cândido dos Reis, e a capacidade de permanên-

cia tanto no Largo de São Gonçalo, atual Praça da Re-

pública, como no Arquinho, atual Largo Conselhei-

ro António Cândido. Contudo, denota-se uma nova 

procura do primeiro troço da Rua Teixeira de Vascon-

celos devido à abertura de novos espaços comerciais 

e culturais. Este facto deve ser encarado como um 

incentivo para a delineação de uma estratégia inte-

grada que recoloque este eixo urbano na dinâmica da 

cidade.
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Figura 74
Comércio ativo nos Eixos 
urbanos em estudo.

1 - Rua 31 de Janeiro
2 - Rua 5 de Outubro
3 - Rua Teixeira de 
Vasconcelos
4 - Rua Cândido dos Reis
Fonte_Desenho de autor

Figura 73
Serviços e Eixos urbanos 
em estudo.
Fonte_Desenho de autor

Posto de Turismo

Museu e 
Câmara Municipal

Palácio da Justiça

Mercado
GNR

Centro de Saúde

Casa das Artes

Biblioteca

Bombeiros

12

4
3
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Como apoio à avaliação de estrangulamentos e 

potencialidades do centro urbano serão apresenta-

dos em seguida alguns pontos considerados relevan-

tes e atualmente ainda visíveis do estudo elaborado 

pelo programa PROCOM. Divida em quatro temas 

- sendo eles o enquadramento regional, comércio e 

restauração, morfologia e qualidade urbana, e por 

fim, gestão, animação e promoção - a análise aponta 

problemas e vantagens nas diferentes frentes em es-

tudo, conseguindo assim um panorama propício ao 

delineamento de formas de atuação de acordo com a 

situação encontrada.
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PROCOM _ avaliação de estrangulamen-

tos e potencialidades

A _ Enquadramento regional

Problemas:

1| Dinâmica económica com sinais negativos, face ao 

aumento do número de residentes a trabalhar nou-

tros concelhos (sobretudo em Felgueiras e Porto).

2| Existem sinais de desconcentração e periferização 

do comércio, introduzindo maior concorrência com 

o centro da cidade.

3| No centro, a exiguidade dos espaços de circulação 

dificultam o acesso e a movimentação.

Vantagens:

1| Amarante é um local privilegiado de troca entre 

produtos diversos, assegurando o encontro entre 

uma economia mais internacional e urbana (a Oeste) 

e mais serrana e rural (a Este).

2| O centro tem uma grande visibilidade, em virtude 

das condições do seu assentamento e uma forte inte-

gridade formal, conferida pela proximidade entre si 

das estruturas mais significantes e pela presença do 

Rio Tâmega.

3| A principal área de comércio é “o centro”, sediando 

também os mais significativos equipamentos públi-

cos da cidade e elementos notáveis pela sua qualida-

de arquitetónica e relevância monumental.

4| A área é vista como um espaço que proporciona 

bons níveis de segurança à generalidade de residen-

tes e visitantes.

B _ Comércio e Restauração

Problemas:

1| Sensação de uma certa “paragem no tempo” do 

tecido comercial, em resultado de um “adormeci-

mento” traduzível em muito reduzido investimento 

recente.

2| Elevada percentagem de estabelecimentos obso-

lentos e com significativos níveis de degradação.

3| Qualidade geral média-baixa, com forte influência 

do cliente orientado pelo baixo preço.

4| Ausência de marcas de produtos, ou lojas com no-

toriedade.

Vantagens:

1| Presença muito interessante de artigos exclusivos 

(na doçaria regional e no artesanato, designadamen-

te).

2| Grande concentração de restaurantes e confeita-

rias e bom número de lojas orientadas para o cliente 

de passagem, em especial na Rua de 31 de Janeiro.

3| Procura alargada a todo o concelho e além dos seus 

limites, sobretudo a Baião, com especial incidência 

no dia semanal de feira.

4| A maioria das pessoas considera fácil aceder à área 

central e aí encontrar estacionamento.
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C _ Morfologia e qualidade urbana

Problemas:

1| Fraca qualidade de elementos de esplanada e desa-

dequação de parte do mobiliário urbano instalado.

2| Passeios exíguos e estrangulamento evidente na 

passagem da ponte.

3| Conflito entre circulação a pé e circulação automó-

vel, se acumulada com cargas e descargas ou para-

gem informal.

4| Iluminação “tipo estrada”, inadequada, insuficien-

te e desvalorizadora das fortes presenças monumen-

tais.

Vantagens:

1| Presença de imóveis e espaços de relevante valor 

patrimonial, com destaque para a Ponte, Igreja e 

Mosteiro de S. Gonçalo.

2| Abundância de edifícios de interesse histórico e/

ou arquitetónico (religiosos, casas apalaçadas e ou-

tros imóveis).

3| Forte sentido cívico de muitos dos espaços inscri-

tos na área de intervenção, com destaque para a Praça 

da República, principal ponto de encontro e de reu-

nião da cidade.

D _ Gestão, Animação e Promoção

Problemas:

1| A promoção da cidade é deficiente e pode favorecer 

mais a imagem do comércio e da restauração que es-

tão presentes na área central.

2| Na animação, parece existir um relativo distancia-

mento entre um programa que realiza um esforço 

pedagógico importante no domínio da valorização 

de eventos de natureza erudita e um público com 

maiores apetências por acontecimentos de cariz po-

pular.

Vantagens:

1| Amarante é conhecida e identificada com uma 

imagem favorável, nos contextos local, regional e 

nacional.

2| A promoção de Amarante em contexto histórico e 

turístico tem uma força muito superior à das cidades 

e vilas mais próximas.

3| Existe um conjunto de ações de animação muito 

diversificado e para públicos com exigências muito 

distintas, que inclui essencialmente: encontros de 

bandas e ranchos folclóricos; exibições de teatro; 

exposições de pintura, escultura, livros e fotografia; 

conferências; feiras de gastronomia e provas de vi-

nhos verdes.

4| Existem espaços com grande qualidade para ações 

ao ar livre e equipamentos culturais e instalações 

adequadas à concretização de uma grande diversida-

de de eventos (Praça da República, Alameda Teixeira 

de Pascoaes, Parque Florestal, Paços do Concelho, 

Museu, Biblioteca, Mercado, Cinema…)
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Santa Luzia

São Gonçalo

Arquinho

Misericórdia

São Pedro

Teixeira de Vasconcelos

Legenda iconográfica:

Dinâmica já existente

Pontos de interesse existentes

Nova dinâmica pretendida

Novos pontos a dinamizar

Serviços existentes

Comércio existente

Novo comércio resultado da nova dinâmica

Edifício Protótipo

Capacidade dinamizadora do protótipo

Figura 77
Planta estratégica da área em 
estudo, escala 1/3000.
Fonte_Desenho de autor

Figura 76
Correlação estratégica entre as 
três ações propostas.
Fonte_Desenho de autor

Figura 75
Dinâmica existente onde 
se apoia a nova dinâmica 
proposta. 
Fonte_Desenho de autor
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Figura 79
Situação Pretendida - Criação 
de novos pontos de interesse 
para iniciar dinamização 
linear.
Fonte_Desenho de autor

Figura 78
Situação Actual - Dinamização 
Radial.
Fonte_Desenho de autor

Ação 3 - Longo prazo 

Ação 2 - Médio prazo

Ação 1 - Curto prazo

Figura 80
Definição da estratégia 
faseada para a Rua Teixeira 
de Vasconcelos.
Fonte_Desenho de autor
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Definição da Estratégia

Na construção de uma estratégia urbana, para 

além da análise histórica, programática, ocupação de 

edificado e fluxos já instalados, importa perceber as 

dinâmicas existentes e o acontecimento urbano que 

as determina. Neste caso em concreto, torna-se claro 

o poder de centralidade que o Largo de São Gonçalo 

tem adquirido ao longo dos tempos, não só devido 

à recente intervenção urbanística exemplar, como 

também pela convergência de serviços essenciais ao 

funcionamento da cidade nas suas proximidades. É 

notável a dinamização radial causada por este espa-

ço, dinamização essa reconhecível no primeiro troço 

da Rua Teixeira de Vasconcelos [Fig. 78]. 

Desta forma surge a ideia da criação de novos 

pontos de interesse ao longo da Rua Miguel Pinto 

Martins, que dá continuidade à Rua Teixeira de Vas-

concelos. Assim, através de novos pontos de interes-

se urbano será possível despoletar uma dinamização 

linear que unifique o eixo, tornando-o ao mesmo 

tempo competitivo com os restantes do centro histó-

rico [Fig. 79]. Neste sentido, foram determinadas três 

ações que tiram proveito de serviços, edifícios notá-

veis e espaços urbanos pouco aproveitados. 

Como se pretende uma estratégia faseada e coe-

rente com o ritmo de crescimento e desenvolvimento 

da cidade, estas ações são pensadas individualmen-

te e o seu carácter de aplicação varia de prioritário a 

longo prazo [Fig. 80]. 

A primeira ação [Fig. 83], toma como área de inter-

venção o quarteirão do lado Norte da Rua Teixeira de 

Vasconcelos. Este quarteirão, apesar do aparecimento 

de novos estabelecimentos comerciais, contém vários 

edifícios em mau estado de conservação ou devolutos. 

O objetivo da intervenção passa pela criação de um 

programa para esse edificado, alimentando e fomen-

tando dinâmicas já instaladas. Para isso, e pegando 

no tema que intitula esta dissertação Arquitetura como 

meio de revitalização urbana, surge a necessidade da 

escolha de um edifício protótipo no quarteirão, onde 

seria possível a aplicação dos princípios apreendidos 

ao longo deste estudo, gerando uma intervenção sin-

gular que mexeria em toda a dinâmica da rua. 

Contudo, para a concretização dos objetivos desta 

ação torna-se imprescindível uma extensão projetual 

e programática deste protótipo para o espaço urba-

no. Deste modo, surge a ideia de repensar o interior 

do quarteirão, que se encontra atualmente desvitali-

zado e sem participação ativa no organismo urbano. 

Mantendo o programa comercial no piso térreo 

dos edifícios deste eixo, é desenvolvido um novo 

programa urbano para os pisos superiores, que des-

frutam de acessos secundários apoiados pelo espaço 

acima referido. Este novo programa, bebe de insti-

tuições, associações e coletivos já presentes na área, 

sendo eles a Biblioteca Municipal, a Gatilho e a Casa 

Marela. É neste momento que o edifício protótipo 

surge como peça exemplar na materialização de to-

dos os princípios estratégicos. 



108

Figura 81
Ação 3. Fotografias de 
reconhecimento do espaço de 
intervenção.
Fonte_Desenho e Fotgrafias de autor

Figura 82
Ação 2. Fotografias de 
reconhecimento dos edifícios 
de exceçao utilizados na ação.
Fonte_Desenho e Fotgrafias de autor

Figura 83
Ação 1. Fotografias de 
reconhecimento da área de 
intervenção da ação.
Fonte_Desenho e Fotgrafias de autor
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Tirando partido dos três acessos independentes 

para a exploração individual piso a piso, o usuário é 

convidado a percorrer o início do percurso que liga a 

Rua Teixeira de Vasconcelos ao Largo de Santa Clara. 

Durante este percurso, o usuário é surpreendido por 

um espaço no interior do quarteirão, com potencia-

lidades urbanísticas em nada exploradas, e que pen-

sado em conjunto com o edifício, fixa e expande a 

aposta programática à urbe.

A segunda ação [Fig. 82], pensada como uma in-

tervenção a ser elaborada a médio prazo, toma como 

área de intervenção o Largo de São Pedro e as suas 

proximidades. A ideia central passa por retomar a 

procura e visibilidade deste espaço antes essencial à 

cidade tradicional, pretendendo-se a valorização do 

redesenho urbano do largo, tirando proveito das suas 

novas características espaciais. 

Além de uma revisita ao posicionamento do es-

tacionamento, que se mantém um entrave para a 

relação entre os estabelecimentos comerciais, que 

ladeiam o largo, com o seu espaço pedonal, seria im-

portante a criação de um programa que dinamiza-se 

a zona. Assim, são apontados dois edifícios exceção, 

com importância patrimonial, que se encontram de-

socupados: o edifício da Antiga Cadeia e o edifício 

onde nasceu e viveu Teixeira de Pascoaes. 

O espaço do largo também reúne características 

ideais para a criação de uma feira dos comerciantes 

locais, inspirada e seguindo os princípios da Feira 

Vizinha do programa Rés-do-chão. Tendo em conta 

a localização do espaço e a sua capacidade de reunir 

e aglomerar comerciantes, tanto da Rua Cândido dos 

Reis como das Ruas Teixeira de Vasconcelos e Miguel 

Pinto Martins, esta iniciativa poderia levar ao equilí-

brio da procura e oferta comercial entre eixos.

Por fim, a terceira ação [Fig. 81], de longo prazo, 

propõe uma revisita ao parque de estacionamento 

junto à Igreja da Misericórdia. Esta proposta parte, 

não apenas da necessidade de parqueamento para 

servir toda a rua, mas sobretudo da importância que 

este espaço bem desenhado poderá vir a ter em ter-

mos urbanísticos, devido à sua proximidade a inú-

meros serviços, como é caso da escola primária, a 

Associação Empresarial e o Lar da Misericórdia. 

Com um plano urbano, bem pensado e estrutura-

do, seria possível aumentar o rendimento de toda a 

área, gerando um novo espaço com poder de fixação 

que divulgaria com o jardim privado da Igreja da Mi-

sericórdia.

Em suma, partindo de um processo de acupuntu-

ra urbana, o desenvolvimento destas três ações gera-

ria focos de dinamização distribuídos pelo eixo, que 

alastrariam a sua influência a toda a extensão da área 

em estudo.
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Figura 84
Planta estratégica 
explicativa da dinamização 
proposta através do 
edíficio protótipo.
Fonte_Desenho de autor

Novo comércio resultado da nova dinâmica

Capacidade dinamizadora do protótipo
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Comércio existente
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Edifício Protótipo

Capacidade dinamizadora do protótipo

Área de influência da nova dinâmica instaurada

Espaço cultural desenvolvido na proposta
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Comércio
Rua

Figura 85
Corte estratégico do edifício 
protótipo.
Fonte_Desenho de autor
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Figura 86
Ação 1. Fotografias de 
reconhecimento da área de 
intervenção da ação.
Fonte_Fotgrafias de autor
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Desenvolvimento da Primeira Ação

Apresentação

Neste subcapítulo será desenvolvida a 1º Ação da 

estratégia urbana previamente apresentada. A esco-

lha deste quarteirão deve-se sobretudo à proximida-

de ao Largo de São Gonçalo, elemento urbano com 

grande força dinamizadora na cidade e responsável 

pelas dinâmicas instaladas nos últimos tempos no 

segmento em estudo. 

Após esta seleção, todo o trabalho de investigação 

e análise da área contribuiu para o fortalecimento da 

escolha e para a verificação do seu inquestionável in-

teresse quer urbano quer cultural. Além das oportu-

nidades existentes para a revitalização do eixo urbano 

(através da proposta de reabilitação dos pisos térreos 

devolutos) surge a possibilidade para a criação de uma 

nova realidade urbana, com um programa distinto do 

desenvolvido no eixo principal, despoletada pelo re-

conhecimento de uma viela que se desenvolve no inte-

rior do quarteirão e que liga a rua em estudo ao Largo 

de Santa Clara. Este novo espaço urbano, não só per-

mitiria a aposta num novo programa que completaria 

o já lançado (cultural/ comercial), como despoletaria a 

reabilitação e o reaproveitamento de inúmeros pisos 

com acessos secundários apoiados pelo mesmo.

 

Deste modo, através de uma intervenção urbanís-

tica com carácter público, surgiriam repercussões 

significativas nos espaços privados circundantes, 

concretizando-se o intuito de toda a pesquisa desen-

volvida ao longo desta dissertação.

 Em seguida, será apresentado o reconhecimento 

de dinâmicas já instaladas no eixo, seguido do levanta-

mento do estado do edificado e do programa instalado 

nos pisos em uso. Desta forma, percebendo-se a situa-

ção atual da área em estudo, será possível a avaliação 

do modo mais apropriado para uma intervenção de 

acordo com o real e com a sua possível evolução.

3.2 O Quarteirão
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Figura 87
Logótipo do colectivo
Fonte_https://www.facebook.com/
joaofeios?lst=100001503019556%3A
100007218034841%3A1483561593

Figura 88
Fotografias do interior da 
casa
Fonte_https://www.facebook.com/
joaofeios?lst=100001503019556%3A
100007218034841%3A1483561593

Figura 89
Edições de Urban Sketch-
ers
Fonte_https://www.facebook.com/
joaofeios?lst=100001503019556%3A
100007218034841%3A1483561593
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Casamarela

Na Casamarela o espaço e o tempo são mediados, me-

tamorfoseados, pelas artes. O tempo não é cronológico e 

o espaço não é exterioridade física. O «fora» de nós cede 

lugar ao «dentro» de nós. As artes são naturalmente cúm-

plices e isso sente-se. (…) pela confluência de objetos ar-

tísticos de natureza distinta (pintura, escultura, cinema, 

fotografia, restauro de arte sacra…).35

O coletivo Casamarela surge por iniciativa de um 

grupo de artistas locais que partilhavam o interesse 

por um espaço para o desenvolvimento do seu traba-

lho e para a sua promoção local, contribuindo para 

o enriquecimento cultural da cidade e da comunida-

de amarantina, incentivando o desenvolvimento de 

exposições, conferências, oficinas e workshops, ge-

rando uma comunidade artística capaz de fomentar, 

estimular e captar novos artistas locais. 

Desta forma, surge o conceito de “habitantes da 

casa”, nome pelo qual são conhecidos os artistas que 

constituem o coletivo, iniciando-se uma ocupação 

partilhada de um dos edifícios da Rua Miguel Pinto 

Martins. Nesta primeira Casa, a distribuição progra-

mática era feita por pisos, o rés-do-chão albergava a 

galeria conjunta, aberta ao público, e o Piso 1 era di-

vidido em atelier individual e um espaço partilhado, 

género coworking. 

35 Disponível em: <http://lerporquesimdaesa.blogspot.pt/2013/12/casam-
arela-casa-das-cumplicidades.html?m=1>. Visitado em: 20 dezembro 2016

Recentemente, há 2/3 anos, o coletivo viu-se 

forçado à procura de um novo espaço, devido à di-

minuição do número de membros. Assim, surge a 

atual localização da Casamarela, num edifício da Rua 

Teixeira de Vasconcelos, sendo a entrada principal 

efetuada pela fachada tardoz, virada para a Rua Frei 

José Amarante. Neste novo espaço, de cariz marca-

damente habitacional, é iniciado um novo conceito 

programático. Toda a casa é uma galeria com exposi-

ções permanentes, dos habitantes, e temporárias, de 

convidados. As oficinas e ateliers decorrem em ple-

na “galeria”, disfrutando de um ambiente propício à 

inspiração e criação [Fig. 88]. 

Além das iniciativas internas, a Casamarela pro-

move um grupo de UrbanSketchers [Fig. 89] e parti-

cipa ativamente nos eventos culturais e festivos da 

cidade, como é o caso da Festa Amarantina e do Há 

fest. Devido à sua proximidade à viela e ao interior 

do quarteirão que se pretende revitalizar, o coleti-

vo apresenta-se crucial para a definição e fortaleci-

mento da estratégia programática. Nos últimos dois 

anos, os “habitantes” da Casamarela, desenvolveram 

intervenções culturais no espaço em questão duran-

te a Festa Amarantina.

 

Visto isto, torna-se uma mais valia tirar partido 

deste coletivo em crescimento como incentivo à cria-

ção de novas dinâmicas no coração da cidade, crian-

do-se parcerias e incentivando cruzamento de moti-

vações e aspirações.
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Figura 90
Instalações da Associação.
Fonte_https://www.facebook.com/
gatilho.amarante/media_set?set

Figura 91
Oficinas desenvolvidas na 
Associação.
Fonte_https://www.facebook.com/
gatilho.amarante/media_set?set
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Gatilho

O projeto Gatilho surge a 12 de Outubro de 2013 

com o lançamento de uma fanzine mensal. Esta pu-

blicação tinha como objetivo a divulgação de tra-

balhos de artistas amarantinos (no campo das artes 

plásticas, música, literatura e cinema) sendo a sua 

apresentação mensal acompanhada por concertos 

ou palestras. O aumento da procura e interesse por 

parte dos locais, levou à criação da Associação para o 

Desenvolvimento Artístico-Cultural Local. A poste-

rior instalação num espaço físico [Fig. 90], localizado 

na Rua Teixeira de Vasconcelos, aumentou a visibi-

lidade do projeto, capacitando-o de meios para uma 

intervenção mais ativa na cidade. 

O carácter impulsionador da associação é visível 

na intensiva promoção de inúmeras exposições e ma-

nifestações artísticas que são albergadas pelo espaço, 

sem custos, associadas a uma publicação na fanzine. 

A sede divide-se em dois espaços distintos, o Piso 0, 

onde se localiza a entrada principal e se desenvolvem 

oficinas de artes plásticas diárias [Fig. 91] e exposições 

pontuais, e o Piso -1, apoiado por um pátio tardoz 

com capacidade para albergar esplanada e concertos. 

A difícil apropriação e usufruto deste espaço durante 

grande parte do ano tem incentivado os membros da 

associação à procura de um espaço independente da 

sede, capaz de albergar concertos, mantendo a ativi-

dade cultural mesmo na época baixa. 

Durante a conversa com um dos membros da as-

sociação, surgiram ideias interessantes a ter em con-

ta no delineamento da estratégia de revitalização da 

rua, facto que mostra o interesse e a vontade já exis-

tente de combate ao abandono do centro histórico da 

cidade por parte dos seus habitantes. 

Foi apontada, como prioritária, a necessidade 

de tornar a oferta já existente mais atraente, através 

de iniciativas que promovessem a cooperação entre 

lojistas e workshops de vitrinismo com o intuito de 

tornar os espaços mais produtivos e apelativos. 

Para a resolução de questões de responsabilidade 

da autarquia, como a iluminação insuficiente e a di-

ficuldade na obtenção de licenças para o desenvolvi-

mento de iniciativas na rua, é sugerida a criação de de-

bates abertos ao público onde se abordariam os vários 

temas associados à gestão do centro urbano. Com esta 

iniciativa o associativismo e o conceito de comunida-

de seria alimentado, fazendo dos amarantinos parte 

integrante da história e evolução da sua cidade.
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Figura 92
Levantamento do estado 
do edificado que constitui 
o quarteirão estudado.
Fonte_Desenho do autor
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Figura 93
Reconhecimento da área e 
lançamento da estratégia.
Fonte_Desenho e Fotografias do 
autor
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Análise/ Levantamento

Através da análise do levantamento do estado do 

edificado que constitui o quarteirão [Fig. 92], é visí-

vel a concentração de edifícios devolutos nas proxi-

midades da viela que se pretende dinamizar, refor-

çando a necessidade de uma estratégia conjunta que 

envolva quer espaço público quer edifícios privados. 

Para o entendimento das opções tomadas no de-

lineamento da estratégia, torna-se importante, um 

primeiro reconhecimento dos edifícios em pior esta-

do, que por essa razão, foram incluídos no plano da 

ação [Fig. 93]. 

Do lado direito da escadaria, que dá acesso à viela, 

os edifícios 1 e 2 são ambos da mesma proprietária, 

que se encontra sem qualquer intenção ou ideia para 

a sua reabilitação ou venda. A título de conversa, foi 

comentada a inclinação para um projeto com princí-

pios associados ao fachadismo, situação reprovável 

por esta estratégia tendo em conta a singularidade 

arquitetónica dos edifícios em causa. 

Do lado esquerdo da escadaria, os edifícios 3 e 4 

também devolutos, foram recentemente postos à 

venda. Contudo, o edifício 4 já foi vendido (junta-

mente com o edifício 5 que se encontra no interior 

do quarteirão) e encontra-se em fase de projeto para 

a sua adaptação a um hostel. 

Para a definição estratégica, os cinco edifícios 

foram divididos em três categorias, cada uma delas 

com um programa associado. 

A categoria A, onde se insere o edifício 1-protóti-

po da ação, concentra a maior variedade programá-

tica, de cariz comercial no rés-do-chão, de cariz em-

preendedor/empresarial no 1º Piso (onde é sugerida 

uma parceria com o Instituto Empresarial do Tâme-

ga) e de cariz cultural no 2ºPiso. 

A categoria B, correspondente aos edifícios 2 e 3, 

sugere uma continuidade da programática já exis-

tente nos pisos térreos da rua, contudo, inova no pro-

grama para os restantes pisos. Nesse sentido, dando 

primazia aos acessos através da viela, é proposto o 

desenvolvimento de habitação temporária criando-

-se uma parceria com a Casa da Juventude. O objetivo 

desta parceria, seria a disponibilização destas habi-

tações a jovens artistas estrangeiros com interesse 

em desenvolver projetos pessoais na cidade. Daí o 

carácter temporário, aliado ao conceito minimalista/

open-space, que permitiria a transformação do apar-

tamento em galeria expositiva aberta à comunidade.

 

Por fim, a categoria C, destinada aos edifícios 4 e 

5, parte da ideia já existente de investimento priva-

do (a criação de um hostel no edifício 4) apostando 

e concentrando-se no estudo e definição de um pro-

grama para o edifício 5. 

Localizado na área de estudo desta ação estratégica, 

o edifício 5 apresenta-se como uma oportunidade em 

aberto, capaz de cultivar e implantar a dinâmica cul-

tural pretendida. Desta forma, é estruturado um pro-
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Figura 94
Esquisso da ideia
Fonte_ Desenho de autor

Figura 95
Vista aérea do modelo 3D
Fonte_ Desenho de autor

Figura 96
Vistas prespetivadas do 
modelo 3D
Fonte_ Desenho de autor
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grama semi-público, que se materializará num espaço 

desenhado, a partir da envolvente, para a cidade. 

Proposta

Focando-se num dos objetivos delineados para 

esta ação, a implementação de um novo programa 

urbano orientado para o desenvolvimento cultural, 

é proposto, para o interior do quarteirão, a conceção 

de um “café dos artistas” e de uma showcase envoltos 

por um espaço multiusos e de fácil apropriação. 

A proximidade ao edifício protótipo, e a comuni-

cação direta com o mesmo através do aceso ao piso 

2, sugere uma oportunidade para a ligação quer pro-

gramática, quer física, encarando este espaço públi-

co como testemunho urbano da intervenção singular 

no protótipo. 

Com o projeto de arquitetura surge a oportuni-

dade de aumento da área de espaço público disponí-

vel, de forma a dinamizar o uso dos espaços livres na 

cidade tradicional, e de incentivo para a ocupação e 

reaproveitamento dos edifícios devolutos presentes 

no quarteirão, através da valorização do lugar e da sua 

envolvente. Neste sentido, a proposta apresenta-se 

de forma a respeitar as principais características do 

pré-existente, mantendo percursos já sedimentados, 

contudo criando alternativas enriquecedoras do des-

fruto espacial. Assim, apostando-se numa solução 

com cobertura praticável o espaço público é amplia-

do, possibilitando a exploração e a criação de eventos 

artísticos, projeções e espetáculos multimédia. 

O “café dos artistas” desenvolve-se abaixo do es-

paço anteriormente descrito à cota 85.3, com acesso 

apartir da escadaria lateral ao edifício protótipo. Este 

espaço, pensado em conjunto com a showcase, dis-

tingue-se pelos grandes vãos de vidro, que além da 

continuidade visual, também permitem continuida-

de espacial, gerando-se um espaço multifacetado re-

cetivo a eventos, exposições, conferências e debates. 

O conceito showcase, que alimenta o volume en-

vidraçado que se destaca no projeto, sumariza o obje-

tivo de todo o projeto, mostrando e dando a conhecer 

o programa cultural local, regional e/ou nacional. É 

desenhado com o intuito de receber e albergar peças 

ilustrativas de exposições ou eventos a decorrer nas 

proximidades, implementando na cidade um olhar 

mais atento e curioso para a oferta cultural, atual-

mente desvalorizada. 

Os materiais selecionados respeitam a envolven-

te. A pedra presente nos muros de contenção que 

limitam o espaço influencia a materialidade dos no-

vos muros, que surgem na definição das ambiências 

criadas. O vidro, tal como indicado anteriormente, 

surge como elemento de continuidade visual refle-

tindo a envolvente, sendo desta forma, a ideia princi-

pal da intervenção - respeitar e dignificar o existente 

- transformada em materialidade e projeto.



Corte CC'

Figura 97
Corte AA’
Fonte_Desenho de autor, escala 1/200

Figura 98
Corte BB’
Fonte_Desenho de autor, escala 1/200

Figura 99
Corte CC’
Fonte_Desenho de autor, escala 1/200

Figura 100
Corte DD’
Fonte_Desenho de autor, escala 1/200

Figura 101
Corte EE’
Fonte_Desenho de autor, escala 1/200

Figura 102
Planta de 
cobertura
Fonte_Desenho de 
autor, escala 1/200

Figura 103
Planta Piso 1
Fonte_Desenho de 
autor, escala 1/200
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Figura 104
Localização e fotografias 
do Alçado principal e 
tardoz do edíficio 20
Fonte_Vista aérea: Google Maps | 
Fotografias do autor
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Apresentação do Protótipo

Localizado no início da Rua Teixeira de Vasconce-

los, o edifício 20 foi escolhido como protótipo para a 

Primeira Ação, devido à sua implantação estratégi-

ca em relação à rua e ao interior do quarteirão. A sua 

proximidade à bifurcação da Rua 5 de Outubro, con-

fere-lhe boa visibilidade a partir dos dois eixos com 

maior fluxo da cidade, convidando à subida e visita 

da Rua Teixeira de Vasconcelos, valorizando deste 

modo, os comércios já existentes neste troço.

Por outro lado, a escadaria lateral ao edifício, con-

flui na viela e pátio anteriormente intervencionados, 

conferindo ao volume uma vontade de ‘ser’ e ‘viver’ a 

cidade. Cada um dos alçados têm o acesso a um dos pi-

sos e está associado a uma vivência urbana diferente. 

O alçado principal voltado para a rua, apresenta 

um carácter comercial, anteriormente de apoio ao 

resto do edifício dominantemente habitacional. 

O alçado lateral, com apenas uma abertura sendo 

ela a entrada principal para o primeiro piso, volta-se 

para a escadaria, remetendo-nos para uma vivência 

urbana mais privada e intimista. 

Já o alçado tardoz, com um desenho bastante ca-

racterístico, destaca-se pela escada que dá acesso ao 

segundo piso e que comunica diretamente com o 

pátio do interior do quarteirão. Aqui a experiência 

espacial é completamente distinta da rua, sendo um 

espaço menos exposto e de passagem não obrigató-

ria, remete-nos para um ambiente pitoresco e com 

possibilidade de se tornar num link interessante para 

o desenvolvimento da estratégia.

Quanto às características arquitetónicas, o edi-

fício 20 destaca-se no quarteirão pela sua excentri-

cidade no uso da cor, tanto na definição de planos, 

vivências e espaços interiores. Desde as portadas à 

caixilharia, tanto no exterior como no interior, ape-

sar da sua simplicidade projetual, existe um capri-

cho estético que singulariza a peça arquitetónica.

Tal como a maioria dos edifícios da rua, o edifício 

20 pertencia a uma única família sendo o seu espaço 

comercial a fonte de rendimento da mesma, justifi-

cando a caixa de escadas que percorre o edifício. Con-

tudo, tanto o primeiro como o segundo piso têm ca-

pacidade e características para o seu funcionamento 

autónomo do restante edifício, ambos equipados 

com cozinha e sanitários. 

Com o passar do tempo, apenas o piso térreo ficou 

ocupado, por uma mercearia que se manteve aberta 

até há pouco tempo, apesar de todos os problemas 

estruturais que o edifício começou a apresentar. Re-

centemente, foi necessária a instalação de escoras 

em todos os pisos de forma a estabilizar a estrutura 

do edifício, após o desabamento de parte da parede 

lateral do segundo piso. 

3.3 O Edifício
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Figura 105
Alçado Principal
Fonte_Desenho de autor, escala 1/100
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Figura 106
Alçado Tardoz
Fonte_Desenho de autor, escala 1/100
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Figura 107
Alçado Lateral
Fonte_Desenho de autor, escala 1/100
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Figura 108
Corte AA’
Fonte_Desenho de autor, escala 1/100
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Figura 109
Planta das águas furtadas 
ilustrada com fotografias 
do estado actual
Fonte_Desenho (esc.1/100)  e Foto-
grafias do autor
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Fazendo uma breve descrição do edifício, é im-

portante referir que este apresenta uma planta tra-

pezoidal com largura máxima de 4,72m, mínima de 

3,86m e profundidade de 12m, aproximadamente, o 

que corresponde a uma área útil de 42m2 por piso. 

Com três pisos e águas furtadas, tem altura máxima 

de aproximadamente 12,65m. 

A estrutura resistente do edifício concentra-se nas 

paredes laterais de alvenaria de pedra que se estendem 

do piso 0 para o piso 1, tendo o piso 2 e as águas furta-

das estrutura e paredes exteriores em madeira. 

A comunicação vertical é assegurada no interior 

por escadas de madeira, que  percorre todo o edifí-

cio desde o piso 0 até às águas furtadas. No exterior 

existe uma escadaria de pedra, que permite o acesso 

ao piso 1, lateralmente, e ao piso 2, através do interior 

do quarteirão.

De seguida, será feita uma descrição piso a piso so-

bre o estado do edifício em estudo. Esta descrição não 

se foca em aspetos construtivos, devido ao intuito do 

projeto à frente desenvolvido. Centrado na reorgani-

zação interior do volume, tornando-o capaz de alber-

gar um novo programa associado à estratégia delinea-

da e aos objetivos pretendidos na primeira ação. 

Águas Furtadas

Sendo um aproveitamento da cobertura, a sua 

área útil e altura máxima são bastante inferiores aos 

restantes pisos, a primeira de 14m2 e a segunda de 

2,45m, aproximadamente. 

O acesso é feito através  de uma escada em madei-

ra, repetida em todos os pisos, e a iluminação natural 

é assegurada apenas por uma janela no telhado.
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Figura 110
Planta do Piso 2 ilustrada 
com fotografias do estado 
actual
Fonte_Desenho (esc.1/100) e Foto-
grafias do autor



133

Piso 2

O piso 2, com entrada independente a partir do 

pátio do interior do quarteirão, divide-se em cinco 

espaços delimitados por paredes de tabique. 

Com relação direta com a entrada, encontra-se a 

cozinha de aproximadamente 8m2. As suas paredes são 

rebocadas, pintadas de vermelho, e com revestimento 

de azulejo branco pontual nas zonas com canalização. 

No lado direito encontra-se uma outra divisão 

bastante pequena, com apenas 1m2, muito provavel-

mente a instalação sanitária do piso. 

Percorrendo um corredor estreito, com apenas 

1m de largura ladeado pelo vão de escadas, temos o 

acesso às outras duas divisões. A primeira, comple-

tamente interior com apenas 7m2, que comunica vi-

sualmente com as restantes divisões da casa através 

de vãos interiores - uma das particularidades que 

singulariza o edifício. Uma abertura retangular que 

permite a relação visual com a cozinha, e uma janela 

de guilhotina, que anuncia a sala com apenas 15m2  

e apoiada por uma varanda sobre a Rua Teixeira de 

Vasconcelos. 

Todas as paredes interiores são rebocadas e pin-

tadas, e têm rodapé e caixilharia interior de madeira 

pintada.
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Figura 111
Planta do Piso 1 ilustrada 
com fotografias do estado 
actual
Fonte_Desenho (esc. 1/100) e Foto-
grafias do autor



135

Piso 1

O acesso independente ao piso 1 é feito através da 

escadaria lateral ao edifício e tal como o piso 2, en-

contra-se dividido em cinco espaços, hall de entrada 

com a escadaria, cozinha, instalação sanitária, quar-

to interior e sala.

Este piso encontra-se abaixo da cota do pátio, o 

que impossibilita a abertura de vãos no alçado tardoz. 

Contudo, devido à importância de uma das divisões 

que se encontra anexa ao mesmo, a cozinha, surge a 

abertura de um vão, posterior ao desenho original. 

O resto do espaço é iluminado a partir dos dois 

vãos presentes no alçado principal, havendo um bom 

aproveitamento desta entrada de luz através da utili-

zação de bandeiras em todos os vãos interiores. 

À esquerda da entrada principal encontra-se a 

instalação sanitária, ligeiramente mais espaçosa do 

que a do Piso 2. Em frente, à entrada principal, surge 

a entrada da cozinha, com 8,6m2, que neste piso sur-

ge com um desenho mais controlado e fechado. 

A divisão central, em termos de dimensões é bas-

tante semelhante à do piso superior, contudo difere 

em termos de vãos interiores, ligando-se à cozinha 

através de uma janela com forma losangonal, en-

quanto que com o corredor e com a sala comunica  

através de portas interiores de madeira pintada. 

A sala é mais espaçosa, com 16m2, devido à inexis-

tência de varanda. 
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Figura 112
Planta do Piso 0 ilustrada 
com fotografias do estado 
actual
Fonte_Desenho (1/100) e Fotografi-
as do autor
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Piso 0

Com acesso através da Rua Teixeira de Vasconcelos, 

o piso 0 caracteriza-se pela sua amplitude e limpeza es-

pacial, contendo apenas a escadaria transversal a todo 

o edifício como peça exceção. Devido à necessidade 

de independência entre o espaço comercial e os pisos 

habitacionais, é construída mais tarde, uma caixa em 

torno da escadaria limitando a  utilização deste lance.

No extremo contrário à entrada, existe uma pa-

rede de tabique, que regulariza o espaço, e sensivel-

mente a meio é visível um desnível no pavimento, 

que organiza e divide o piso em duas áreas.

A mobília da antiga mercearia mantêm-se no es-

paço, sendo possível verificar a continuidade do uso 

da cor para a definição de ambiências e espaços di-

versificados.
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Figura 113
Planta de cobertura da 
proposta apresentada.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100
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Proposta de intervenção

De seguida será apresentada a proposta de inter-

venção no edifício. Na planta apresentada na página 

ao lado verifica-se a interação entre o protótipo e o 

projeto para o pátio da viela. 

Pretende-se uma intervenção conjunta que promo-

va a revitalização não só da Rua Teixeira de Vasconcelos 

como de todo o espaço interior do quarteirão e dos seus 

edifícios em estado devoluto. Deste modo, o edifício 

protótipo surge como elemento chave para o contágio 

da dinamização proposta na Primeira Ação, apresen-

tando-se como motor da revitalização pretendida. 

É desenvolvido um programa dinamizador, asso-

ciado a motores estratégicos já anunciados ao longo 

da dissertação, sendo eles baseados em ações cultu-

rais e comerciais. Duas vivências urbanas surgem, 

uma comercial ligada à rua e uma cultural ligada à 

viela, encontrando como elemento de ligação o edi-

fício intervencionado. Neste sentido, são criadas 

parcerias com instituições e empresas já existentes 

na cidade, fomentando e potencializando valores e 

dinâmicas já existentes através do seu cruzamento. 

Assim, são aproveitados os acessos independentes, 

trabalhando-se piso a piso com programas e parce-

rias distintas, tendo em conta a relação que cada um 

sugere com o espaço urbano. 

No piso 2, aproveitando a cobertura praticável 

proposta para o edifício, é desenvolvido o programa 

cultural, que se inspira e alicerça nos dois casos an-

teriormente apresentados, a Casa Marela e a Gatilho. 

Este programa estabelece uma relação bastante forte 

com a intervenção no pátio interior do quarteirão, 

tendo como intuito uma visão conjunta que se esten-

de do programa do edificado à cidade e vice versa. 

No piso 1, é trabalhado o programa empreende-

dor em parceria com o IET – Instituto empresarial do 

Tâmega. 

Por fim, no piso 0, é projetado um espaço comer-

cial, inspirado nos espaços já existentes na rua, contu-

do em parceria com uma marca local de cerveja tendo 

como objetivo a sua visibilidade e promoção local. 

Em suma, pode-se ver o edifício como uma es-

pécie de amostra das várias fases que constituem a 

construção de uma  nova empresa, passando pela 

divulgação pública, piso 2, pela proximidade entre 

atelier e cliente, piso 1, e pela fixação e promoção da 

empresa na cidade, fortalecendo a proximidade ao 

consumidor final, piso 0.
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Figura 114
Alçado principal _ amarelos e 
vermelhos.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100
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Figura 115
Alçado principal _ proposta 
apresentada.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100
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Figura 116
Alçado Tardoz _ amarelos e 
vermelhos.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100
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Figura 117
Alçado Tardoz _ proposta 
apresentada.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100
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Figura 118
Alçado Lateral _ amarelos e 
vermelhos.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100
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Figura 119
Alçado lateral _ proposta 
apresentada.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100
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Figura 120
Corte AA’ _ amarelos e 
vermelhos.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100
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Figura 121
Corte AA’ _ proposta 
apresentada.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100
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Figura 122
Planta de amarelos e 
vermelhos _ Piso 3.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100

Figura 123
Planta Piso 3 da proposta 
apresentada.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100
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Águas Furtadas _ Terraço galeria

O primeiro espaço apresentado torna-se elemento 

chave na ligação da intervenção urbana, já apresenta-

da, com o edifício protótipo. 

A aposta numa cobertura praticável surge no se-

guimento do projeto urbano que pretende criar na 

cidade uma nova dinâmica programática. 

Aproveitando o interesse cultural já visível na área 

em estudo, pretende-se contagiar e despoletar a reabi-

litação dos edifícios devolutos presentes no quarteirão. 

Como protótipo da ação, o edifício 20 não poderia 

deixar de dar o exemplo, gerando novas ambiências e 

formas de viver e apropriar o espaço urbano.

Dando continuidade à exploração de novos percur-

sos, desenvolvido no projeto para o interior do quar-

teirão, o protótipo oferece através do terraço, uma 

nova prespetiva para a urbe. Após uma viagem através 

das entranhas da cidade, sugerida pelo projeto urbano 

antes apresentado, que permite a vivência de um espa-

ço intimista e pitoresco, o utilizador é convidado a su-

bir à cobertura do edifício 20 de onde poderá desfrutar 

de uma vista panorâmica sobre a rua e o rio.

Assim se ligam as duas intervenções não apenas 

fisicamente mas ideologicamente. Oferecendo a sua 

cobertura ao desfruto público, o edifício protótipo 

cria palco para exposições e atividades de carácter 

cultural e recreativo. 

Além disso, exacerbando o carácter dinâmico des-

te espaço, é projetada uma caixa de escadas que o liga 

ao segundo e primeiro piso, permitindo a circulação 

através do mesmo, não deixando margem para dúvi-

das que o edifício 20 pretende ser parte integrante e 

ativa nas novas dinâmicas urbanas.
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Figura 124
Planta de amarelos e 
vermelhos _ Piso 2.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100

Figura 125
Planta Piso 2 da proposta 
apresentada.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100
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Piso 2 _ Galeria

Inspirado nas associações culturais já existentes 

na área em estudo, surge o programa para o segundo 

piso do protótipo. 

Assumindo uma posição estratégica em relação 

à intervenção urbana e aos acessos secundários dos 

edifícios devolutos próximos, é projetada uma gale-

ria artística que pretende despoletar a programática 

cultural pretendida com o projeto para o novo espa-

ço urbano. 

Com ocupação particular ou coletiva, o preten-

dido é a criação de um espaço de fácil apropriação e 

com possibilidade de abertura ao público e à cidade. 

A proposta arquitetónica rege-se pelo princípio 

de preservação da identidade espacial existente, su-

gerindo apenas algumas demolições para a rentabi-

lização do espaço, adequando-o ao novo programa. 

Desta forma, a caixa de escadas é relocalizada, tiran-

do proveito da divisão interior do edifício que devido 

à sua área reduzida torna-se de difícil apropriação 

programática, e as antigas instalações sanitárias são 

substituídas por um módulo de madeira, ajudando 

na regularização do espaço de entrada. 

Apesar do seu acesso independente através da 

viela, a caixa de escadas permite a ligação do piso de 

cima, o terraço galeria, e ao piso de baixo, o atelier. 

Desta forma, sugere-se uma utilização transversal do 

edifício, desfrutando das mais valias do cruzamento 

de experiências e da sua vivência pelo público.
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Figura 126
Planta de amarelos e 
vermelhos _ Piso 1.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100

Figura 127
Planta Piso 1 da proposta 
apresentada.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100
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Piso 1 _ Atelier

Tendo como intuito a dinamização e aproximação 

da cidade ao programa empreendedor desenvolvido 

pelo IET – Instituto Empresarial do Tâmega, surge a 

proposta programática do piso 1.

Apresentando-se como uma associação sem fins 

lucrativos de direito privado, o Instituto Empresa-

rial do Tâmega encontra-se sediado no Tâmega Park, 

antiga zona industrial da cidade. A localização afas-

tada do centro urbano dificulta a sua dinamização e 

visibilidade, considerando-se deste modo, uma mais 

valia o desenvolvimento de um espaço associado ao 

instituto no coração da cidade.

Atualmente, desenvolvendo programas de incu-

bação de empresas, um centro de inovação e negó-

cios e uma academia de formação, o instituto tem 

como missão a promoção de uma cultura empreen-

dedora, tirando partido das características e parti-

cularidades do território. São várias as iniciativas 

com este propósito, passando pelo apoio à criação de 

novas empresas, pelo incentivo a empresas já exis-

tentes (desenvolvendo estratégias que dinamizem 

e exponenciem a sua projeção no mercado) e pelo 

acompanhamento no processo de incubação, pre-

sente no novo programa ‘JumpBox’. 

O conceito de coworking, explorado pelo institu-

to, desafia e estimula empresas de referência à par-

tilha de conhecimentos e experiências, criando um 

ambiente propício  ao crescimento conjunto e sus-

tentado, apostando no potencial empreendedor em 

muito desvalorizado em Amarante.

Visto isto, e tendo em consideração o potencial 

deste instituto, torna-se crucial uma reflexão sobre 

modos de o inserir na dinâmica urbana. 

Assim, é proposto um espaço atelier, com explo-

ração temporária e rotativa, gerando-se um espaço 

capaz de albergar as empresas já instaladas no insti-

tuto, permitindo uma maior proximidade entre em-

presa e público alvo, gerando deste modo, oportuni-

dades de promoção e expansão no mercado.

A intervenção arquitetónica rege-se exatamente 

pelos mesmos princípios do piso superior, respei-

tando e preservando o pré-existente.
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Figura 128
Planta de amarelos e 
vermelhos _ Piso 0.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100

Figura 129
Planta Piso 0 da proposta 
apresentada.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/100
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Piso 0 _ Pub Dos Diabos

A proposta programática do piso 0 segue a di-

nâmica já existente na Rua Teixeira de Vasconcelos. 

Explorando uma vertente comercial e noturna, surge 

a ideia do Pub Dos Diabos, associado à marca de cer-

veja artesanal com o mesmo nome, de origem local e 

produzida pela 2C - Arte Cervejeira, Lda.

Esta empesa surge em 2011 no decorrer de ex-

periências pessoais do criador, começando por ser 

apenas para produção e consumo pessoal. Porém, 

aliado ao aparecimento de materiais e recursos para 

a produção artesanal de cerveja em Portugal, surge 

em 2013, o desejo de legalizar e registar a marca de 

forma a dar início à sua comercialização. Iniciando-

-se a venda na cidade do Porto, mais concretamente 

no bar Aduela, verifica-se a necessidade do aumento 

da produção. Neste sentido, a empresa instala-se no 

IET, garantindo as condições para uma nova fase de 

negócio e para a constituição de sociedade, com um 

novo elemento que ficaria responsável pela parte co-

mercial e pela divulgação “porta a porta”. 

Atualmente a marca já se encontra lançada no 

mercado e participa ativamente em várias feiras no 

norte e centro do país, apresentando-se da seguinte 

forma:

A 2C - Arte Cervejeira, Lda, é um espaço de criação, in-

vestigação, desenvolvimento e produção de cervejas do esti-

lo “Ale” que assenta numa ideia base; O mais importante é  

o sabor! Não utilizamos, nem pretendemos no futuro uti-

lizar, grandes unidades industriais. Não gostamos de estar 

condicionados à elaboração de receitas e estilos de cerveja 

por equipamentos que nos facilitam a produção em volu-

me mas que nos prendem na criatividade e versatilidade. 

Fazemos a cerveja que queremos.36

Assim, mesmo continuando o programa já exis-

tente na rua, o novo espaço associa-se à estratégia do 

restante edifício, através da aposta numa marca lo-

cal, afirmando-se como espaço expositivo, de prova 

e venda direta do produto. Desta forma, a aposta no 

empreendedorismo mantem-se, tomando forma e 

presença na cidade.

36 Disponível em: <https://www.facebook.com/2C.artecervejeira.amar-
ante/?fref=ts>, Visitado em: 4 fevereiro 2016 
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Figura 130
Planta do espaço do Pub Dos 
Diabos.
Fonte_Desenho do autor, escala 1/50
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Pub dos Diabos _ uma incursão sobre

No importa cómo se forme el hueco. Lo essencial es que 

exponga la actividad ordinaria del interior de modo que 

invite a la gente e pasar para entablar alguna relación con 

ella, por modesta que sea. 37

37 ALEXANDER, Christopher (1977). A Pattern Language. Gustavo Gili. 
Barcelona. pág. 681.
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Figura 131
Cortes C1, C2 e C3 do Pub Dos 
Diabos.
Fonte_Desenho do autor, escala 1/50
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Figura 132
Cortes C4 e C5 do Pub Dos 
Diabos.
Fonte_Desenho do autor, esc. 1/50
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Figura 133
Render da proposta 
apresentada _ vista apartir 
da entrada.
Fonte_Desenho do autor
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Figura 134
Render da proposta 
apresentada _ ambiente 
interior.
Fonte_Desenho do autor
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4. Considerações Finais

When we build our landscape around places to go, we 

lose places to be.38

A intervenção num sistema tão complexo, diverso 

e interdependente como a cidade, obriga a uma visão 

coesa e transversal sobre vários temas que extrava-

sam o mero desenho no papel e são próprios do dese-

nho urbano. Nesta condição, o Arquiteto como pro-

fissional e tirando partido da sua experiência como 

habitante pode desempenhar um papel importante.

Torna-se necessária uma mudança na forma de 

intervir, repensando-se o processo cognitivo e cria-

tivo da disciplina. Encontramo-nos numa era de mu-

dança de paradigmas, sendo essencial fazer-se arqui-

tetura PARA a cidade e não NA cidade.

A construção da reflexão agora sintetizada, teve 

como objeto a Rua Teixeira de Vasconcelos, em Ama-

rante, que, apesar da sua localização estratégica no 

território, demonstra fortes sinais de desvitalização 

e abandono.

A relação da Rua com a sua envolvente na lógica 

contexto/objeto foi essencial nesta abordagem, par-

ticularmente pelo aproveitamento das dinâmicas 

instaladas na configuração da estratégia de interven-

ção. 

38 Rick Cole in MACKENZIE, Annah (2015). Reimagining Our Streets as 
Places: From Transit Routes to Community Roots. Disponível em: < http://
www.pps.org/reference/reimagining-our-streets-as-places-from-tran-
sit-routes-to-community-roots/ >. Visitado em: 18 março 2017.

Assim, para a tomada de uma posição (Capítulo III) 

vendo a disciplina de Arquitetura como um meio para 

a revitalização urbana (título da presente dissertação) 

foi necessária uma visão sobre (Capítulo I) e um estudo 

(Capítulo II), levando a um conhecimento aprofun-

dado, tanto da estrutura social, cultural e económica 

da área de intervenção, como de casos exemplares 

que fundamentassem as ações a criar.

Neste percurso foi essencial o envolvimento da 

população local e a transição de escalas em que o tra-

balho se ancorou - do edifício à cidade e vice-versa, 

desde o balcão do Pub dos Diabos às três ações da es-

tratégia urbana.

Desta forma, colocando o papel da arquitetura a 

extravasar o seu papel projetual de reabilitação, foi 

pensado e proposto um programa capaz de criar uma 

dinâmica revitalizadora, apta para permanecer após 

a intervenção construtiva.

Começando por explicar a estratégia delineada 

para a Rua Teixeira de Vasconcelos, torna-se funda-

mental o reconhecimento do poder dinamizador do 

Largo de São Gonçalo, identificado como caso exem-

plar. 

Neste sentido, tendo em vista a revitalização do 

eixo em estudo, são desenvolvidas intervenções pon-

tuais, localizadas estrategicamente, gerando pólos 

dinamizadores capazes de indiciarem uma revitali-

zação linear.

Após a identificação destes pontos, sendo eles o 





167

parque de estacionamento, junto à Igreja da Miseri-

córdia, o Largo de São Pedro e o primeiro troço da 

Rua Teixeira de Vasconcelos, são criadas três ações ti-

rando proveito da proximidade a serviços, a edifícios 

notáveis e a espaços urbanos desaproveitados.

O trabalho sobre estas três ações leva-nos a outro 

tema essencial, a necessidade de ancorar cada ação, 

tornando significativa a sua influência quer espacial, 

quer temporal. Para tal, é visível a importância do 

estudo de casos concretos e reais, dos quais será pos-

sível retirar aprendizagens, pensamentos e maneiras 

de intervir. 

Do caso de Guimarães, visto como exemplar, re-

tira-se a importância da requalificação do espaço 

público, como incentivo ao investimento privado na 

reabilitação do edificado, e o poder estratégico que 

a participação ativa da comunidade pode revelar na 

integração e prolongamento de uma ideia no tempo. 

Dos projetos Arrebita!, no Porto, e Há Baixa, em 

Coimbra, resultou um pensamento sobre soluções 

alternativas para a materialização das ideias desen-

volvidas na estratégia, através do envolvimento das 

camadas jovens e de ações de voluntariado. Assim, 

combatendo-se as limitações e entraves financeiros, 

é também incitado o espirito de comunidade e asso-

ciativismo atualmente desvalorizado e adormecido. 

Estes valores, já se encontram presentes numa das 

instituições com programa recorrente na cidade de 

Amarante, a Casa da Juventude, sendo óbvio o inte-

resse da sua integração na estratégia delineada.  

O estudo dos fenómenos Miguel Bombarda, no Por-

to, e Caminito, em Buenos Aires, exemplos de revitali-

zação urbana através de movimentos culturais, leva a 

um olhar atento e interessado sobre duas associações 

culturais presentes na área em estudo, a Casamarela 

e a Gatilho. Assim, surge o motor programático para 

a nova dinâmica proposta na ação piloto, revelando 

novamente o poder do pré-existente na construção e 

consolidação de ideias para o futuro. 

Em paralelo a esta nova dinâmica cultural, é pro-

posta a revisita e estimulo à dinâmica empresarial e 

comercial pré-existente na cidade. É visível uma per-

da significativa dos jovens, sendo necessária a cria-

ção de condições favoráveis ao empreendedorismo e 

à criação de emprego.

Neste sentido, e em muito aliado ao desenvol-

vimento do princípio defendido pela presente dis-

sertação, surge o trabalho sobre a primeira ação, de 

caráter prioritário, que se encontra dividida em dois 

momentos, um no interior do quarteirão e outro no 

edifício escolhido como protótipo.

A intervenção no quarteirão surge com o intuito 

de gerar valor no lugar de intervenção e na sua envol-

vente, estimulando o reaproveitamento e ocupação 

dos edifícios devolutos presentes no quarteirão. 

Valorizando o papel da intervenção arquitetónica, 

surge um novo programa urbano, de caráter cultu-
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ral, com o objetivo de revitalizar a área, tirando par-

tido desta forma, de uma intervenção física para uma 

dinamização económica e cultural. É desenvolvida 

uma solução que amplie o espaço público, através de 

uma cobertura praticável, permitindo e convidando 

à exploração e à criação de eventos artísticos, proje-

ções e espetáculos multimédia. 

Como elemento chave de ligação da estratégia 

lançada para a rua e a idealizada para o interior do 

quarteirão, surge o edifício protótipo, apresentando-

-se como link e motor de ambas as estratégias. 

Caraterizado por três pisos, com entradas inde-

pendentes e que fazem uso de diferentes espaços 

urbanos, são desenvolvidos três programas estraté-

gicos distintos adequados a cada realidade.

O segundo piso, com entrada através do interior 

do quarteirão, continua o programa da estratégia do 

quarteirão, estendendo-o para a sua cobertura ago-

ra transformada em terraço-miradouro, através da 

criação de um espaço galeria. O primeiro piso, com 

entrada através das escadas laterais do edifício, rece-

be um programa empreendedor que pretende a dina-

mização empresarial no centro histórico, fortifican-

do a economia e atratividade urbana. Já o piso zero, 

mantém-se na continuidade programática comercial 

já existente na rua, albergando o Pub dos Diabos, es-

paço de divulgação e promoção da marca de cerveja 

local. 

Este último piso é alvo de uma aproximação pro-

jetual, pensando-se sobre o seu ambiente interior e a 

dinâmica espacial pretendida, tanto no seu interior 

como com a rua. 

Deste modo, o princípio que batiza esta disserta-

ção é levado ao extremo, através da elaboração de um 

estudo e delineamento de uma estratégia que vai da 

escala urbana à escala do mobiliário.

Para o futuro, pretende-se uma visão sobre o ter-

ritório que vá além da sua fisicidade, assumindo-se 

a Cidade como uma complexa construção social, in-

terdependente, que envolve aspetos históricos, eco-

nómicos e culturais. 

Só dessa forma, será possível o desenvolvimento 

de ações estratégicas, que apesar de pontuais, terão 

capacidade de se prolongarem no espaço e no tempo.

In a city the street must be supreme. It is the first ins-

titution of the city. The street is a room by agreement, a 

community room, the walls of which belong to the don-

nors, dedicated to the city for common use, Its ceiling is 

the sky. Today, streets are desinterested movements not at 

all belonging to the houses that front them. So you have no 

streets. You have roads, but you have no streets.39 

Louis Kahn, The street

39 Louis Kahn in MACKENZIE, Annah (2015). Reimagining Our Streets as 
Places: From Transit Routes to Community Roots. Disponível em: < http://
www.pps.org/reference/reimagining-our-streets-as-places-from-tran-
sit-routes-to-community-roots/ >. Visitado em: 18 março 2017.





5. Anexos _  Dois casos reais
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Figura 135
Logotipo do programa.
Fonte_http://urbact.eu/citycentredoctor

Figura 136
Mapa com cidades envolvidas 
no projecto.
Fonte_http://urbact.eu/citycentredoctor
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URBACT é um programa de cooperação territorial 

europeia que procura encorajar o desenvolvimento 

urbano sustentável e integrado de cidades europeias.

Tem como missão incentivar as cidades a traba-

lhar em conjunto, formando redes de trabalho foca-

das num problema urbano comum. Usando como 

motor de aprendizagem a partilha de experiências 

na identificação de boas práticas que melhoraram 

políticas urbanas, criando soluções integradas para 

desafios urbanos transversais.

Neste programa surge a rede City Center Doctor, 

que tem como objetivo a revitalização do núcleo das 

cidades envolvidas. 

Dentro dos dez países envolvidos: Itália, Eslové-

nia, Croácia, República Checa, Polónia, Irlanda, Paí-

ses Baixos, França, Portugal e Espanha, concorreram 

para a rede, dez cidades periféricas de grandes cen-

tros urbanos. 

No caso de Portugal, a cidade inscrita foi Ama-

rante, tirando proveito da sua proximidade, não só 

ao Porto, mas a outras grandes cidades como Braga, 

Guimarães e Vila Real.

A ideia principal da rede parte da vontade de tor-

nar estas pequenas cidades, atrativas e competitivas 

em relação às grandes potências urbanas que se en-

contram nas proximidades. Para isso, torna-se cru-

cial a análise e a reflexão sobre dinâmicas urbanas 

atuais encontrando estratégias capazes de as poten-

ciar, criando desta forma, um ambiente convidativo 

e atrativo par o início ou expansão de negócios.

Project partners value the importance of the city cen-

tres as drivers of economic activity. These centres are not 

only places to work, shop and access services, but it is 

also the places where people spend free time and build up 

emotional connections with their city. Hence the popular 

perspective that the city centre is the ‘heart’ of the city.40

As cidades envolvidas na rede saem beneficiadas 

pela inserção na área económica de influência dos 

grandes centros urbanos, contudo, ao mesmo tem-

po são constantemente sujeitas à pressão da criação 

de condições necessárias para manter residentes e 

atrair investidores.

Deste modo, a rede aqui referida apresenta-se 

como uma oportunidade para que as cidades envol-

vidas possam captar e tirar partido da paixão e do in-

teresse de investidores locais, para que em conjunto, 

sejam discutidas e desenvolvidas ações capazes de 

despoletar as melhorias necessárias para o cresci-

mento económico, a atração de investimento e a con-

sequente criação de emprego.

Neste sentido, o programa lança cinco questões, 

consideradas relevantes para uma primeira aproxi-

mação ao estado atual destes centros urbanos a par-

40 BADENHORST, Wessel (2016); Revitalising city centres: Policy context 
and trends relevant for partner cities in URBACT’s City Centre Doctor; Ac-
tion Planning Network; Lead Expert: City Centre Doctor Project
February 2016 

5.1 City Center Doctor_
URBACT
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tir das quais os grupos locais poderão iniciar o deli-

neamento estratégico:

1) Quais os motores da economia local com força 

para estimular o aparecimento de novos negócios ou 

o crescimento de negócios já existentes no centro da 

cidade?

2) Como lidar com a congestão causada pelo trân-

sito e outros fatores que desencorajam a deslocação 

das pessoas ao centro da cidade?

3) Que ações se podem tomar para tornar a cidade 

mais “inteligente” e o que mais valias pode a tecnolo-

gia trazer ao centro da cidade?

4) O que se pode fazer para tornar o centro da ci-

dade mais atrativo e uma experiência agradável para 

as pessoas?

5) Como manter a população jovem na cidade e 

em particular como incentivar os jovens a viver e tra-

balhar no centro da cidade?

Tendo em conta que o bom funcionamento de um 

centro urbano não se resume à existência de edifícios 

exceção, mas sim a todo um conjunto de elementos 

que estimulem e facilitem a proximidade física den-

tro da mesma (infraestruturas, serviços, novas tec-

nologias) o tema da mobilidade urbana surge como 

tema chave do programa. 

É criada a oportunidade, entre as 10 cidades en-

volvidas, de examinarem em conjunto as soluções 

de mobilidade existentes, experimentando e pla-

neando ações para estimular e responder às neces-

sidades atuais. Assim, a conetividade entre pessoas, 

espaços e edifícios deverá ser explorada a fundo, 

pretendendo-se basear a estratégia em três conceitos 

base: “lively city”, que vê os espaços públicos como 

uma mais valia e um foco devido à sua capacidade 

de criar trocas e oportunidades culturais e sociais; 

“safe city”, apostando numa estrutura coesa que ofe-

reça pequenas distâncias entre pontos de interesse e 

poucas variações nas estruturas urbanas; e por fim 

“sustainable and healthy city”, promovendo e incen-

tivando a deslocação no centro da cidade a pé. Todos 

estes princípios são resumidos na definição de cida-

de dada pelo economista da Harvard University, Ed 

Glaeser (2011):

Cities are the absence of physical space between people 

and companies. They are proximity, density, closeness. 

They enable us to work and play together, and their suc-

cess depends on the demand for physical connec-tion.

Neste seguimento, torna-se importante referir 

um outro conceito bastante defendido e promovido 

pelo programa, o Placemaking. Tal como o nome indi-

ca, passa pela capacidade de se criar espaço urbano 

atrativo e de fácil apropriação e uso. 

No documento de estado de arte, cedido pelo pro-

grama, são enunciados os princípios que guiam o 

Placemaking pretendendo-se a sua reflexão e integra-

ção nas estratégias desenvolvidas pelos grupos locais. 

Abaixo encontram-se enunciados os meios relevantes:
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a) The community is the expert: a comunidade resi-

dente é vista como a principal fonte de conhecimen-

to de vivências, história e formas de ocupação do es-

paço. 

b) Create a place, not a design: o espaço em questão 

tem de ser trabalhado de forma a ser convidativo e 

realmente capaz de ser ocupado e vivido pelas pes-

soas, reprovando-se qualquer estratégia meramente 

de desenho e embelezamento.

c) Look for partners: as parcerias são fundamentais 

para uma boa estratégia urbana prolongando-a e se-

dimentando-a no tempo.

d) You can see a lot by observing: a observação é o 

elemento chave para a análise e o entendimento das 

especificidades do espaço e dos seus usuários.

e) Have a vision: como em qualquer estratégia, ter 

uma visão para o sítio é essencial.

f ) Start with the petunias: lighter, quicker, cheaper: a 

aposta em ações rápidas e sem grande investimento 

são bastante úteis para uma rápida verificação do po-

tencial da estratégia que se encontra a ser delineada.

g) Triangulate: o cruzamento de diversos serviços 

e ofertas no mesmo espaço capacita-o de versatilida-

de atraindo diferentes tipos de usuários.

h) They always say it can’t be done: haverá sempre 

relutância na população em relação a intervenções 

que se afastem do pré-existente.

Como síntese, são citadas frases e pensamentos 

de Hollingsworth Whyte, urbanista, jornalista e 

‘people-watcher’, e de Jane Jacobs, jornalista e ativis-

ta, ambos com um papel fundamental em estudos 

urbanos e sobre o comportamento humano nos es-

paços públicos.

Hollingsworth Whyte:

What attracts people most, it would appear, is other 

people.

It is difficult to design a space that will not attract 

people. What is remarkable is how often this has been 

accomplished.

Jane Jacobs:

Cities have the capability to provide something for every-

-body, only because, and only when, they are created by 

eve-rybody.

People must take a modicum of public responsibility for 

each other even if they have no ties to each other.

Designing a dream city is easy; rebuilding a living one 

takes imagination.
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O programa Amarante em Regeneração surge no 

seguimento das metas estipuladas pelo programa 

ARU- Área de Reabilitação Urbana, recentemente 

lançado na cidade. 

O pretendido é o desenvolvimento de uma estraté-

gia urbana, capaz de revitalizar e regenerar o centro 

urbano, incentivando e despoletando a reabilitação 

do edificado e a sua posterior ocupação e exploração. 

Assim, através da análise da situação económica 

atual e o desenvolvimento de ações que a dinamizem 

e fortaleçam, pretende-se o enriquecimento e o au-

mento da atratividade/poder de fixação da área inter-

vencionada.

Se um lugar se pode definir como identitário, relacio-

nal e histórico, um espaço que não pode definir-se nem 

como identitário, nem como relacional, nem como histó-

rico, definirá um não-lugar.41

A aposta na criação de “lugares”, tal como Marc 

Augé os define, torna-se essencial na cidade, devol-

vendo-a às pessoas e incentivando a participação 

pública em questões urbanas, de cariz comercial e 

cultural. 

Conferir identidade, estimulando relações/trocas 

e apostando na história do centro de Amarante, per-

mitirá desenvolver um estatuto semelhante ao de lu-

gar que capta e cativa os usuários e visitantes.

41 AUGÉ, Marc (2005); Não-Lugares - Introdução a uma Antropologia da 
Sobremodernidade; 90 Graus Editora; Lisboa; pág.67.

Neste sentido foi delineado um mapa de ações divi-

dido nas várias etapas e frentes a serem exploradas. 

Começando pelo reconhecimento do já existente 

temos a fase de mapeamento, onde será feita a inven-

tariação dos imóveis da ARU, dos proprietários e das 

atividades económicas desenvolvidas nesses mes-

mos imóveis. Com estes dados tornar-se-á possível 

o desenvolvimento de uma equipa de apoio aos pro-

prietários no que toca à reabilitação, recuperação, 

divulgação e promoção do seu imóvel, criando uma 

ponte entre proprietário e comprador/arrendatário.

Baseada no programa Rés-do-chão, esta ideia sur-

ge com o intuito de acelerar e incentivar o processo 

pretendido pela ARU devolvendo edifícios à cidade.

A segunda ação centra-se na dinamização social 

e cultural, acreditando que uma aposta no comércio 

já existente irá incentivar o aparecimento de novos 

investidores. Assim, é proposto o delineamento de 

um programa cultural, que reanime o centro; de no-

vas estratégias para a aposta no empreendedorismo 

local, criando-se espaços capazes de incentivar a fi-

xação de novos empreendedores; e de um programa 

de vitrinismo, que torne a oferta já existente mais 

rentável, atrativa e competitiva.

A terceira ação concentra-se na valorização da 

Área de Reabilitação Urbana, criando programas que 

a transforme num foco de interesse económico, cul-

tural e turístico, sugerindo-se um programa de arte 

urbana, recuperação de fachadas e de eficiência ener-

gética.

5.2 Amarante em 
Regeneração
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Aliada a todas estas frentes surge a necessidade 

de uma ação de sensibilização social para um me-

lhor uso do espaço público, o desenvolvimento de 

práticas de mobilidade sustentável e o incentivo a 

uma cidadania mais responsável. Esta ação torna-se 

essencial e de extrema importância devendo ser im-

plementada desde o início, mantendo-se transversal 

a todo o processo. 

A participação ativa da comunidade amarantina 

revela-se fundamental, através de debates, apresen-

tação de propostas e reuniões com comerciantes, 

cultivando-se valores de comunidade e entreajuda 

que se poderão revelar alavancas para o projeto.

Ainda relacionado com o tema da participação 

ativa, surge a proposta de criação de voluntariado 

jovem internacional, aproveitando o já existente na 

Casa da Juventude, tendo como objetivo o debate, 

estudo e experimentação de temas associados à rege-

neração e revitalização urbana. Com esta iniciativa, 

pretende-se a partilha e aprendizagem intercultural 

de formas de ver e intervir na cidade, enriquecendo 

e diversificando as ações a desenvolver no âmbito do 

projeto Amarante em Regeneração.
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Figura 104 Vista aérea: Google Maps | Fotografias do 
autor

Figura 105 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 106 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 107 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 108 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 109 Desenho (esc. 1/100) e Fotografias do 
autor

Figura 110 Desenho (esc. 1/100) e Fotografias do 
autor

Figura 111 Desenho (esc. 1/100) e Fotografias do 
autor

Figura 112 Desenho (esc. 1/100) e Fotografias do 
autor

Figura 113 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 114 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 115 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 116 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 117 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 118 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 119 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 120 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 121 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 122 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 123 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 124 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 125 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 126 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 127 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 128 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 129 Desenho do autor, escala 1/100

Figura 130 Desenho do autor, escala 1/50

Figura 131 Desenho do autor, escala 1/50

Figura 132 Desenho do autor, escala 1/50
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Figura 133 Desenho do autor

Figura 134 Desenho do autor

5 Anexos_Dois casos reais 

Figura 135 Imagem disponível em <http://urbact.eu/
citycentredoctor> Consultada em 20 janeiro 2016

Figura 136 Imagem disponível em < http://urbact.
eu/citycentredoctor> Consultada em 20 janeiro 2016


