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Resumo

 Esta dissertação, intitulada  Reabilitação urbana: Revalorizando 

o casco histórico de Buarcos propõe uma solução de estratégia 

unificadora que, se construída, procuraria resolver os problemas 

observados no centro histórico, como o desconhecimento do seu 

património por parte dos locais, a ausência de boas condições tanto para 

condutores como para peões, e o estado em que se encontram os espaços 

que deveriam incentivar a socialização e o aproveitamento do espaço 

público.
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Abstract

 This thesis, entitled Reabilitação urbana: Revalorizando o Casco 

Histórico de Buarcos, proposes a solution with a unifying strategy that, 

if built, would attempt to solve the problems observed in the historical 

center, such as the the lack of knowledge of their heritage by the locals, 

the lack of good conditions for both drivers and pedestrians, and the state 

in which the spaces that should encourage socialization and use of public 

space find themselves in.
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Nota Pessoal

Nota Pessoal
 

 Inicialmente, pensei em ter como tema da Dissertação de 

Mestrado um lar para terceira idade no centro de Buarcos. Já sabia que 

no núcleo medieval haviam várias propriedades que não estavam em uso 

e que poderiam fazer parte deste novo projeto que teria como objetivo 

o cuidado de idosos não acamados  que necessitassem de companhia e 

apoio.

 Ao visitar as diversas ruas na Páscoa e novamente durante o 

Verão de 2017, apercebi-me do mau estado em que todo o espaço público 

se encontrava e a completa desconsideração que se estava a ter tanto 

pelos habitantes locais, como pelo património que não se encontrava na 

frente marítima, o local mais turístico e com mais visibilidade.

 Quando tomei consciência dos problemas existentes no centro 

histórico tornou-se claro qual devia ser o novo tema da Dissertação:

Reabilitação Urbana:

Revalorizando  o Casco Histórico de Buarcos

 A resposta a este problema passou por não só resolver os 

problemas óbvios, como a falta de estacionamento e a má qualidade dos 

acessos, mas também, atrair novas pessoas ao local ao facilitar a sua 

descoberta e torná-lo merecedor de ser conhecido.

 Não basta colocar placas que informem o visitante sobre o que 

estão a ver. É preciso cuidar dos espaços e do património a visitar.

 Enquanto trabalhei no tema, amigos e familiares figueirenses 

e buarquenses perguntaram-me de que tratava a tese. Após uma breve 

explicação, fui surpreendida quando a grande maioria afirmou que não 
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Nota Pessoal

sabia que não haviam tantas igrejas na área, que não sabiam que havia 

um - quanto mais dois - pelourinhos, e que não faziam ideia que havia 

uma torre de fesa  nem onde se localizava.

 Quando estas situações surgiam eu era relembrada da razão e 

apercebia-e da importância  deste trabalho:, melhorar a qualidade de vida 

dos Buarquenses e elevar o seu património.
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Introdução

 Intitulada de “Reabilitação Urbana: Revalorizando o Casco 

Histórico de Buarcos”, a dissertação de mestrado, desenvolvida no 

âmbito da reabilitação urbana, pretende estudar de que forma se pode 

elaborar um projeto desta natureza na zona histórica de Buarcos. Procura-

-se satisfazer as necessidades da população, através da requalificação do 

espaço, tendo em conta os exemplos de requalificação urbana do Porto, 

Guimarães, Viseu e Évora e o estudo dos Planos Diretores Municipais 

mais recentes.

 A dissertação encontra-se dividida em três partes ou capítulos. A 

primeira parte, Memória viva de Buarcos, trata da história, circunstâncias 

e intenções, e é composta pelos capítulos intitulados Enquadramento 

Geográfco e Evolução Histórica, que explicam como o desenvolvimento

de Redondos e de Buarcos ao longo de vários séculos criaram

o núcleo histórico tratado, um espaço pequeno em área cuja malha urbana

nunca foi profundamente alterada, e o capítulo Análise do Problema do 

Centro Histórico de Buarcos, que aponta de modo direto os problemas 

observados.

 A segunda parte, ARU - O Novo Plano da Cidade para Buarcos, 

explica e desenvolve o conjunto de problemas e preocupações que se 

comprometeram a resolver, e os novos objetivos da cidade, e, finalmente, 

esclarece os parâmetros a cumprir, desde as regras de dimensionamento 

dos percursos aos materiais a serem utilizados e dimensões destes. 

Ao estudar os objetivos do programa ARU – Buarcos, será formulado 

um conjunto de medidas e mais tarde um plano e projeto para cumprir 

estes objetivos, especialmente os que foram considerados de maior 

importância para a revitalização desta área.

 Para tal, cada um dos temas abrangentes será examinado e 

1

Introdução



Sara Coelho - Reabilitação Urbana: Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos



3

será também avaliado de que forma estes seriam mais eficazes na 

revitalização de Buarcos. Serão sugeridas outras medidas e objetivos 

específicos além dos apresentados no plano que, em conjunto com estes, 

trabalhariam com o fim de tornarem esta revitalização mais eficaz.

 ARU - O Novo Plano da Cidade para Buarcos abre o caminho 

para a terceira parte, O Projeto de Reabilitação Urbana.

 Esta, composta pelos capítulos intitulados Ruas Pedonais, 

Espaços de Estar, Mobiliário Urbano, Iluminação Pública- Ramblas 

e Projetores, Rede Ciclável, e Parques de Estacionamento - Castelo 

e Outros, assenta na elaboração do projeto para Buarcos e no estudo 

da área em causa. A partir destas premissas desenvolve-se o processo 

projetual que desencadeará várias reflexões. Aqui a metodologia incluirá 

exercícios de caráter teórico e prático, não havendo uma divisão rígida 

entre eles mas sim, a consideração de se tratarem de dois fenómenos 

criativos paralelos e complementares, permitindo o progresso do projeto. 

Para esta fase de desenvolvimento pareceram pertinentes os estudos de 

outros casos práticos para que, através da análise da resposta de outros a 

problemas semelhantes, se substanciem as várias abordagens do projeto.

 

 Por fim, serão apresentados os resultados do projeto final, 

devidamente representado, como resposta ao problema.

 Desta forma, e respeitando as exigências dos tempos atuais, tais 

como os requisitos da mobilidade, e tendo em atenção as características 

do bairro em questão, pensando também na sustentabilidade, não só 

ambiental, mas também social e económica pretende-se adequar e 

adotar uma proposta de reabilitação dos espaços urbanos e linhas de 

orientação para a proteção e desenvolvimento do edificado local, de 

forma a contribuir para a requalificação da atividade económica  e para a 

reinserção social.

Introdução
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 Pretende-se também repensar a hierarquia dos meios de 

transporte, valorizando o peão em detrimento do veículo individual, 

a possível implantação de espaços verdes e mobiliário urbano, 

a reorganização do tráfego e a reabilitação e modernização de 

infraestruturas. Deste modo espera-se tornar a zona mais atrativa a 

residentes e turistas sem deixar de salvaguardar e criar proximidade com 

os valores patrimoniais. Visa-se assim, revalorizar Buarcos, mantendo 

as suas características históricas e melhorar o bem-estar de todos os que 

usufruem deste espaço.

Introdução
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Figura 01: Planta altimétrica do 
concelho da Figueira da Foz
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1. Memória Viva de Buarcos
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Figura 02: Casco medieval de 
Buarcos visto de Sudoeste

Figura 03: Casco medieval de 
Buarcos visto do Sul

Figura 04: Casco medieval de 
Buarcos visto de Sudeste

Figura 05: Casco medieval de 
Buarcos visto de Noroeste

Figura 06: Casco medieval de 
Buarcos visto de Sudoeste
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1.1 Enquadramento geográfico

 Buarcos, povoação originalmente piscatória, localiza-se no 

concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

 A Figueira da Foz é a sede de um Município com 379km2 e cerca 

de 62 105 habitantes1. Nela desagua o rio Mondego, que junto à foz, 

em Vila Verde, se bifurca formando uma ínsua. Esta é constituída por 

terrenos de aluvião e dá-se pelo nome de Morraceira.

 Atualmente, a Sul desta cidade fica o porto, as marinhas do sal 

e o Museu do Sal. A Oeste localizam-se a doca de recreio, as praias de 

banhos, o Forte de Santa Catarina e a Muralha de Buarcos. A Norte a 

cidade é abrigada pela Serra da Boa Viagem, atualmente revestida de 

uma esplêndida vegetação, incluindo o Pinheiro-Bravo e o Cipreste 

Português, sendo lar de vários animais selvagens como as salamandras,  o 

esquilo vermelho, a rã verde e o javali.

 É junto à baía desenhada pelo Cabo Mondego, património natural, 

que se concentra a vida da estância durante a época balnear e, portanto, 

onde se tendem a encontrar os cafés, hotéis, casinos, e outros importantes 

estabelecimentos, tendo como exceção o Museu e Biblioteca Municipal e 

o Centro de Artes e Espetáculos, seu vizinho.

 Como já vimos, esta cidade dispõe de um porto comercial e uma 

doca de recreio. Espera-se também desenvolver um porto turístico, no 

futuro. A Figueira da Foz tem também uma excelente ligação rodoviária.2 

É de não esquecer a acessibilidade ferroviária, pois há uma linha que 

corre junto ao Mondego e que liga a Figueira a Coimbra, tendo dezoito 

paragens ao longo do seu percurso. Esta linha é usada com muita 

1  Censos de 2011
2   Está ligada pela A14 à capital distrital, Coimbra, e pela A17 a Leiria e Aveiro. Desta 
faz-se a conexão à A1, com destino ao Porto ou a Lisboa. 

Memória Viva de Buarcos - Enquadramento Geográfico
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Figura 08: Postal do bairro novo, 
da Figueira da Foz, e o casco me-
dieval de Buarcos à distância

Figura 09: Vista do lado Norte da 
Rua 5 de Outubro

Figura 07: Vista do casco medieval 
de Buarcos no séc. XX
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frequência ao longo do ano por estudantes e pessoas de maior idade, 

atingindo o seu pico no verão trazendo uma maior concentração de 

turistas e veraneantes.

 Encontra-se, então, numa posição geográfica privilegiada, pois 

está inserida numa conjunto diversificado de recursos naturais – o 

Mondego, o Atlântico e a serra -, históricos e culturais, fundamentais para 

o seu crescimento.

 As características naturais da enseada de Buarcos, fizeram desta 

zona da frente marítima, um local privilegiado para o assentamento 

urbano.

Memória Viva de Buarcos - Enquadramento Geográfico
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Figura 10: Postal do Forte de Santa 
Catarina

Figura 11: Postal que retrata 
mulheres buarquenses à espera da 
pesca na praia
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2.2 Evolução urbana

 A situação estratégica e privilegiada da região e fertilidade 

da terra completavam o cenário paradisíaco que levou à fixação de 

numerosas civilizações nesta região. Sabemos, por exemplo, que este 

território foi ocupado na pré-história devido às antas presentes na Serra 

das Alhadas. Apesar de mais escassos, os testemunhos da presença 

tardo-romana e muçulmana também têm sido revelados através de várias 

escavações arqueológicas. Sabemos, por exemplo, que os romanos 

estiveram presentes, pois deixaram dois denários, um da família Vibia 

e outro do imperador Augusto. Dos mouros, sabe-se que destruíram a 

povoação local em 717.

 No entanto, foi apenas no século XI, com a construção do Castelo 

ou Torre de Redondos, e o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, seu 

contemporâneo, que se deu início à povoação de Buarcos.3 Redondos foi, 

por exemplo, povoada a mando do mosteiro, em terras cedidas por D. 

Afonso Henriques.

 A Figueira da Foz teve um início e desenvolvimento semelhante. 

Os primeiros indícios históricos desta povoação são provados em 

documentos do final do século XI, segundo o arqueólogo Santos da 

Rocha4, natural desta cidade.

3   “(...) na sua Chorographia Moderna diz-nos João Maria Batista, que a antiga villa de 
Buarcos foi fundada por gentes da Galliza, que encontrando n’aquela costa abundância 
de pescaria, ali fizeram construir diversas cabanas de buinhos (espécie de junco) e arcos, 
e que d’esta circunstância derivou o nome da povoação.” Figueira da Foz e arredores, 
indicações gerais para uso dos viajantes, Sociedade da Propaganda de Portugal, 1917 
in Programa estratégico de reabilitação urbana: Operação de Reabilitação Urbana de 
Buarcos, Fevereiro 2017
4  Refere-se este autor à doação, feita pelo Abade Pedro no ano de 1096, de era de Cristo, 
e constando do Livro Preto da Sé de Coimbra, da igr. de S. Julião, sit. na margem direita  
do Mondego, “próximo da praia do mar, a qual outrora foi assolada e destruída pelos sar-
racenos e eu depois a restaurei por ordem do Conde D. Sesnando…” Logo em seguida um 
documento datado de 1339, em que se faz referência ao “lugar a que chama a Figueira, 
na foz de Buarcos”, documento descoberto na Torre do Tombo pelo dr. José Jardim (rev. 
Figueira, nº 3 a 5, serv 3.ª, de Março a Maio de 1912). Beira Litoral, 72

Memória Viva de Buarcos - Evolução Urbana
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Figura 12: Mapa de Portugal do 
início do século
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 A proteção do porto e da alfândega pelo forte, foram 

determinantes no desenvolvimento da povoação. Esta linha fortificada foi 

crucial na proteção da enseada e sua população dos ataques marítimos. 

Só assim foi possível o desenvolvimento das atividades piscatórias, 

agrícolas e comerciais.

 A povoação de Buarcos foi-se desenvolvendo em anfiteatro a Sul 

e Oeste da Torre de Redondos, sob a proteção desta e da muralha.5

 O rei D. Afonso IV faz doação de Foral a Buarcos no século 

XIV, em 1342. Foi desde então que se tornou sede de concelho apenas 

deixando de o ser em 1836. Era constituído pelas freguesias de Buarcos 

e Redondos, hoje extinta. Em 1801, tinha 1367 habitantes e setenta anos 

mais tarde, segundo o respetivo censo, já contava com 2206 habitantes 

que se dedicavam maioritariamente à pesca.

 Como já vimos as características da enseada de Buarcos, com 

a sua facilidade de desembarque, eram tanto atrativas para o comércio 

como tornavam a ideia de pilhagem altamente aprazível por corsários 

e armadas inimigas. Por isso, sempre houve um sistema estruturas de 

defesa implementado ao longo da costa.

 A partir do século XVI, com a construção do atual Forte de Santa 

Catarina e com a já existente Fortaleza de Buarcos é que o porto de pesca 

e o movimento da sua alfândega assumem maior importância.6 

5  Duas povoações, além da Figueira, se debruçam deste maravilhoso anfiteato, com di-
versas esbeltez; Buarcos, vila muito antiga, cujas armas são, com justa propriedade, um 
barco sobre as ondas, e a que já documentos do séc.. XII se referem; e Palheiros, uma 
centena de casas moderna e vulgares, sem tradição, ligando Buarcos à Figueira. – João 
de Barros. – Proença, Raul, Guia de Portugal: Beira in AAVV, I. Beira Litoral, 3ª ed, 
organizado por Sant’Anna Dionísio,  Fundação Calouste Gulbenkian, 3º vol.,73

6   “Antes, o espaço onde se formaria o Largo Caras Direita, [localizado fora da muralha 
e onde se encontra o mercado de Buarcos] seria ainda areal como armazéns de sal e 
de apoio à seca do bacalhau. O Largo Mártir Santo já teria a sua importância, nele se 
situando o Poço da Vila, lugar de encontro de pessoas e de alguns eventos. Era aqui que 
se iniciava a Rua do Rancho das Cantarinhas que ligava Buarcos a Tavarede.” Progra-
ma estratégico de reabilitação urbana: Operação de Reabilitação Urbana de Buarcos, 

Memória Viva de Buarcos - Evolução Urbana
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Figura 13: Muralha de Buarcos 
vista da Bateria do Rosário

Figura 14: Muralha de Buarcos
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 A Muralha ou Fortaleza de Buarcos não tem uma existência 

tão longa como a Torre de Redondos, mas esta estrutura, como existe 

atualmente, veio substituir outras que se tinham tornado obsoletas.

 A muralha tinha duas poternas rasgadas, para se poder fazer o 

acesso à população, e quatro baluartes para defesa da baía. Estes são 

do século XV, foram mandados construir pelo Infante D. Pedro, Duque 

de Coimbra e Senhor de Buarcos, e dão-se pelos nomes de Baluarte da 

Conceição, de S. Pedro, da Nazaré e do Rosário, sendo este o que foi 

mais alterado. 7

 Sabe-se que este território foi assaltado e saqueado durante a 

dominação Filipina, pelos ingleses, nos anos de 1602 e de 1629.

 Buarcos apenas começou a perder importância quando a 

alfândega é transferida para a Figueira, no século XVIII, tendo em 

vista o acompanhamento do crescimento económico e demográfico 

desta povoação. Apesar de, no início do século, a Figueira ter apenas 

300 habitantes, a sua população aumentou exponencialmente devido 

ao grande movimento no seu porto e ao notável desenvolvimento da 

indústria da construção naval nos seus estaleiros. A 12 de Março de 

1771 foi elevada a vila. No período de dez anos, entre 1781 e 1791, a 

população aumentou em mais de metade, tendo no último ano do século 

cerca de mil fogos. Já nesta altura se fazia turismo balnear. 8

 

 A Vila de Buarcos foi resultado da fusão, a 11 de Outubro de 

1794, do conjunto populacional de Redondos - ou Buarcos de cima-, 

onde se localiza o castelo, e de Buarcos propriamente dito, localizado à 

beira mar, defendido pela muralha. 
Fevereiro 2017
7  http://www.cm-figfoz.pt/index.php/onde-ir/patrimonio-arquitetonico/385-visitar/onde
-ir/patrimonio-arquitetonico/patrimonio/arquitetura-militar/1026-fortaleza-de-buarcos-
forte-de-s-pedro-de-buarcos
8   Proença, Raul, Guia de Portugal: Beira in AAVV, I. Beira Litoral, 3ª ed, organizado 
por Sant’Anna Dionísio,  Fundação Calouste Gulbenkian, 3º vol., 72

Memória Viva de Buarcos - Evolução Urbana
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 Em 1808 a zona foi atacada pelos franceses, ao comando de 

Junor. Ocuparam o Forte de Santa Catarina que foi tomado pelo sargento 

de Artilharia e estudante da Universidade de Coimbra Bernardo António 

Zagalo. Dias mais tarde, deu-se o desembarque no Cabedelo, de 13 000 

soldados ingleses, sob comando de Welesley.

 Foi, finalmente,  em 1836 que Buarcos passou a fazer parte 

do concelho da Figueira da Foz. Cerca de cinquenta anos mais tarde a 

Figueira foi elevada a cidade.

 Esta cidade cresceu imenso ao longo dos séculos XIX e XX 

muito devido ao turismo balnear, mas em detrimento da sua indústria e 

comércio, devido ao assoreamento do porto.

 Nos finais do século XX, com a construção da Rodovia Urbana 

e da Avenida Marginal, a terminar na frente marítima, foi imposta 

a presença do automóvel. Mais tarde foram feitas outras obras para 

utilização única ou maioritariamente do automóvel.

 A partir de 1994, o crescimento urbanístico foi definitivamente 

regulamentado9. E ambos os Planos foram designados “espaços 

culturais”, considerados importantes sob o ponto de vista histórico, 

cultural e ambiental, onde está incluído o centro histórico de Buarcos. 

Nestes espaços deve ser promovida a defesa e valorização do património 

edificado, sendo mantidas as características gerais da malha urbana e 

preservadas as características arquitectónicas do edificado10.

 Em 2013, Buarcos foi alvo de uma reforma administrativa 

nacional, passando, desde então, a fazer parte da freguesia Buarcos e São 

Julião. Hoje em dia encontra-se completamente absorvido pelo tecido 

urbano da Figueira da Foz, não deixando de manter, no seu núcleo, as 
9   Tal foi conseguido com o Plano Diretor Municipal (RCM nº 42/94), complementado 
em 1995 com o Plano de Urbanização da Cidade (Portaria nº 519/95)
10   Conforme os artigos 53º e 49º do Regulamento do PDM e PU da Figueira da Foz
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suas características particulares, tanto ao nível do edificado, como dos 

seus percursos.
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1.3 Análise do problema Histórico de Buarcos 

 A UI21, a área tratada nesta dissertação, é uma zona histórica 

caída no esquecimento.

 A cidade pretendeu, durante muitas décadas, ser um local de 

turismo balnear. Construíram-se hóteis, restaurantes e bares junto à praia, 

uma zona de diversão noturna entre esta e o casino, e construíram-se 

apoios e acessos à praia.

 O resto da cidade foi deixada para trás, o que é bastante visível 

quando se percorre qualquer rua perpendicular à 5 de Outubro e se 

penetra esta bolha definida pelo morro e edifícios de carácter defensivo, 

repleta de ruas de qualidade orgânica.

 Hoje pode-se observar a falta de estacionamento, o mau estado de 

acesso, a desconsideração pelo peão demonstrada através da carência de 

mobiliário urbano e pela fraca iluminação noturna.

 Torna-se evidente que este local e estas pessoas precisam de ser 

cuidadas e que, como em tantos outros centros históricos, essa é a única 

maneira de inverter a desertificação deste local.

1   Unidade de Intervenção 2, segundo o Anexo I-10 da Área de Reabilitação Urbana

Memória Viva de Buarcos - Análise do Problema do Centro Histórico de Buarcos

Figura 15: Planta do UI2 com fotos 
do local
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2. ORU: O Novo Plano da Cidade para Buarcos
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2.1 ARU-Buarcos: desenvolvimento e caracterização

Os centros tradicionais, locais de memória, de património social 

e cultural encontram-se em degradação física, desqualificação funcional 

e num processo vagaroso mas constante de desertificação. Este processo 

é causado em parte pela degradação das estruturas urbanas, tanto dos 

edifícios como dos espaços exteriores, e, em parte, pela superprodução 

do sector imobiliário. O processo de reabilitação urbana constitui, assim, 

uma prioridade de âmbito nacional e também municipal.

Em 2014 o Município da Figueira da Foz deu início a um 

processo orientado e contínuo de reabilitação urbana no Concelho, ao 

criar a delimitação de algumas Áreas de Reabilitação Urbana e ao criar a 

estratégia definida no Plano Estratégico de Desenvolvimento da Figueira 

da Foz, que suporta o processo de revisão do Plano Diretor Municipal 

(PDM) em curso e, mais recentemente, os objetivos do Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Urbano, elaborado com a finalidade de uma 

candidatura ao Portugal 2020.1

Ou seja, a ARU - ou Área de Reabilitação Urbana - teve início em 

2014, seguindo o PDM2 de 1994, com as alterações que se lhe fizeram 

ao longo dos anos, tendo em conta os novos objetivos da cidade. Esses 

objetivos passaram pela reabilitação de partes do concelho, especialmente 

das de maior valor histórico, e pela melhoria das suas infraestruturas e 

serviços, com o objetivo final da candidatura ao Portugal 2020.

“A delimitação de uma ARU determina a assunção pelo 

Município da necessidade de congregar nessa área, um conjunto de 

intervenções e investimentos integrados, em consequência de uma 

estratégia previamente definida, assegurando a salvaguarda do património 

1   Acordo de parceria entre Portugal e a Comissão europeia no qual se definem os 
princípios de programação que consagram a política de desenvolvimento económico, 
social e territorial para promover no país entre 2014 e 2020.
2   Plano Diretor Municipal

ORU: O Novo Plano da Cidade para Buarcos - ARU-Buarcos: Desenvolvimento e Caracterização

Figura 16: Planta da UI1 existente: 
Rua Marco

Figura 17: Corte longitudinal da 
UI1 existente: Rua Marco
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edificado e o desenvolvimento sustentável do respetivo território.”3

As ARU são um instrumento de incentivo que funciona através 

da aplicação de condições de fiscalidade favoráveis. As suas operações 

podem ser simples, apenas dedicadas à reabilitação do edificado, ou, 

como no caso de Buarcos, Sistemáticas. Estas são intervenções de 

reabilitação urbana, do reabilitação do edificado, de qualificação de 

infraestruturas, dos equipamentos e  dos espaços verdes e urbanos de 

utilização coletiva. Estes procuram a requalificação e revitalização do 

tecido urbano.

De acordo com a discussão pública do novo PDM, a ARU de 

Buarcos incidiria sobretudo sobres os Espaços Centrais de Tipo I, que 

correspondem a zonas historicamente importantes do ponto de vista do 

urbanismo e da arquitetura, e que contribuiriam assim para a valorização 

da imagem urbana, devendo ser protegidas  e promovidas. No entanto, 

esta área passou a abranger não só o núcleo histórico de Buarcos, como a 

área mais a sul, que corresponde a uma transição para a cidade do século 

XX.

Já existia4 alguma preocupação com a proteção patrimonial e 

ambiental, tendo sido estabelecido um conjuntos de condicionantes de 

ordem arquitetónica, construtiva, estética e ambiental.5

3   Anexo 4: Nota de enquadramento da Intervenção do Município no Programa Estra-
tégico de Reabilitação Urbana, Operação de Reabilitação Urbana de Buarcos, Fevereiro 
2017
4   De acordo com o Artigo 11º do Regulamento Urbanístico,  (PDM94) 
5   Artigo 11º

1. Sem prejuízo das regras e condicionantes previstas nos planos municipais de 
ordenamento de território em vigor, podem ser impostos condicionalismos 
de ordem arquitetónica, construtiva, estética ou ambiental ao alinhamento e 
implantação das edificações, à sua volumetria ou ao seu aspeto exterior, à per-
centagem de impermeabilização do solo e à alteração do coberto vegetal, desde 
que tais imposições se justifiquem para garantia duma correta integração na 
envolvência e/ou na promoção do reforço dos valores arquitetônicos, paisagís-
ticos e ambientais.

2. A Câmara Municipal pode impedir, por razões estéticas, patrimoniais, am-
bientais, arqueológicas, arquitetônicas, histórico-culturais ou paisagísticas, a 

ORU: O Novo Plano da Cidade para Buarcos - ARU-Buarcos: Desenvolvimento e Caracterização

Figura 18: Planta da UI1 existente: 
Rua Gov Soares Nogueira

Figura 19: Corte longitudinal da 
UI1 existente: Rua Gov Soares 
Nogueira
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2.1.1 Antecedentes

Em 2012 o município iniciou um levantamento metódico dos 

edifícios degradados existentes no Concelho, e notificou os respetivos da 

obrigatoriedade da conservação destes, sob pena de execução coerciva e 

agravamento do Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI), procurando 

desta forma promover a reabilitação dos edifícios.

demolição total ou parcial de qualquer edificação bem como o corte ou abate 
de espécies vegetais e/ou movimentação de terras.

3. É interdita a remoção de azulejos de fachadas de qualquer edificação, 
bem como a demolição de fachadas revestidas a azulejos, salvo em casos 
devidamente justificados e autorizados pela Câmara Municipal no exercício das 
suas competências, em razão da ausência ou diminuto valor patrimonial.

4. Nas áreas urbana só é permitida a demolição total ou parcial das construções 
desde que estas ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública e para 
a segurança das pessoas, ou não sejam representativas da malha urbana envol-
vente ou a sua recuperação não se mostre economicamente viável.

5. A decisão sobre o pedido de demolição total, parcial ou remoção de azulejos, 
poderá ser precedida de vistoria a realizar por técnicos a nomear pela Câmara 
Municipal que visa verificar o estado de conservação e o valor patrimonial em 
presença.

6. A Câmara Municipal poderá exigir projeto de execução de forma a pormenori-
zar para todas as partes da obra a realizar, sempre que esta se insira em áreas de 
particular interesse histórico e arquitetônico.

7. Caso não existam planos de pormenor ou de alinhamentos e cérceas, e haja 
interesse em preservar a morfologia urbana dessas áreas, as características das 
edificações ficam condicionadas pelas características morfotipológicas domi-
nantes do conjunto dos edifícios vizinhos ou envolventes.

8. Nas obras de construção ou reconstrução devem ser respeitados os alinhamen-
tos dos vãos, dos pisos, beirados e platibandas, sempre que a construção seja 
contígua a construções cujas características confiram harmonia e continuidade 
na leitura da fachada sobre a rua.

9. Nos edifícios a reconstruir deverão ser mantidas as características e dimensões 
dos vãos originais e recuperados os elementos de fachada que pelo seu valor e 
expressão sejam significativos.

10. Nas áreas urbanas reabilitadas ou por reabilitar os materiais e cores aplicar no 
exterior das edificações deverão dignificar e valorizar o conjunto em que se in-
tegram, aplicando-se preferencialmente materiais nobres nas fachadas voltadas 
aos arruamentos públicos, principalmente nos paramentos do nível do solo.

11. Nas áreas urbanas deverá ser preferencialmente utilizada telha de barro ver-
melho em todas as coberturas de tipo convencional, podendo admitir-se cores 
e ou materiais diversos face à envolvente, Às soluções arquitetônicas adotadas 
e tipos de utilização previstos, podendo neste último caso a Câmara Municipal 
impor soluções arquitetônicas que visem impedir a visualização das coberturas 
a partir da via pública.

ORU: O Novo Plano da Cidade para Buarcos - ARU-Buarcos: Desenvolvimento e Caracterização
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Com base neste levantamento, a Câmara Municipal submeteu à 

Assembleia Municipal, em 30 de Abril de 2014, a delimitação das quatro 

“Áreas de Reabilitação Urbana”, sendo uma destas a ARU do centro 

histórico de Buarcos.

Dentro do prazo de três anos deu-se início à operacionalização 

das Operações de Reabilitação Urbana (ORU), como estipulado por lei.

Foi feito outro estudo, mais detalhado, no qual foram 

identificado os usos, o número de pisos, a morfologia e as tipologias 

e as suas principais características arquitectónicas e patrimoniais. Por 

esta razão achou-se necessário proceder a uma correção da área a ser 

intervencionada.

A ARU de Buarcos foi ampliada consideradamente, passando de 

uma área de 19,99ha para uma de cerca de 32,15ha e incorporando muito 

mais do que a zona com malha medieval.

2.1.2 Valores patrimoniais anunciados pela ARU

A ARU de Buarcos é composta por numerosos elementos de 

valor. Estão registados 34 imóveis, 22 dos quais encontram-se no 

núcleo medieval. Entre estes encontram-se maioritariamente edifícios 

de habitação, além de edifícios ligados ao usufruto público como o 

Teatro Grupo Caras Direitas, a Fonte da Vila, a Casa dos Pescadores e 

o Mercado Municipal de Buarcos. Existem também outras categorias: 

Conjunto de Imóveis – com um conjunto misto no núcleo medieval 

-, Elementos Singulares – formados pela muralha e pelos elementos 

arquitetónicos, ambos dentro do núcleo medieval -, Valores Naturais e 

Paisagísticos – formado por quatro jardins e  dois percursos desenhados 

a calçada portuguesa, apenas um dos quais se encontra dentro do 

núcleo medieval, no topo da muralha -, e Valores Arqueológicos – na 

Misericórdia de Buarcos, também no núcleo medieval.

ORU: O Novo Plano da Cidade para Buarcos - ARU-Buarcos: Desenvolvimento e Caracterização
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Pode-se verificar que este território está carregado de história, 

especialmente o núcleo medieval.

Este pode ser considerado um destino turístico que poderá ganhar 

importância no futuro, destacando-se na área o património cultural e 

natural de qualidade. Este património pode ser usado para a promoção 

do conhecimento, diversificação e revitalização económica, fortificando, 

portanto, a coesão social. No entanto, tal só será conseguido a partir de 

uma melhoria significativa da qualidade de vida dos residentes e de uma 

dinâmica do ponto de vista cultural e turístico de referência  e afirmação 

regional.

Onde antes a economia e afirmação regional ou até mesmo 

nacional estavam estreitamente ligadas à atividade piscatória, agora está 

relacionado com o turismo balnear e histórico.

2.1.3 Estado de Conservação dos Edifícios

O estado de conservação dos edifícios é, no geral, precário. 

Encontram-se 227 em estado médio de conservação, 56 em mau estado, 

9 em estado péssimo e 3 demolidos de um total de 705.6 Na altura do 

levantamento encontravam-se 15 em obras.

Destes 705 edifícios, 84% têm uma idade superior a 30 anos. 

Enquanto que por um lado tal significa que  é mais provável que 

os edifícios estejam negligenciados, também significa que poderão 

receber apoios através do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e 

Revitalização Urbanas 2020 - IFRRU 2020 - e que podem ter importância 

histórica, no mínimo por apresentarem detalhes arquitetónicos 

significantes.

6   Conforme as Planta de Estado de Conservação 05 e Estado de Ocupação 06, Anexos 
I-05 e I-06, respetivamente.

ORU: O Novo Plano da Cidade para Buarcos - ARU-Buarcos: Desenvolvimento e Caracterização
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Parte deste problema pode ser o facto de mais de metade dos 

edifícios da área se encontrarem totalmente devolutos7.8

2.1.4 População

Sabe-se que na ARU de Buarcos a população está a diminuir 

constantemente.9 Segundo os censos de 1900 existiam 500 habitantes 

na Vila de Buarcos. Apesar de nos censos de 2011 a população de 1311 

parecer mostrar que a população aumentou, na verdade, nos últimos 

10 anos diminuiu em 20%. É de recordar também que se trata de uma 

zona de ocupação sazonal e que muitos fogos, cerca de metade, são na 

realidade apenas uma segunda residência.

2.1.5 Atividades económicas

Apesar do uso habitacional ser claramente dominante, tem ainda 

outros usos como comércio e serviços, equipamentos públicos e de 

restauração, principalmente na proximidade da marginal, sendo uma área 

especialmente orientada para o turismo.

2.1.6 Estrutura urbana10

De um modo geral, os edifícios existentes no núcleo histórico têm 

uma cércea que ronda os dois ou três pisos, existindo várias exceções 

de um só piso, e outras, em menor número, de três ou mais pisos. São 

estas últimas as mais preocupantes, pois são representativas do boom 

7   424 de um total de cerca de 700, além de existirem ainda 84 edifícios parcialmente 
devolutos.
8   Para o IMI isto representa um total de 365 frações com agravamento de 30% no seu 
valor.
9   Segundo os últimos censos, jovens até aos 19 anos correspondem a 11% da popu-
lação, mas apenas metade da população ativa é que se encontra empregada.
10   Ver imagem 20, Anexo I-08
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urbanístico dos anos 80 e 90. Nestas verificam-se dissonâncias tanto 

morfológicas como tipológicas face à envolvente. Estes edifícios existem 

na sua maioria junto à marginal, marcando um novo traçado, a uma nova 

escala urbana.

Tendo em conta o centro histórico de Buarcos, devem 

ser mantidas as características da malha urbana e preservadas as 

características arquitectónicas do edificado.

É com base nestas características que se vão formalizar as duas 

Unidades de Intervenção: a Unidade de Intervenção 1 – Bairro histórico, 

e a Unidade de Intervenção 2 – Bairro Caras Direitas.11

2.1.7 Espaços verdes12

Este é um espaço urbano com poucas áreas verdes, existentes 

maioritariamente na frente marítima, e em espaços não construídos e não 

planeados. Isto é em parte porque a zona urbana medieval é caracterizada 

pela existência de ruas e largos estreitos e apertados, que não foram 

planeados para a existência de espaços verdes públicos.

2.1.8 Infraestruturas

Na zona mais antiga, onde a malha urbana é mais apertada e 

orgânica, os percursos pedonais ou são inexistentes ou existem como 

passeios de largura reduzida.

O estacionamento tende a ser desordenado, desenvolvido 

ao longo da via, ocupando passeios e faixas automóveis. Este é um 
11   Delimitação de Unidades de Intervenção - UI, in Programa Estratégico de Reabilita-
ção Urbana: Operação de Reabilitação Urbana de Buarcos, Fevereiro 2017
12   Ver imagem 23 ou Anexo I-09
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problema que vem maioritariamente do uso do automóvel em grande 

quantidade, invadindo uma zona que não estava planeada ou preparada 

para o uso extensivo deste veículo privado.

 Torna-se claro que, sendo impossível a construção de parques 

de estacionamento subterrâneos no centro do casco histórico, terá 

de se recorrer à criação de vias de uma única direção com lugar para 

estacionamento paralelo, em vez de continuar com a existência da via 

com duas direções.

2.1.9 Delimitação de Unidades de Intervenção (UI)13

Como foi explicado anteriormente, existem duas áreas distintas, 

tanto a nível das características físicas da malha e edificado, como a 

nível social, demonstrados através dos censos 2011. Estas são bastante 

diferentes em termos de escala e morfologia da malha. Trata-se de 

uma zona de características mais moderna  onde o uso do automóvel é 

predominante e evidente e a escala do edificado e do seu espaço público 

assume uma grande dimensão, e outra, onde tudo começou, de tecido 

urbano antigo e medieval e uma escala mais humanizada, na qual este 

trabalho se vai focar.

A UI 1 tem cerca de 12,47ha, limitada a norte pelas Rua do Rio 

de Cima e Rua Nossa Senhora da Encarnação, e a sul pela Rua do Marco, 

com a suas duas frentes.

Nesta, a maioria do edificado apresenta características simples 

e originais, por se tratar de um bairro com origens piscatórias, mas que 

sofreu grandes  ampliações e intervenções dissonantes do seu original.

Encontram-se exemplares de arquitetura setecentista, oitocentista, 

13   Ver imagem 24 ou Anexo I-10
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arquitetura contemporânea e ainda alguns elementos característicos da 

arte nova.

Com a exceção da Rua 5 de Outubro, localizada em cima da 

muralha, todas as ruas apresentam um perfil estreito e numerosas 

apresentam características orgânicas, tanto por falta de planeamento 

como, provavelmente, para causar dificuldades aos atacantes que 

atravessassem a muralha.

Esta zona tem consideravelmente menos areal e portanto é mais 

frágil no que toca a invernos tempestuosos e às alterações climáticas.

A UI 1 - demonstrada na Imagem 24 e no Anexo I-10 - tem 

20,32ha e é limitado a sul pela Avenida do Brasil e a norte pela Rua 

Rancho das Cantarinhas e Avenida Mário Soares.

Esta zona também apresenta os seus problemas, com os seus 

terrenos a nível abaixo do nível do mar e sem a muralha a proteger a 

população dos ventos fortes marítimos.
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2.2 ORU: Objetivos e Modelo de Gestão

2.2.1 ORU de Buarcos

A operação teve início no final de 2016. O Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), associado a um programa 

de financiamento público, dirigiu-se à reabilitação do edificado e à 

requalificação das infraestruturas, equipamentos e espaços verdes 

urbanos.

2.2.2 O Modelo de Gestão da ORU

O Município da Figueira da Foz assume a qualidade de entidade 

gestora desta operação.

Para a reabilitação urbana oferecem-se tanto incentivos 

municipais como benefícios fiscais, de acordo com o Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana de Buarcos, Capítulo VIII.

Ao abrigo do Portugal 2020 foi criado o IFRRU 2020 – 

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas – 

para apoiar a reabilitação e revitalização urbanas, incluindo a promoção 

da eficiência energética, a reabilitação habitacional, a reabilitação de 

atividades económicas e de equipamentos de uso coletivo.

 Os apoios prestados por estes programas destinam-se à 

reabilitação integral de edifícios em mau estado, de forma a reduzir os 

edifícios devolutos. Entre estes, têm prioridade os que fazem parte da 

frente marítima, os cujo espaço público em frente foi intervencionado, os 

edifícios de interesse público  e valor patrimonial, os que tenham grande 

impacto na imagem da envolvente devido ao seu valor, os cujas obras 

levem a uma elevação energética de pelo menos dois valores, e obras que 
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levariam à eliminação de elementos dissonantes.

2.2.3 Objetivos Gerais

 São quatro os objetivos gerais da ORU - Buarcos. Segundo o 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, estes são: 1

 O reforço da atividade urbana

 A reabilitação do edificado

 A salvaguarda do património cultural

 A requalificação das infraestruturas públicas e do espaço público

2.2.4 Objetivos estratégicos

 Os objetivos estratégicos municipais assentam na qualificação do 

espaço público e do ambiente urbano, através da modernização das suas 

infraestruturas viárias, da reabilitação do edificado, da salvaguarda do 

património cultural e do reforço da atividade urbana.

 Esta intervenção pretende afixar os valores patrimoniais, naturais 

e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação e competitividade 

urbana e promoção dos esforços dedicados ao turismo, cultura e lazer, em 

complementaridade das funções da área a reabilitar.

 Considera-se que esta intervenção conjunta sustentável deva ser 

uma intervenção que, apesar de integrada, deve ser faseada de acordo 

com o grau de prioridade que é atribuído aos objetivos. Desta maneira 

é possível ser se mais eficiente, pois é necessário ajustar o programa ao 

estado financeiro da cidade.

 

1   Objetivos gerais da Operação de Reabilitação Urbana in Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana: Operação de Reabilitação Urbana de Buarcos, Fevereiro 2017
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 Os objetivos específicos da Operação de Reabilitação Urbana são 

os seguintes2:

1. Reabilitação e uso efetivo dos edifícios.

2. Qualificação dos espaços públicos.

3. Dar continuidade à rede ciclável.

4. Utilizar materiais na reabilitação  que permitam a sua boa 

manutenção ao longo do tempo.

5. Introduzir iluminação adequada para permitir o uso pedonal 

noturno.

6. Adotar solução de ecopontos enterrado.

7. Criar parques de estacionamento em zonas livres e 

estrategicamente localizadas que permitam a largada do veículo, 

potenciando o uso pedonal.

8. Promover os acessos pedonais aos referidos estacionamentos

9. Requalificação do espaço verde envolvente ao castelo de 

redondos, que possibilite o cesso facilitado ao mesmo, bem como 

a sua requalificação paisagística.

10. Requalificar o acesso à Fonte da Vila, e repor a ligação pedonal 

outrora existente à Rua do Alto da Fonte.

11. Promover a utilização pública do espaço verde por detrás da 

frente marítima estabelecendo ligações pedonais entre a Fonte da 

Vila e o Centro de Saúde de Buarcos.

12. Requalificação do edifício da Quinta do Caiando ou Quinta do 

Cabeço, que se encontra em avançado estado de degradação e de 

abandono.

13. Promover a demolição de elementos dissonantes ou a sua 

requalificação de forma a minimizar o seu impacto negativo.

14. Promover o uso de fachadas tamponadas ou de empena cegas para 

a prática de arte urbana.

15. Campanhas de marketing para atrair população.

16. Potenciar a utilização de equipamentos culturais.

2   Objetivos estratégicos da Operação de Reabilitação Urbana in Programa Estratégico 
de Reabilitação Urbana: Operação de Reabilitação Urbana de Buarcos, Fevereiro 2017
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17. criação de novos equipamentos culturais.

18. Projeto de marketing para atrair novos investimentos.

 Apesar de ser absolutamente necessário haver uma estratégia de 

reabilitação quer ao nível do edificado, do espaço público, da mobilidade, 

mas também ao nível social e económico, nem todos os parâmetros 

apresentados pela ARU têm o mesmo grau de emergência e prioridade. 

Nesta dissertação estes são divididos entre Prioridade Máxima, Menor 

Prioridade e Sem Prioridade.

Prioridade 
máxima

Menor 
prioridade

Sem
prioridade

Reabilitar e uso dos edifícios
Qualificar os espaços públicos
Dar continuidade à rede ciclá-

vel
Utilizar materiais mais acer-
tados em projetos de reabili-

tação
Iluminação pública

Criar ecopontos enterrados
Criar parques de estaciona-

mento
Promover acessos pedonais a 
parques de estacionamento

Requalificar do espaço envol-
vente ao Castelo de Redondos
Requalificar o acesso à Fonte 

da Vila
Promover a utilização pública 
do espaço verde por detrás da 

frente marítima
Requalificação do edifício da 
Quinta do Caiando ou Quinta 

do Cabeço
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Promover a demolição de 
elementos dissonantes ou 

requalificá-las
Promover o uso de fachadas 
tamponadas ou de empena 
cegas para a prática de arte 

urbana
Promoção do local através de 

campanhas de marketing
Potenciar a utilização de equi-

pamentos culturais
Criação de novos equipamen-

tos culturais

 Aos pontos apresentados para a Área de Reabilitação Urbana 

ainda acrescentam-se os seguintes:

19. Aumento e criação de linhas de transporte público possivelmente 

formado por miniautocarro e sua promoção.

20. Promoção do comércio de produtos locais através de campanhas de 

marketing

21. Iluminação a marcar o património local

22. Fazer com que a zona se torne mais eficiente do ponto de vista 

energético

Prioridade 
máxima

Menor 
prioridade

Sem prioridade

Aumento e criação de 
linhas de transporte pú-
blico

Aumento do nível de 
segurança das ciclovias
Promoção do comércio 

de produtos locais
Iluminação do património 

construído
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Tabela 2: Prioridade dos objetivos 
acrescentados aos da ARU - Buar-
cos
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Aumento da eficiência 
energética

 

 Nas próximas páginas serão desenvolvidos, por grau de 

prioridade, tanto os objetivos específicos da ORU Buarcos apresentados 

pela cidade, como os que são acrescentados a estes.

Ponto 1: Reabilitação e uso efetivo dos edifícios

 Este ponto serve como ideia parcialmente utópica para a 

reabilitação de edifícios. É um objetivo que se foca na reabilitação 

de edifícios e posteriormente a sua utilização nos espaços chamados 

“centrais” - a frente marítima e ribeirinha e as ruas e praças mais 

importantes -, como âncora para a criação de um centro de prestação de 

serviços de forma a potenciar a revitalizar o tecido comercial e potenciar 

a reabilitação social e económica da zona.

 É importante referir que apesar da possível reabilitação destes 

centros e possível melhoria económica dos seus  trabalhadores, isto 

não implica que a mudança seja de tal modo forte que os edifícios 

envolventes, especialmente os de habitação tenham a possibilidade de 

fazer as mudanças necessárias. No entanto, é neste momento possível, em 

muitos casos, em edifícios localizados na Área de Reabilitação Urbana, 

obter financiamento significativo para realizar obras de reabilitação.

Ponto 2: Qualificação dos espaços públicos

 Este objetivo procura promover a apropriação das pessoas no 

espaço público, promovendo a requalificação das vias e largos de forma 

estratégica.

 Todos os dias se veem em Buarcos, principalmente no núcleo 

histórico, veículos estacionados de forma a ocupar uma via de trânsito, 

uma rua, ou uma entrada para um largo. Como as ruas são muito 
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estreitas, de cariz medieval, e a densidade é elevada, é difícil encontrar 

um lugar próprio para estacionar de fácil acesso, ou seja, sem o condutor 

ter de se deslocar muito ou subir escadas para chegar ao seu destino.

 O estacionamento afastado do núcleo não vai resultar na 

transferência total dos carros mal estacionados para locais próprios para o 

efeito.

 A proposta para resolver este problema passa pelo acrescento 

de barreira físicas nos espaços de estar públicos para afastar os carros3, 

como pelo acrescento de novos lugares para estacionamento destinados 

aos moradores, especialmente para os que têm maiores dificuldades 

motoras.

 Além do estacionamento indevido, outro problema a ter em conta 

é o estado físico e a falta de condições tanto dos espaços de circulação 

como dos de estar. Os percursos pedestres devem ser fáceis de usar e 

confortáveis, e os percursos dos carros devem, no núcleo histórico, ser 

em pedra, para, por um lado, diminuir a velocidade dos automóveis e por 

outro, permitir uma maior permeabilidade enquanto que, para os peões, 

se torna mais desconfortável que o passeio.

 Nos espaços de estar o mobiliário deve ser confortável e devem 

haver espaços cobertos ou com árvores ou outros elementos que criem 

sombra, para serem utilizados tanto no frio do Inverno ou no calor do 

Verão.

Ponto 4: Utilizar materiais na reabilitação  que permitam a sua boa 

manutenção ao longo do tempo.

 Este objetivo é claramente importante pois não só permite 

3   Os obstáculos de que se falam são os bancos acrescentados nos Espaços 07, 08 e 12,  
e as árvores acrescentadas nos Espaços 05 e 06.
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poupar consideravelmente a longo prazo, pois não se tem de substituir 

os materiais com tanta frequência, como evita um projeto mais tardio, 

demorado e dispendioso que se protela constantemente.

Ponto 5: Introduzir iluminação adequada para permitir o uso 

pedonal noturno

 Enquanto que a iluminação pública é uma fonte de poluição, que 

impede por exemplo a prática astronómica, e que atrai insetos voadores, 

é, por outro lado, um bem essencial à qualidade de vida nos centros 

urbanos, que permite que os habitantes desfrutem do espaço público no 

período noturno.

 Esta é necessária, pois está ligada à segurança pública no tráfego, 

à prevenção da criminalidade, orienta percursos e favorece no geral o 

turismo, o comércio e, o lazer noturno. É essencial que a população geral 

se sinta em segurança, e portanto, a meu ver, tem grande prioridade.

Ponto 7: Criar parques de estacionamento em zonas livres e 

estrategicamente localizadas que permitam a largada do veículo, 

potenciando o uso pedonal

 O Ponto 2 é dependente do Ponto 7. Existe um problema de 

estacionamento visível, que só poderá melhorar com a criação de novos 

parques de estacionamento. No entanto, a criação destes em zonas livres, 

mais afastadas do centro histórico do que os parques existentes junto à 

muralha, não vai resolver completamente este problema. De qualquer 

forma, pode-se criar um parque de estacionamento coberto, que é 

atualmente inexistente na zona. Este poderá ser pago mas ainda assim 

acessível, possivelmente com desconto para veraneantes que tenham o 

carro estacionado todo o dia e completamente grátis para quem vive na 
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zona histórica.

 É com este ponto em mente que se desenha o Parque de 

Estacionamento do Castelo, que faz a ligação entre cotas, serve de 

miradouro, e ainda é ocupado por um jardim na cota mais alta.

Ponto 15: Campanhas de marketing para atrair população

 Todos os anos chegam à Figueira veraneantes de Coimbra, 

Espanha e famílias de emigrantes com raízes nesta cidade. Estes 

constituem o maior número de visitantes. Não é necessariamente a 

estes que as campanhas de marketing se destinam. É destinado aos 

que já ouviram falar da Figueira, do RFM SOMNI - um festival de 

música localizado na praia -, da praia mais larga da Europa, e das várias 

competições desportivas feitas na cidade, mas que nunca a visitaram.

 Com estas campanhas esperam-se atrair não só visitantes mas 

também novos habitantes, para combater a perda populacional que se tem 

vindo a notar.

 Estas deverão ser feitas através de anúncios na internet, televisão 

e rádio que divulguem os eventos da cidade. Deverá ser ainda criada uma 

página na internet dedicada a quem quererá mudar-se para a Figueira que 

explique a vida na figueira, fale dos diversos temas necessários a quem se 

muda para a zona, como as várias escolas, igrejas, centros de saúde, entre 

outros.

Ponto 18: Projeto de marketing para atrair novos investimentos

 Ainda assim, a melhor maneira de atrair novos habitantes é com 

emprego. É necessária - e bem-vinda - esta injeção monetária, que não só 

ORU - O Novo Plano da Cidade para Buarcos - ORU: Objetivos e Modelo de Gestão



Sara Coelho - Reabilitação Urbana: Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos



65

atrairá novos habitantes como dará um novo uso a edifícios existentes, 

quer através da instalação do local de trabalho na cidade quer como 

resposta à procura de habitação. Torna-se então fundamental a realização 

destes projetos de marketing.

 À semelhança das campanhas de marketing para atrair população,  

deverão ser feitos divulgados na internet, televisão e rádio que anunciem 

os eventos da cidade e deverá ser ainda criada uma página na internet 

dedicada a quem quererá começar ou mudar o seu negócio para a 

Figueira, mostrando localizações para locais de trabalho, possíveis 

incentivos, etc.

Ponto 8: Promover os acessos pedonais aos referidos estacionamentos

 Uma excelente maneira de fazer com que as pessoas estacionem 

nestes parques de estacionamento, além de torná-los apelativos por serem 

fáceis de navegar e de estacionar é tornar os percursos pedonais, que os 

ligam aos pontos mais importantes de Buarcos, apelativos também. Esta 

é uma  excelente forma de apoio a uma medida prioritária, apesar disso 

que não tem tanta importância como o arranjo de das ruas e edifícios 

existentes.

 Os percursos verdes, deverão ser bem iluminados, e ter mobiliário 

urbano convidativo, com um pavimento fácil e confortável de usar.

Ponto 9: Requalificação do espaço verde envolvente ao castelo de 

redondos, que possibilite o acesso facilitado ao mesmo, bem como a 

sua requalificação paisagística

 A requalificação do espaço verde envolvente ao castelo de 

redondos não é prioritário pois não causa nenhum transtorno aos 

habitantes, e, de momento tem pouquíssimos visitantes. A razão deste 

número baixo não é apenas porque está afastado, localizado no topo de 
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um morro, e é um espaço com uma cota significativamente mais alta que 

a rua, mas também porque se trata apenas de um cunhal de uma torre sem 

adornos, vãos ou interiores. Trata-se de algo que se pode ver do passeio 

da rua ou mesmo à distância.

 A solução proposta passaria por facilitar o acesso, que neste 

momento se faz por um lanço de escadas em tiro, e, além de criar 

um espaço verde no topo, colocar algo chamativo mas com pouca 

intervenção, como uma pequena esplanada ao sol com vistas únicas sobre 

a cidade por estar localizada no topo dum monte. Quando finalizada a 

obra, poder-se-iam instalar placas no núcleo histórico que indiquem aos 

transeuntes não só a existência deste marco, mas também que apontem 

em que direção se encontra.

Ponto 11: Promover a utilização pública do espaço verde por detrás 

da frente marítima estabelecendo ligações pedonais entre a Fonte da 

Vila e o Centro de Saúde de Buarcos

 O centro de Saúde de Buarcos esteve até este momento com 

um perigoso acesso pedonal por se localizar junto a uma estrada que 

não oferece qualquer obstáculo para os veículos motorizados – criando 

situações de oportunidade para haver excesso de velocidade - e com uma 

pobre e perigosa ciclovia. Neste momento está concluída a construção 

de uma rotunda em frente ao centro de saúde que dá acesso ao novo 

supermercado Continente, localizado no outro lado da estrada.

 Com a condução rápida que se faz na estrada de acesso ao centro 

de Buarcos, poderiam ser criadas melhores condições para o acesso ao 

centro de saúde de Buarcos, em conjunto com a criação de um novo 

percurso pedonal – até agora inexistente - no outro lado da estrada e uma 

passadeira que os ligue.
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Ponto 12: Requalificação do edifício da Quinta do Caiando ou Quinta 

do Cabeço, que se encontra em avançado estado de degradação e de 

abandono

 Esta requalificação poderá dar um novo uso ao edifício, 

nomeadamente para uso de serviços públicos ou para a implementação 

de uma unidade hoteleira requalificando o espaço verde envolvente, que 

também poderá ser aproveitado para estacionamento público de apoio à 

Frente Marítima.

 Penso que a requalificação do edifício da Quinta do Cabeço 

é importante, especialmente por estar em ruínas e representar uma 

grande área, apresentando bastantes oportunidades para uma zona que 

começa a ser meramente habitacional. No entanto, a criação de novos 

serviços públicos, pelo menos a esta escala, não parece ser necessária, 

especialmente quando a cidade procura diminuir a sua quantidade.

 É sugerida, então, a criação de uma unidade hoteleira, 

possivelmente com uma pequena loja com variados produtos locais, 

regionais e outros nacionais para sua promoção. Como tem uma grande 

área não edificada, é possível criar um espaço verde de qualidade para 

servir a população envolvente e ainda um parque de estacionamento de 

uso parcialmente público, sendo grátis para os hóspedes do hotel mas 

pago para a população em geral.

Ponto 13: Promover a demolição de elementos dissonantes ou a sua 

requalificação de forma a minimizar o seu impacto negativo.

 A reabilitação do edificado deve recuperar dentro do possível 

a sua expressão primitiva, quer através da remoção de elementos 

dissonantes, quer da reposição de elementos originais. Esta medida 

poderia ser considerada prioritária pois está ligada ao Ponto 1: 

Reabilitação e uso efetivo dos edifícios. Poderá, portanto, ser executada 

em parte ao mesmo tempo que a reabilitação dos imóveis. No entanto, 
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poderá também estar a referir-se a atos isolados, em edifícios que não 

seriam alvos de grandes obras e, por isso, não está a ser considerado 

urgente.

Ponto 16: Potenciar a utilização de equipamentos culturais

 Mais importante que a criação de novos equipamentos culturais é 

a criação de novas exposições e espetáculos para os espaços existentes, 

desta forma pode-se atrair o mesmo visitante repetidamente com um 

mínimo de gastos. Deve-se procurar novos usos, culturais e de industrias 

criativas, para espaços como o areal da praia, os museus, o jardim 

municipal, o parque das abadias, o parque das gaivotas, entre outros. 

Estes usos podem ser sazonais, relacionados com o verão, o natal ou 

a páscoa, ou esporádicos. Esta é também uma boa oportunidade para 

diversificar a publicidade e, possivelmente, com uma certa frequência 

de eventos, atrair a atenção de revistas, jornais, e da televisão, obtendo 

publicidade praticamente gratuita.

Ponto 19: Aumento e criação de linhas de transporte público, 

possivelmente formado por miniautocarro, e sua promoção.

 A sugestão feita é que o transporte público não seja feito no 

autocarro tradicional mas num miniautocarro de 15 lugares, pois não 

creio que exista procura suficiente, pelo menos inicialmente, para haver 

várias linhas com a frequência desejada, utilizando um transporte público 

de dimensão normal.

 Esta ação aliada à criação de um programa de bicicletas 

partilhadas é uma importante medida para diminuir o uso do carro, 

e portanto a quantidade de estacionamento invasivo no centro, 

especialmente no núcleo histórico. São medidas complementares pois 

têm um público-alvo diferente, o que faz com que sejam igualmente 

importantes. Enquanto que o público-alvo do programa de partilha de 
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bicicletas é a população mais jovem, o transporte público motorizado é 

destinado à população mais idosa ou com dificuldades motoras.

 A utilização do transporte público cria várias oportunidades 

ecológicas, pois o autocarro poderia funcionar de forma ecológica 

e a energia para a iluminação das paragens de autocarro poderia ser 

alimentada através de painéis solares.

 Um exemplo a ter em conta é Curitiba, Brasil, onde se 

desenvolveu um programa de desenvolvimento de transportes que se 

estima ter diminuído o equivalente a 27 milhões de viagens de carro 

por ano, resultando numa diminuição de emissão dos gases de efeito 

de estufa, menos tráfego, e espaços urbanos com mais qualidade, em 

comparação com outras cidades brasileiras semelhantes.4 

Ponto 3: Dar continuidade à rede ciclável: ciclovia da frente 

ribeirinha/marítima e sistema de bicicletas partilhadas.

 Neste momento existem já algumas ciclovias na cidade, porém 

parte delas encontram-se desconectadas e em mau estado. Não obstante, a 

segunda parte deste ponto poderia ter início mais cedo, oferecendo locais 

para estacionar a bicicleta junto a locais de transporte alternativo (como 

parques de estacionamento e a estação rodo- e ferroviária), equipamentos 

culturais, (como o museu ou o jardim municipal), e locais de estadia 

turística (como o parque de campismo e junto a hotéis).

 Este projeto deveria oferecer benefícios à população local, como 

tarifas mais baixas e as bicicletas usadas deveriam ser acionadas com um 

cartão que se obteria em quiosques e ter, também, um GPS instalado para 

impedir o seu furto.

4   Building Energy Efficient Cities: New Guidance for Mayors, p. 3 – https://www.
nationalgeographic.com/
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 Pequim procurou encorajar o transporte de bicicleta ao 

disponibilizar bicicletas de uso público sem qualquer custo, no entanto 

a promoção deste programa falhou.5 Isto levanta a questão de como 

executar o programa a preços acessíveis e ainda como o promover 

numa cidade onde a grande maioria da população utiliza o transporte 

motorizado privado.

Ponto 6: Adotar solução de ecopontos enterrado

 Apesar de ser absolutamente necessária a existência de ecopontos 

e desta solução ser esteticamente mais apelativa que os ecopontos de 

superfície usados pela cidade, esta é, sem dúvida, uma solução mais 

dispendiosa, pelo que poderá ser necessário fazer estudos para verificar 

onde estas soluções farão mais sentido por serem mais visíveis, ou mais 

necessárias.

Ponto 10: Requalificar o acesso à Fonte da Vila, e repor a ligação 

pedonal outrora existente à Rua do Alto da Fonte

 Esta é uma ligação existente. Tem passeios, iluminação, e os 

veículos motorizados tendem a andar a uma velocidade normal, pois 

trata-se de uma subida com curvas. Compreende-se no entanto que 

a inclinação seja desagradável e desconfortável para aqueles com 

deficiência motora e que se deva procurar uma solução, se possível. 

Ponto 14: Promover o uso de fachadas tamponadas ou de empena 

cegas para a prática de arte urbana

 Este é um projeto que se começou a realizar em 2013 na Figueira, 

numa área que começaria nesse ano a receber um maior número de 

turistas, especialmente mais jovens, devido aos festivais e eventos aí 

localizados.

5   The Big Energy question, sustainable cities: Challenges and Opportunities in Japan: 
A Roundtable Discussion, p. 8
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 Trata-se de um projeto que se deve realizar depois da finalização 

do ponto 1 e do ponto 13, pois estes alterariam fisicamente o material 

sobre o qual seria trabalhado. Mesmo o facto do edifício cuja fachada 

seria trabalhada neste ponto se localizar junto a outro que estaria a ser 

reabilitado pode causar danos à peça artística. Trata-se de uma boa 

medida esteticamente falando, mas não é urgente ou prioritária.

Ponto 17: Criação de novos equipamentos culturais

 A maior objeção sobre este ponto é o facto de ser dispendioso. 

Tanto a Figueira como Buarcos já possuem vários equipamentos 

culturais, e a sua área, população e número de visitantes poderá não 

justificar novos equipamentos culturais.

 

 No entanto, Buarcos poderia beneficiar de novos equipamentos 

desportivos na praia, pois quase todos os anos é a anfitriã de uma 

competição desportiva, seja futebol de praia, voleibol, ou outra.

Ponto 20: Promoção do comércio de produtos locais

 Este seria um excelente plano para apoiar o comércio local e, 

portanto, dar-lhes a possibilidade e meios suficientes para poderem se 

desenvolver mais.

 Estes produtos devem ser de fácil acesso, pelo que esta medida 

se pode desenvolver em duas frentes: por um lado deve estar disponível 

junto aos mais importantes equipamentos culturais e hotéis, e, por outro, 

pode-se fazer publicidade a estes produtos em outdoors.

Ponto 21: Iluminação a marcar o património construído

 Além da iluminação estar estreitamente associada à prevenção da 

criminalidade e aumento da segurança pública, pode servir para destacar 
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e valorizar monumentos ou outros elementos históricos como igrejas 

ou pelourinhos. Esta medida favoreceria o turismo, o lazer noturno, 

ampliando a cultura do uso eficiente e racional da energia elétrica, 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e económico da 

população.

 No caso de Buarcos, sugere-se que estes dessem destaque ao 

Teatro da Trindade, à Muralha, à Torre de Redondos, às Igrejas de S. 

Pedro e da Misericórdia, a à Capela da Nossa Senhora da Conceição e 

aos Pelourinhos de Buarcos e de Redondos. Assim, Buarcos mostraria 

que está repleta de história visitável.

22. Fazer com que a zona se torne mais eficientemente energética

 Segundo o Citiscope6, um terço dos gases responsáveis pelo 

efeito de estufa, são provenientes de edifícios, porque os habitantes têm 

de aquecer e arrefecer o edifício ao longo do ano, especialmente quando 

este não tem isolamento térmico suficiente, mas também porque quase 

todas as atividades em casa usam alguma quantidade de eletricidade. 

Por vezes, a população não sabe quão pode melhorar, por isso, a câmara, 

em representação da cidade, em parceria com a companhia elétrica ou 

do gás, poderia facilitar a obtenção de dados sobre os gastos anuais de 

aquecimento e arrefecimento do edifício e compará-los tanto com a 

média dos edifícios da cidade como com o que seria ideal para aquele 

edifício. Este programa poderia oferecer um vislumbre de um futuro 

com menos gastos no qual o edifício estivesse equipado com isolamento 

adicional nas paredes, com janelas com duplo vidro, e ainda tivesse 

outros problemas resolvidos como o arranjo das fendas das portas e 

janelas. 

 

6   Hatch, David, City strategies to make buildings more energy eficiente in Citiscope, 
March 10, 2017
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 Porém, tornar uma cidade mais eficientemente energética não 

se trata apenas de resolver os problemas dos edifícios, trata-se também 

de discutir o problema da energia nos transportes e como deslocar a 

população no seu dia-a-dia de uma forma mais eficiente.

 O World Resources Institute, em “Accelerating Building 

Efficiency – 8 Actions for Urban Leaders” demonstra oito abordagens 

sobre o tema da sustentabilidade baseadas na construção, design e 

utilização dos edifícios que passo a enunciar:

1. Códigos e padrões  de construção: ao uniformizar os requisitos 

destes em estruturas novas e existentes, garantimos um nível 

mínimo de eficiência energética. Desta forma os donos dos 

edifícios verificaram uma poupança a longo prazo. Em Kiev, 

alterações feitas na primeira década de 2000 a edifícios já 

existentes, resultou numa redução do consumo de calor/gastos em 

aquecimento de 26%.7 

2. Objetivos de eficiência energética: A cidade poderia estabelecer 

metas mandatórias de redução de energias a serem atingidas 

pelos edifícios administrados pela cidade, além de outras metas 

voluntárias para outras estruturas.

3. Medição e acompanhamento do desempenho: ao receber a 

informação do desempenho do edifício, os responsáveis podem 

fazer escolhas mais informadas sobre como melhorar a sua 

performance. Existem várias ferramentas para obter estes dados, 

desde auditorias, a pequenos aparelhos que fazem o rastreamento 

da energia utilizada, em tempo real.

4. Incentivos financeiros: Estes podem ser utilizados, como estão a 

ser neste momento, para elevar o nível de eficiência energética, 

especialmente para os que têm maiores dificuldades financeiras.

5. Ser líder por exemplo: A cidade deve servir de exemplo para 

a comunidade de forma a promover uma maior aceitação para 

soluções eficientemente energéticas.

7   Building Energy Efficient Citties: New Guidance Notes for Mayors, p. 3
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6. Envolvimento comunitário: A atribuição de prémios através de 

competições entre diversos edifícios e empresas irá aumentar o 

diálogo sobre este assunto.

7. Formação técnica: estes programas serviriam para aumentar o 

conhecimento das partes interessadas sobre os mais recentes 

desenvolvimentos nesta matéria.

8. Parcerias com os serviços de utilidade públicos: A cidade 

poderia ter acesso aos dados de uso de energia de forma a que os 

planeadores da cidade pudessem tomar decisões informadas.

 Desta forma a Figueira da Foz encontrar-se-ia um passo mais 

próxima de se tornar uma “cidade inteligente”. Uma “cidade inteligente” 

define-se como uma cidade que procura melhorar o ambiente, que 

procura ser autónoma,8 que procura servir da melhor forma cada 

indivíduo9, procura responder a aspetos culturais10 e procura melhorar a 

saudade da população11.

 Para atingir estes objetivos de forma completa, será necessário 

ter aceitação e o apoio comunitário e, portanto, torna-se imprescindível 

haver uma mudança da mentalidade da população.

8   Toshifumi Yoshizaki, Vice-presidente, Smarter Cities, IBM Japan in The Big Energy 
question, sustainable cities: Challenges and Opportunities in Japan: A Roundtable Dis-
cussion
9   Hidetomo Nagata, Vice-presidente, Cities Solution Centre Japan. Pricewaterhouse-
Coopers in The Big Energy question, sustainable cities: Challenges and Opportunities in 
Japan: A Roundtable Discussion
10   Hiroshi Komiyama, Presidente do Mitsubishi Research Institute in The Big Energy 
question, sustainable cities: Challenges and Opportunities in Japan: A Roundtable Dis-
cussion
11   Shuzo Murakami, Presidente do Institute for Building Environmental and Energy 
Conservation in The Big Energy question, sustainable cities: Challenges and Opportuni-
ties in Japan: A Roundtable Discussion
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ORU - O Novo Plano da Cidade para Buarcos - Instrumento financeiro

2.3 Instrumento financeiro

 Tratando-se do Porto, Lisboa ou Guimarães, a população local 

poderia sentir-se atraída pelo charme dos edifícios tradicionais. Porém, 

em Buarcos, foram poucos os que sobreviveram e ainda menos os que se 

encontram em bom estado.

 Neste momento já se começa a perceber a importância do 

património construído. Por esta razão estão a ser aproveitados, ainda que 

em pouca quantidade, incentivos financeiros como o IFRRU 2020.

 O Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização 

Urbana (IFRRU 2020) é um fundo criado com o objetivo de apoiar a 

adoção de medidas para melhorar o ambiente urbano e revitalizar as 

cidades, as comunidades desfavorecidas e a eficiência energética na 

habitação.

 São vários os requisitos para receber o apoio financeiro:

 Justificar a necessidade e oportunidade da realização do 

investimento;

 Colocar à disposição os licenciamentos e autorizações prévias à 

execução dos investimentos;

 Apresentar uma caracterização técnica e uma justificação dos 

custos de investimento e do calendário de realização física e financeira;

 Incluir indicadores de realização que permitam avaliar o 

contributo da operação para os respetivos objetivos;

 Não terem sido iniciadas as obras relativas ao projeto;

 Demonstrar  exequibilidade financeira do investimento e a 

sustentabilidade da operação;

 Apresentar uma avaliação dos riscos associados à existência de 

achados arqueológicos na área de incidência.
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 Para receber o financiamento, deverão ser preenchidas fichas de 

levantamento que se encontram divididas em três partes: Identificação, 

Caracterização e Avaliação. Após uma análise destes resultados pode-se 

definir uma estratégia apropriada para atuar.

 Na primeira parte identifica-se o edifício através do código SIG, 

do local, freguesia, proprietários, morada, NIF dos proprietários, planta 

de implementação, fotos, época de construção (anterior a 1755, 1755-

1864, 1865-1903, 1904-1935, 1936-1950, 1951-1982 e posterior a 1982) 

e tipo (Arq. Privada corrente, Arq. Privada especial, Arq. pública, Arq. 

religiosa, Arq. militar, Arq. industrial, outras).

 A caracterização está dividida no Valor Arquitetónico, Dimensão 

Urbana (inserção no tecido urbano, processo construtivo, coerência no 

desenho, enquadramento histórico e riqueza dos materiais), Interesse 

Patrimonial (Imóvel de qualidade, com interesse, de acompanhamento, 

sem interesse, ou dissonante), Caracterização Funcional (tipo de 

edificação, ocupação e uso) e Caracterização Formal (na qual se cobre a 

estrutura, pavimento e cobertura).

ORU - O Novo Plano da Cidade para Buarcos - Instrumento financeiro
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3.1 Projeto

O objetivo deste projeto vai para além de resolver os problemas 

dos seus espaços. Este procura também dar resposta à debilitada relação 

entre as pessoas, locais ou visitantes, e os seus espaços. É um projeto que 

procura dar importância aos vazios e aos cheios, trazer um novo público 

curioso para o conhecer, e oferecer maior qualidade de vida aos que os 

experienciam no dia-a-dia.

Após análise dos variados problemas do espaço desta 

comunidade, entre eles a falta de estacionamento, a pavimentação 

ausente ou de qualidade inferior, a falta de visitantes e a iluminação 

insuficiente, procuram-se as suas respostas.

As soluções encontradas são divididas por temáticas ao longo 

dos próximos capítulos, apresentando layers que, por si mesmas, são 

demonstrativas de uma lógica que pretende realizar um objetivo: 

revalorizar o casco histórico de Buarcos.

Quando as estratégias das várias temáticas são sobrepostas 

– sejam elas as ciclovias, o pavimento, a iluminação pública ou a 

iluminação de monumentos e edifícios – torna-se possível compreender 

e visualizar o projeto final tanto na sua totalidade como nas suas variadas 

vertentes.

O Projeto de Reabilitação Urbana - Projeto
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3.1.1 Ruas pedonais

 Antes de desenhar as praças temos de ter em conta as ruas. 

Neste momento a maioria das ruas do núcleo histórico de Buarcos estão 

alcatroadas, tendo pequenas valetas de lado, em contacto com as fachadas 

dos edifícios, para escoamento das águas pluviais. O estacionamento 

faz-se nos diversos largos e praças, e em todas as ruas que o permite. Por 

essa razão todas as ruas que têm largura suficiente são ocupadas de forma 

a apenas ser possível serem unidirecionais, sem passeios e com carros 

estacionados num ou dois lados da rua. Este problema indica-nos que não 

existe estacionamento suficiente e que existe um número excessivo de 

automóveis.

 Os percursos deverão tentar responder o melhor possível ao PDM 

e às necessidades da população, porém, devido às existências, têm de 

existir compromissos e ajustamentos. Enquanto que algumas ruas são 

largas o suficiente para sofrerem melhorias em termos de construção 

de passeios, da via rodoviária, e ainda, nalguns casos, estacionamento 

paralelo; outras, por serem tão estreitas, deverão ter claramente um 

caráter pedonal, ainda que seja possível serem usadas por moradores para 

acederem às suas próprias garagens, desde que haja sinalização vertical.

 Segundo o PDM em vigor, os passeios na zona urbana deveriam 

ter uma largura mínima de 2,00m1, porém, como esta é uma zona 

consolidada e com ruas bastante estreitas, é impossível estas terem estes 

valores. Ainda assim, é possível melhorar significativamente quando 

atualmente a maioria dos arruamentos não tem passeios ou quando estes 

são demasiado estreitos para qualquer utilização, com cerca de 40cm de 

largura.

 

1   Título III, Capítulo I, Secção II, Artigo 40º, 1: Os passeios na zona urbana, salvo em 
situações consolidadas, devem ter um dimensão adequada às funções que lhe estão sub-
jacentes, tendo uma largura mínima de 2,00m sendo que 1,20m são, obrigatoriamente, 
livres de qualquer obstáculo.
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 Os  passeios deverão ser alargados na maioria dos casos 

ou construídos de raiz com uma largura desejável. Assim, as vias 

rodoviárias, que não necessitam de ser usadas por automóveis - por 

não garantirem um melhor acesso que outras - e que se tornariam mais 

seguras sem estes - por serem muito estreitas -, seriam fechadas.

 A necessidade de manter vias abertas a veículos autorizados 

vai depender também do facto destes serem necessários para as 

diversas atividades da zona, como para acesso às igrejas, lojas, museus, 

restaurantes, cafés, garagens  e marcos históricos, dentro do possível.

 Sempre que praticável, é acrescentado estacionamento paralelo 

como forma de ajudar todos os que necessitam de estacionar perto das 

suas casas ou local de trabalho. Estes lugares de estacionamento não 

são de todo em número suficiente para responder à sua procura, pelo 

que é necessária a criação de bolhas de estacionamento fora do núcleo 

histórico.

 Esta alteração dos percursos vai implicar a unidirecionalidade 

de algumas vias, e a alteração da direção de algumas destas. Apesar 

da Rua Dr. Matias da Costa, da R. Marco, da Rua do Barreiro, da Rua 

Misericórdia, da Rua 5 de Outubro, e da Rua Gov. Soares continuarem 

unidirecionais e na mesma direção, segundo o novo plano, a Rua 

Redondos fica parcialmente alterada de forma a poder ser unicamente 

unidirecional. As Ruas São Pedro, Torre Eiffel Rio de Cima, e Batoréu 

continuam unidirecionais porém com a direção contrária, como se pode 

observar na figura 35 ou no Anexo II-07.

 

 Foram criados seis quarteirões ou zonas pedonais separadas entre 

si por uma via rodoviária com os passeios respetivos. 

 

 A maior zona pedonal é a da frente marítima. Nesta localizam-se 

a maioria dos marcos históricos e objetos de valor patrimonial, como o 

O Projeto de Reabilitação Urbana - Ruas Pedonais
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pelourinho de Buarcos, as Igrejas de S. Pedro e da Misericórdia, a Capela 

da Senhora da Conceição, e a muralha de Buarcos. Esta zona pedonal 

é a que tem mais serviços, incluindo a Junta de Freguesia de Buarcos 

e S. Julião, edifícios de habitação de uso turístico e sazonal, e diversos 

cafés e restaurantes. Está completa com uma ciclovia com dois tramos 

unidirecionais e tem fácil acesso a  estacionamento exterior, tanto do 

lado poente da muralha, como em proximidade das igrejas. O terreno é 

maioritariamente plano, começando a subir na segunda ou terceira rua 

paralela ao mar, existindo varias praças e largos junto a estas zonas de 

terreno plano. 

 Também perto da frente marítima se encontra um pequeno núcleo 

no qual se encontram edifícios contemporâneos, do género “moradia 

unifamiliar” , mas também pequenos e antigos edifícios de pescadores 

abandonados de um piso. 

 

 Outro núcleo que se encontra a meia encosta, entre a zona na 

frente marítima e a zona do castelo, é um que é formado por edifícios 

maioritariamente da segunda metade do século unifamiliares e de dois 

pisos. Grande parte deste terreno está a ser utilizado pela Santa Casa 

da Misericórdia de Buarcos e pelo Teatro da Trindade/União Futebol 

Buarcos. 

 

 Metade do núcleo da Torre de Redondos é ocupado pelo terreno 

elevado que envolve a torre na zona norte de terreno e pela escola 

primária a sul. Os restantes edifícios também maioritariamente da 

segunda metade do século unifamiliares e de dois pisos, criando um ar 

mais ou menos homogéneo à Rua Santa Cruz.

 O núcleo do pelourinho de Redondos é formado por vários 

edifícios da segunda metade do século passado, incluindo um unifamiliar 

de dois pisos com um grande terreno envolvente. Neste quarteirão 

encontram-se também uma praça de forma regular e plana, encontrando-
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se a uma cota diferente da do passeio, e um edifício desabitado e em mau 

estado do século XIX.

 

 O último quarteirão encontra-se também no topo do monte de 

Redondos.  Neste,  a maioria do terreno que não é ocupado pelo edifício 

de habitação original é um espaço verde elevado, resultando em longas 

fachadas muradas para suporte de terra.

 Os diversos tipos de pavimento serão usados entre si para marcar 

o tipo de utilização, o traçado da rua e as suas marcas. Desta forma todo 

o núcleo seria trabalhado de modo homogéneo. O cubo de basalto branco 

de seis centímetros de lado, de acordo com o Plano Diretor Municipal 

de 2017, seria aplicado de acordo com a calçada portuguesa clássica, 

ou seja, seria colocado diagonalmente, segundo um alinhamento de 45 

graus com os muros e lancis. Este material tradicional deverá ser, então, 

transportado para o interior do casco histórico para indicar o lugar dos 

ciclistas e peões e, portanto, ser indicativo de onde os carros não deverão 

estacionar e, salvo exceções, quais os percursos nos quais não deverão 

percorrer. Nas praças e largos reserva-se o cubo de basalto negro de 

seis centímetros de lado para fazer a marcação de diversas zonas ou 

ainda para dar ênfase aos objetos e marcos históricos. O calcário será 

usado, como na restante cidade, para construção dos lancis, de forma a 

diferenciar o espaço destinados aos automóveis do destinado aos peões. 

Este material poderá também ser usado para separar os ciclistas dos 

peões, para fazer de caleira de drenagem de pavimento, para marcar as 

paragens de autocarro, as caldeiras para árvores, e a diferenciação da 

estrada e do estacionamento paralelo.

 Estes lancis deverão seguir as regras do Plano Diretor Municipal 

em 2017. Nessa condição: os lancis que marcam os arruamentos 

deverão ter 0,15m de face superior e 0,15 de espelho2; A separação da 

2   Título III, Capítulo I, Secção III, Artigo 52º, 1: Os arruamentos serão marginados por 
lancis em pedra calcária, de face superior com 0,15m de largura e 0,15m de espelho.

O Projeto de Reabilitação Urbana - Ruas Pedonais
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via rodoviária do estacionamento deverá ter um lancilete  de 0,08m de 

largura de face superior e 0,04m de espelho3; Nas caldeiras das árvores 

os lanciletes terão 0,08m de largura da face superior, sendo aplicado à 

cota do pavimento circundante4; Nos acessos às garagens, os lancis serão 

obrigatoriamente do tipo rampa, com 0,35m de largura total5. 

 

 A calçada na via rodoviária, será com calçada à fiada, em 

espinha, com as pedras alinhadas em filas paralelas e deverá ser feita 

de acordo a opção de pavimento do Plano Diretor Municipal de 2017, 

ou seja, com cubo de granito de 0,11 de aresta6. Este material poderá 

ter uma maior tridimensionalidade que o do passeio, desta forma, e ao 

contrário de uma estrada alcatroada, demonstrar-se-á menos apetecível 

ao peão e simultaneamente levará a que mais condutores diminuam a sua 

velocidade. Na requalificação urbana, o desenho excessivo asfixiaria os 

espaços, assim sendo, é necessário dar aos lugares a sua disponibilidade 

de uso, transformando-o com uma certa unidade. Esta unidade ganha 

corpo com as operações de “recuperação de pavimentos que têm vindo a 

acompanhar a recuperação de fachadas, de edifícios, etc.”7 

3   Título III, Capítulo I, Secção III, Artigo 52º, 2: A separação do arruamento das zonas 
de estacionamento será executada com lancilete em pedra calcária, de face superior com 
0,08m de largura e 0,04m de espelho.
4   Título III, Capítulo I, Secção III, Artigo 52º, 8: As caldeiras das árvores devem, em 
princípio, ter uma forma quadrangular, com o mínimo de 1,00m, medida pelo seu inte-
rior, executadas em lancilete em pedra calcária, de face superior com largura de 0,08m, 
aplicado à cota do pavimento circundante.
5   Título III, Capítulo I, Secção III, Artigo 52º, 3: Nos acessos às garagens, na delimi-
tação das rotundas e das ilhas separadoras, os lancis em pedra calcária serão, obriga-
toriamente do tipo rampa, com 0,35m de largura total, de acordo a figura 9 – locais de 
travessia do passeio por veículos automóveis do Anexo II – pormenores tipo.
6   Título III, Capítulo I, Secção III, Artigo 50º, 1: Os arruamentos e estacionamentos 
em calçada deverão ser revestido com cubo de granito, com cubos de 0,11 por 0,11 por 
0,11m de aresta, com tolerância de 0,01m para mais, até 20% da quantidade total a em-
pregar na obra. A calçada será assente sobre almofada de traço de areia ou pó de pedra e 
cimento, com 0,10m espessura, sendo o refechamento das juntas executado a traço seco 
de areia ou pó de pedra e cimento. A base será composta por duas camadas de mate-
rial granular britado de granulometria extensa, (tout-venant) cada uma com 0,15m de 
espessura após recalque. A sub-base será em camada de saibro com 0,15m de espessura 
mínima após recalque.
7   Fernando Távora. In, Ao volante, pela cidade (dez entrevistas de arquitetura), p. 150
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O Projeto de Reabilitação Urbana - Espaços de Estar

3.1.2 Espaços de Estar

 Existe uma estratégia única que foi posta em prática durante o 

projeto e que não só é visível nos diversos espaços, como os unifica. Esta 

procura resolver os vários problemas dos espaços simultaneamente e de 

forma descomplicada.

 As soluções fazem uso do mobiliario e dos elementos de sombra 

para resolver problemas como a invasão do espaço por carros, como para 

resolver os problemas imediatos de falta de sombra e de plantas, e falta 

de mobiliário que procure acolher os visitantes.

 É de relembrar que as ruas estreitas se encontram nestes largos 

e praças que são, também, de pequena dimensão e que esta é mais uma 

razão para soluções aparentemente simples, que tentam tornar o espaço 

no que ele quer realmente ser, um espaço de reunião e convívio, habitado 

por pessoas e não por veículos.

0 20 40 60 80 100m

Figura 39: Plantas das praças e 
largos da UI1

Ver anexo II-08
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3.1.2.1 Espaço 01

 Este espaço de estar, denominado Largo Dona Margarida 

Mendonça Barraca e localiza-se no cruzamento entre a Rua 5 de Outubro 

e a Rua Doutor Tomás Aquino. Tem 802m2.

 Neste largo pode-se observar o Chafariz, imóvel com valor 

patrimonial que contém um pequeno painel em azulejos que representa 

Buarcos, e ainda a escultura “Homenagem à peixeira”, inaugurada em 

Maio de 1966 e criada por Cabral Antunes. 

 

 Este é o local mais rico em edifícios de habitação notáveis, 

contando com pelo menos dois edifícios de arquitetura oitocentista e três 

de arquitetura modernista. 

 

 Durante todo o ano desenvolve-se neste largo uma extensa 

esplanada pertencente à Gelataria San Remo. Esta ocupa todo o 

espaço do largo em frente ao edifício oitocentista de três pisos cuja 

fachada apresenta um nível térreo composto por azulejos amarelos 

tridimensionais e elementos estruturais e de adorno em calcário. A 

armação que protege este edifício quando se encontra fechado ainda é a 

original, de ferro.

 Por esta razão foi desenvolvido a zona localizada ao lado deste 

edifício e da respetiva esplanada. Para este espaço de estar que se 

desenvolve em frente ao chafariz e em redor da escultura “Homenagem 

à peixeira” procurou-se projetar um local de encontro e de descanso que 

rodeasse a  escultura, ainda que à distância.

 Desta forma a escultura poderia ser observada e apreciada e 

ainda haveria espaço para a esplana e para a circulação de pessoas que 

chegam a esta zona bastante movimentada. Os bancos - um de 22m, 

com um caixote do lixo incorporado a oeste da praça e um outro de 15m 

O Projeto de Reabilitação Urbana - Espaços de Estar

Figura 40: Planta do Espaço 01
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de comprimento localizado a sul do largo - desenham o espaço e são 

protegidos do sol por duas fileiras de árvores que se encontram entre 

estes e o muro de suporte que ajuda a nivelar o espaço, acessível por 

escadas e uma rampa.

 As fileiras de árvores ajudam a delimitar um espaço privado, 

criando uma barreira visual entre o largo e as estradas de acesso à 

marginal.

 Uma única árvore, já existente, pontua o largo a Norte. Esta 

fica entre o chafariz desativado e a escultura e procura fechar o largo e 

obstruir a vista para o edifício multifamiliar de cinco pisos que não se 

enquadra no local.

 Neste largo, o pavimento é composto inteiramente por cubos 

de basalto branco de seis centímetros de arresta, as caldeiras para as 

árvores têm as dimensões de 1m por 1m e seriam executadas em guia em 

pedra calcária de face superior de 0,08m de largura, ficando ao nível do 

pavimento confinante. Desta forma seguem-se as regras determinadas no 

Plano Diretor Municipal, nomeadamente o Artigo 45º.

O Projeto de Reabilitação Urbana - Espaços de Estar
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Figura 44: Corte B do Espaço 02
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3.1.2.2 Espaço 021

 Este espaço de estar encontra-se no cruzamento entre a Rua 5 

de Outubro, 1ª Travessa Beira Mar, 2ª Travessa Beira Mar e Rua Major 

Soares Correia e tem de área 464m2.

 Quando neste largo, pode-se observar a Fortaleza de Buarcos, um 

Monumento de Interesse Público, e a calçada portuguesa com o motivo 

Rosa dos Ventos que se localiza no outro lado da Rua 5 de Outubro, no 

Largo do Mastro.

 

 Na área circundante podem ser observados três edifícios notáveis:

- a Casa Maria Jarra, edifício oitocentista de dois pisos decorado 

na sua totalidade a azulejo azul e branco, onde se avista um nicho 

dedicado a Nossa Senhora, um brasão de 1888, e que contem elementos 

estruturais e de adorno em calcário2;

 - o edifício tradicional de um só piso que se encontra na esquina 

das Rua 5 de Outubro e Rua Maj. Soares Correia;

- e a Casa Fernando Augusto Soares, um edifício oitocentista de 

quatro pisos, onde hoje se encontra o Núcleo Museológico do Mar. 

Em frente ao Marégrafo, entre a Rua 5 de Outubro e a 1ª e a 2ª 

Travessa Beira Mar, encontram-se duas esplanadas que estão abertas 

todo o ano. Na continuidade do edifício tradicional mencionado acima, 

também existe outra esplanada. No entanto, esta não se encontra montada 

todo o ano. O facto de haver ou não esplanadas, e a sua duração durante o 

ano tem implicações no planeamento do espaço urbano, pois é necessário 

não só deixar a área desocupada mas também, tendo em conta o 

mobiliário urbano, certificar que o espaço ocupado final seja harmonioso.

1   Neste local cumprem-se as regras do Plano Diretor Municipal relativas à lancila-
gem – Artigo 52º -, às camadas do pavimento em calçada para passeios – Artigo 51 -, 
às camadas do pavimento em calçada para arruamentos – Artigo 50º -, às caldeiras para 
árvores – Artigo 45º - ao estacionamento – Artigo 41º - e aos passeios – Artigo 40º.
2   onde hoje  se encontra o restaurante Marégrafo

O Projeto de Reabilitação Urbana - Espaços de Estar
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O objetivo neste espaço foi o de criar um espaço de estar 

sossegado, independentemente das esplanadas existentes, onde a 

população não seria incomodada por veículos privados ou por peões em 

circulação.

Ao colocar os lugares de estacionamento junto ao espaço  de estar 

não só se oferece uma maneira correta para estacionar, mas também se 

impede o estacionamento em cima do passeio

O espaço desenhado é o espaço entre as três esplanadas e entre 

os edifícios e a estrada. O espaço restante é na realidade bastante 

pequeno e limita-se à saída da Travessa 2ª Beira Mar e ao espaço à 

sua esquerda, entre edifícios. Desta forma, a saída da rua é marcada e 

rematada por duas árvores que ajudam a fechar e controlar o pequeno 

espaço que se quer sossegado. Assim, é também criada uma divisão entre 

as maiores esplanadas, alterando o caráter deste espaço que aparenta, 

geometricamente, ser negligenciado, ou seja, aparentava ser um “resto”.

Assim, desenvolve-se um pequeno espaço de estar recolhido onde 

a população não será incomodada por veículos, atividades de restauração 

ou transeuntes. Neste pequeno espaço, encontra-se um banco que segue 

o prolongamento da Rua Major Soares Correia e que procura delimitar 

um espaço sossegado em conjunto com as duas árvores que delimitam o 

espaço a Sul.

Adjacente a este espaço encontram-se dois lugares de 

estacionamento destinados a automóveis e outros três destinados a 

bicicletas, paralelos. Estes, assim como outros lugares de estacionamento, 

são colocados na Rua 5 de Outubro como apoio aos habitantes que 

têm dificuldades de mobilização e para os quais deslocarem-se desde 

o estacionamento exterior à muralha se torna complicado devido à 

diferença de cotas.

O Projeto de Reabilitação Urbana - Espaços de Estar
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Figura 48: Espaço 03

Figura 47: Corte C do Espaço 03
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3.1.2.3 Espaço 033

 Este espaço de estar encontra-se no cruzamento entre a Rua 5 de 

Outubro e a Rua Goltz de Carvalho e tem de área 213m2.

 Neste largo, podem-se observar a Fortaleza de Buarcos e o Arco, 

um elemento arquitectónico com valor patrimonial situado na estreita 

Rua do Arco e que liga dois edifícios localizados nos dois lados da rua. 

Adjacentes a este espaço também se encontram dois notáveis edifícios 

habitacionais, ambos do século XIX.

 No Espaço 03 procura-se marioritariamente retirar o poder ao 

público de poder estacionar neste largo de grandes dimensões.

 Inicialmente, experimentou-se com lugares de estacionamento 

neste largo, porém não foi a resposta apropriada, um vez que 

estrangulavam o espaço e criavam situações estranhas e anormais em 

termos de geomatria do espaço.

 Decidiu-se colocar então um banco comprido a 3m do fim da 

Rua 5 de Outubro virado a Sudeste. A vista deste é ilimitada à praia e à 

Figueira da Foz pela colocação de duas árvores numa linha perpendicular 

ao banco e ao edifício a 3m deste. Estas árvores cumprem também o 

objetivo de bloquear o avanço dos carros para cima do passeio.

3    Neste local cumprem-se os artigos 40º, 45º, 50º, 51º e 52º do Plano Diretor Munici-
pal.

O Projeto de Reabilitação Urbana - Espaços de Estar

Ver anexo II-16

Figura 46: Planta do Espaço 03
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Figura 51: Espaço 04
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3.1.2.4 Espaço 044

 O espaço 04 tem 554m2 de área e encontra-se no cruzamento 

entre a Rua 5 de Outubro, a Travessa da Medalha e a 1ª Travessa da 

Rua Goltz de Carvalho além de fazer a ligação entre este nível, o Largo 

do Pelourinho de Baixo a uma cota mais alta, e a estrada marginal no 

exterior da muralha e a uma cota mais baixa. A ligação entre as diferentes 

cotas faz-se tanto por escadas como por rampas.

 Este largo foi redesenhado mais recentemente em 2012 para o 

projeto que se desenvolveu em parte da Rua 5 de Outubro e nalgumas 

ruas perpendiculares a esta. O banco em “V” e a árvore plantada entre 

este e a estrada foram mantidos, assim como o acesso ao exterior da 

muralha. 

 

 Ao visitar este local verificou-se novamente a invasão do espaço 

de estar pelos automóveis. Neste local preferiu-se colocar três lugares de 

estacionamento no seguimento do túnel, ou seja, após o passeio. É uma 

solução fora do comum, no entanto, foi considerada uma melhor decisão 

do que a de recortar o passeio imediatamente após este estreitar acima do 

túnel, pois essa solução formaria um percurso mais complicado e indirato 

para os peões.

4   Neste local cumprem-se os artigos 40º, 41º, 45º, 50º, 51º e 52º do Plano Diretor 
Municipal.

O Projeto de Reabilitação Urbana - Espaços de Estar

Figura 49: Planta do Espaço 04
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3.1.2.5 Espaço 05

 Com 210m2 de área, o Largo do Pelourinho de Baixo é 

determinado pela Rua Goltz de Carvalho e faz ligação à Rua 5 de 

Outubro e ao túnel que faz a ligação entre o interior e exterior da 

muralha.

 

 Neste largo, junto à antiga Rua Direita, pode-se observar o 

Pelourinho de Buarcos – ou Pelourinho de Buarcos de Baixo. Este 

pelourinho não foi construído imediatamente após a doação do foral 

quinhentista, e pelas semelhanças de tipologia com o de Redondos, que 

se sabe ter sido construído em 15615 pensa-se que serão da mesma altura. 

O pelourinho, que foi construído em calcário, uma pedra  macia e porosa, 

por se encontrar próximo do mar, sofreu grande desgaste com a passagem 

do tempo.

 O pelourinho encontra-se no topo de três degraus, sendo o 

primeiro de planta circular e os restantes dois de planta octogonal, com 

faces côncavas e rebordo boleado. “O fuste é cilíndrico e liso, com 

pequena base circular, seguida de um anel pouco saliente, que se repete a 

curta distância do topo. O capitel é dórico, formado por equino e ábaco, 

que por sua vez forma a base do remate. O remate consta de um prisma 

rectangular, encimado por uma cúpula entre quatro pequenos pináculos 

bojudos, a rematar os ângulos do prisma. Uma das faces do prisma está 

decorada com o antigo brasão de Buarcos.“6

 Neste local foi mais uma vez aproveitada a obra de 2012. Neste 

tratou-se do pavimento, do acesso ao Espaço 4 e ao exterior da muralha, 

e acrescentou-se mobiliário urbano, nomeadamente bancos compridos 

em frente ao pelourinho.

5   http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesqui-
sa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73664
6    http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do
-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73663/

O Projeto de Reabilitação Urbana - Espaços de Estar

Figura 52: Planta do Espaço 05
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 Neste caso, além dos focos de luz adicionados para iluminar o 

pelourinho de Buarcos, adicionaram-se duas árvores que fecham a praça, 

no seguimento deste ajudando, ao mesmo tempo, a desenhar a rua.

 Para definir este espaço e proporcionar sombras, este largo deverá 

receber duas árvores que ficarão no mesmo plano que o pelourinho, não 

só enunciando-o, mas também criando um ritmo que pode ser observado 

por quem percorre esta rua.

O Projeto de Reabilitação Urbana - Espaços de Estar
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Figura 57: Vista do Espaço 06

Figura 56: Corte F do Espaço 06
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3.1.2.6 Espaço 067

 Com 439m2 de área, o Largo de Nossa Senhora da Conceição é 

determinado pelo encontro da Rua 5 de Outubro e da Travessa 4 e pela 

Capela da Nossa Senhora da Conceição.

 Este largo está localizado na parte de trás da Capela de Nossa 

Senhora da Conceição. Quando construída, na primeira metade do século 

XVI, seria o maior edifício religioso da vila, apenas suplantado, a partir 

de 1581, pelo de São Julião. Anteriormente, a capela seria dedicada a 

Nossa Senhora das Ribas, invocação que se prendia com a proximidade 

de uma ribanceira, mas que, por iniciativa de D. João IV, foi alterada no 

século XVII, em conformidade com a consagração do reino de Portugal a 

Nossa Senhora da Conceição.

 Sobre o portal, na fachada principal, abre-se uma janela e, no lado 

direito, eleva-se  uma sineira de pequenas dimensões. Em cada uma das 

fachadas lareais pode-se observar uma pequena entrada seguida de uma 

saliência onde se desenha um falso transepto. Mais tarde, foi adicionada 

uma pequena sala adjacente ao altar. A ligação exterior a esta faz-se pelo 

largo. É também nesta fachada, protegido dos ventos do Norte e Este que 

se encontra um banco comprido para conforto da população.

 Trata-se de um edifício religioso de pequena dimensão, de planta 

retangular regular de nave única com duas capelas laterais salientadas no 

exterior. Apesar de este edifício não ser decorado no exterior, o interior 

encontra-se revestido de azulejos, uma alteração feita no início do século 

XVIII. O edifício quinhentista contém um púlpito circular, assente sobre 

uma coluna em forma de balaústre e decorado por querubins, da mesma 

época mas proveniente da capela de Santa Cruz dos Redondos, retirado 

após a sua demolição. No interior abrem-se os arcos dos dois altares 

7   Neste local cumprem-se os artigos 40º, 41º, 45º, 50º, 51º e 52º do Plano Diretor 
Municipal.

Figura 55: Planta do Espaço 06
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Ver anexo II-22
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laterais e do arco triunfal, idênticos. Abaixo destes e do altar-mor podem-

se observar os retábulos de talha dourada, proto-barrocos, ou seja, do 

final do século XVII.

 Este edifício importante, está localizado junto ao Baluarte da 

Conceição, na Fortaleza de Buarcos. 

 Junto a este largo e voltado para o mar encontra-se um edifício de 

habitação de arquitetura tradicional considerado, tal como os exemplos 

anteriores, um imóvel com valor patrimonial.

 

 Neste caso trata-se de um edifício de habitação de dois pisos, 

geminado. Esta construção tem uma cobertura de três águas, e, tal como 

os outros exemplos esta é de telha. À semelhança de muitos edifícios 

dentro do núcleo histórico, este tem um pequeno painel de azulejos na 

fachada principal de motivo religioso.

 O objetivo foi não só o de impedir o estacionamento desordenado 

no interior do largo, como também o de melhorar o espaço de estar em 

si. Este local, como outros, foi redesenhado em 2012. Desse projeto 

permanecem neste plano quatro elementos. Uma árvore a Sul e uma mesa 

com dois bancos.

 Para maior aproveitamento do espaço, a mesa e bancos foram 

movidos passando a estar descentrados da fachada Oeste, seguindo o 

alinhamento da fachada norte. Existindo a possibilidade de acrescentar 

mais um conjunto destes, este segue o alinhamento do outro.

 Para resolver o problema do estacionamento não só se colocam 

três lugares de estacionamento para carros e outros três para bicicletas, 

como se colocam, no alinhamento do estrangulamento do Largo da Sra 

da Conceição, uma pequena fileira de árvores. 
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3.1.2.7 Espaço 078

 O Espaço 07 tem 330m2 de área e encontra-se no cruzamento 

entre a Rua 5 de Outubro, a Travessa Francisco José Jordão e duas curtas 

vielas. Uma destas faz ligação ao espaço 08, o Largo Terreiro do Amaral.

 Este espaço é bastante comprido tendo 3,5m de largura mínima e 

15m de máxima e 38m de comprimento total.

 Apesar deste espaço se localizar junto à Rua 5 de Outubro, este 

local já não faz parte do traço reabilitado em 2012, pelo que o lugar não 

tem árvores, pavimento adequado para peões, ou mobiliário urbano de 

qualquer tipo.

 No início, foi considerada a colocação de uma paragem de 

autocarro neste espaço. Porém, uma solução mais simples para a 

melhoria da rede de transportes públicos seria a alteração das condições 

da paragem existente à cota baixa.

 Seguiu-se  uma grande alteração no desenho do espaço que 

culminou nesta solução.

 Um lugar de proporções como estas necessitava de ser dividido, 

tal como uma coluna com pedestal. Neste caso, isso é feito por 3 lugares 

de estacionamento que cortam o banco, que elegantemente muda de 

direção desenhando o espaço criando uma barreira da estrada.

 Os lugares de estacionamento, assim como nos Espaços 

02 e 06, foram inicialmente planeados em espinha, para facilitar o 

estacionamento. Porém, tal como nos outros espaços de estar, estes 

recortariam o passeio em demasia.

8   Neste local cumprem-se os artigos 40º, 41º, 45º, 50º, 51º e 52º do Plano Diretor 
Municipal.

Figura 58: Planta do Espaço 07
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Figura 63: Espaço 08

Figura 62: Corte H do Espaço 08
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3.1.2.8 Espaço 08

 O Largo Terreiro do Amaral, ou Espaço 08 está ligado ao 

Espaço 07 por uma curta ruela e tem de área 606m2. Neste largo não se 

encontram edifícios excecionais. São edifícios comuns do século XX. 

Uns multifamiliares e com varandas, outros não, com dois ou três pisos 

de altura e todos eles com formas e altimetrias diferentes e sem seguirem 

qualquer regra.

 Este é um lugar que, neste momento, serve unicamente para 

estacionamento de automóveis. Ao contrário de muitos dos espaços 

anteriores, não há calçada de qualquer tipo, e no geral não se reúnem as 

condições necessárias que levam a que a população idosa se reúna no 

meio da rua, sentadas nos banquinhos ou cadeiras que trouxeram das suas 

cozinhas.

 O Espaço 08 é, então, transformado. Todo ele é pedonal. Todo o 

pavimento é de cubo de basalto branco de 6cm de aresta.

 O seu desenho provém da forma do largo. O alinhamento da rua 

a Sul e dos edifícios a Norte do largo definiram o banco em V. O banco 

mais curto foi definido por este e pelo afastamento aos edifícios. Este é 

seguido por três árvores que prolongam o alinhamento e que marcam a 

entrada do largo a Este.

 No interior do centro histórico são, sempre que possível, 

introduzidas árvores  de forma a criar zonas verdes, visto que a maiorira 

dos quarteirões  está construída na totalidade. Seguindo esta lógica, e 

acrescentando uma sombra quase permanente em L, é colocada uma 

quarta árvore entre os braços do banco.

 De forma geral, existe uma identidade única, comprovada pelos 

materiais, formas, remates, e distâncias utilizados nos diversos espaços.

Figura 61: Planta do Espaço 08
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Figura 66: Espaço 09

Figura 65: Corte I do Espaço 09
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3.1.2.9 Espaço 09

 O espaço mais pequeno, com 130,5m2 de área, é o Largo da 

Cortiça. É um espaço estreito, que faz a ligação entre a estreita Rua da 

Cortiça e a estreitíssima Rua do Arco. É um local que, apesar de ter 

vários sinais de trânsito avisando que o trânsito é proibido, exceto para 

moradores,  encontra-se sempre única e completamente ocupado por dois 

ou três automóveis. 

 

 Este local passa a ser, à semelhança do caso anterior, 

maioritariamente pedonal. Por esta razão, continuará o motivo dos 

restantes espaços de estar e será pavimentado unicamente com cubo de 

basalto branco de 6cm de aresta.

 Este pequeno lugar será uma pausa agradável para quem se 

atrever a partir à descoberta no centro do núcleo medieval, onde as ruas 

são estreitas e labirínticas. 

 O Espaço 09 é uma versão de menor tamanho que o Espaço 08. 

Tem um banco em V semelhante ao do espaço anterior que também é 

desenhado segundo o alinhamento das ruas próximas. Desta forma, é 

garantido um seguimento a uma distância confortável para peões em 

circulação.

 A composição deste espaço é terminada com uma única árvore, 

como que um ponto a marcar o fim de uma frase.

Figura 64: Planta do Espaço 09
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Figura 69: Rua de São Pedro

Figura 68: Corte J do Espaço 10
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3.1.2.10 Espaço 10

O Largo de S. Pedro, ou Espaço 10, encontra-se em frente à 

Igreja de S. Pedro de Buarcos, no cruzamento da Rua São Pedro, rua que 

envolve igreja, e da 2ª Travessa de São Pedro. Tem de área 241,5m2.

A igreja faz parte dos edifícios importantes de valor patrimonial 

da cidade. O grande e um tanto complexo edifício que hoje se observa 

faz parte do segundo surto construtivo desta zona da Figueira. O primeiro 

surto, onde os pelourinhos se encaixam por exemplo, foi no século XVI, 

enquanto que o segundo se deu no seguimento do terramoto de 1755. 

Neste caso o terramoto destruiu o templo primitivo, cuja origem na 

história nos é desconhecida, levando à possibilidade de erguer um novo.

No seu exterior observa-se um pequeno adro jardinado. Neste, 

faz-se notar a fachada principal da igreja que apresenta um grande 

frontão quebrado onde se encontra o nicho de S. Pedro. Junto a este 

veem-se dois vãos. Do lado esquerdo desta fachada encontra-se a torre 

campanária da igreja que apresenta vários vãos a diversas alturas. Todos 

os elementos decorativos exteriores são construídos em calcário.

Trata-se de uma igreja de nave única, com capela-mor e capela 

lateral ao lado da Epístula, que, à semelhança da Capela da Senhora da 

Conceição, recebeu elementos provenientes de outras igrejas da região, 

nomeadamente de Santa Cruz de Redondos, que foi demolida. Um dos 

exemplos destes elementos é o retábulo-mor quinhentista que representa 

a Lamentação sobre Cristo Morto que se encontra na Capela de Santa 

Cruz da Igreja de São Pedro. Nesta igreja também se encontram dois 

painéis de azulejos mudéjares, em tons de verde.

Junto a este largo podem-se também observar um edifício de 

habitação setecentista de três pisos e cobertura de telha com cinco águas, 

e ainda a Casa do Pároco, adjacente à igreja.

Figura 67: Planta do Espaço 10
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Após experimentar  com vários comprimentos e orientações, 

os bancos são desenhados seguindo o alinhamento das ruas e edifícios 

próximos. Estes bancos criam uma zona de estar orientada para a igreja.

Uma única árvore enuncia o Espaço 10 e com este a entrada da 

igreja para quem se encontra no Largo Torre Eiffel ou quem passa em 

frente à 2ª Travessa de S. Pedro. 
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Figura 72: Espaço 10

Figura 71: Corte K do Espaço 10
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3.1.2.11 Espaço 11

O Largo Torre Eiffel, espaço com 247m2 de área, é delimitado 

pela Rua de São Pedro, pela Rua do Batoréu e pela Casa Nossa Senhora 

dos Navegantes, o Centro Paroquial de Buarcos que se encontra 

adjacente à igreja.

Este é um local bem cuidado. O pavimento, em calçada 

portuguesa, está em bom estado, possivelmente devido à existência de 

guardas metálicas no início do passeio, que impedem que o largo seja 

ocupado por veículos.

 No largo, existem três árvores junto à Rua do Batoréu. Assim 

tentou-se criar uma entrada no largo, no entanto, existe um vaso largo e 

o candeeiro que quebram essa entrada. Nesta entrada decidiu-se então 

colocar duas outras árvores que ajudam a criar uma centralidade onde 

existe uma árvore de menor porte já com alguma idade, além de se fechar 

o espaço de forma permeável.

 Ao lado do chafariz, e entre duas entradas para o edifício, 

escolheus-se colocar duas mesas com bancos, pois, ao observar a 

população, nota-se uma necessidade para a exigência deste tipo de 

mobiliário. Por vezes, é necessário ter algo mais que bancos. A mesa 

ajuda na socialização e reunião de pessoas.

 

Figura 70: Planta do Espaço 11
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Figura 75: Espaço 12
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3.1.2.12 Espaço 12

O Largo do Pelourinho de Cima é criado pelo encontro da Rua do 

Castelo com a Rua do Barreiro e tem de área 277m2.

Como o nome indica, este largo é onde se localiza o Pelourinho 

de Redondos – considerado Imóvel de Interesse Público - , ou, quando 

anexado à vila de Buarcos em 1794, Pelourinho [de Buarcos] de Cima. 

Este procurava marcar o antigo centro do largo.

Trata-se de um pelourinho idêntico ao de Buarcos, possivelmente 

construído no mesmo período. “O conjunto ergue-se sobre uma alta 

plataforma circular, sobre a qual ficam dois degraus bastante desgastados, 

octogonais, com faces côncavas e de rebordo. O fuste é cilíndrico e 

liso, com pequena base circular moldurada. Não existe verdadeiramente 

capitel, mas apenas um colarinho, formado pelo troço do fuste delimitado 

por um anelete pouco saliente a curta distância do topo. Sobre a coluna 

assenta diretamente um ábaco, servindo de base ao remate. Este consta 

de um prisma rectangular, encimado por uma cúpula coroada por esfera, 

entre quatro pequenos pináculos bojudos que rematam os ângulos do 

prisma. Uma das faces deste está decorada com um escudo vazio, outra 

com uma esfera armilar, e outra ainda com a inscrição “1561”, data 

que respeitará ao levantamento do pelourinho.  O conjunto encontra-se 

bastante desgastado, seguramente pela proximidade de mar, uma vez que 

o conjunto é em calcário, pedra naturalmente branda e porosa.”9

Este largo, no qual deveríamos encontrar um marco histórico 

respeitado pela comunidade e encontra-se única e completamente 

ocupado por automóveis. É ladeado por três caldeiras para árvores, 

apenas uma delas ocupada.

9   http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do
-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73664

Ver anexo II-34

Figura 73: Planta do Espaço 12
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O Projeto de Reabilitação Urbana - Espaços de Estar

Torna-se clara a necessidade de expulsar os carros do Largo , no 

entanto, é necessário ter em conta a garagem localizada num dos cantos 

do largo. O desenho e planeamento  do Espaço 12 é feito através de dois 

bancos. Estes desenham o passeio, impedem o avanço dos carros para 

dentro do largo, e ainda oferecem uma forma de iluminar o pelourinho 

através de focos encastrados. 

Ver página 177 para mais infor-
mações  sobre a iluminação do 
Pelourinho de Redondos
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Figura 78: Espaço 13

Figura 77: Corte M do Espaço 13
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Ver anexo II-37
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O Projeto de Reabilitação Urbana - Espaços de Estar

3.1.2.13 Espaço 13

Este é um espaço incomum. Encontra-se a uma cota diferente 

da da rua. O Espaço 13 tem 1207m2 de área e é determinado pela Rua 

de Santa Cruz, a Rua do Castelo, e os terrenos ocupados a Sul. É neste 

morro que se encontra a pouco visitada Torre de Redondos.

Neste momento, existe uma única forma de acesso: uma escada de 

tiro a Oeste onde uma placa semelhante às encontradas junto à Fortaleza 

de Buarcos explica um pouco da história da torre ou castelo. Muitas 

pessoas que vivem nesta área desconhecem a história deste edifício cujo 

cunhal é o único sobrevivente. Muitos nem sabem que existe. Talvez seja 

por que não existe sinalização, mas mesmo que houvesse, o sítio não se 

encontra em condições de ser visitado. Não existe pavimento, o espaço 

está coberto de lixo e de vegetação selvagem, não existe mobiliário 

urbano de qualquer tipo e o único foco de luz é um grande, antiquado, 

semelhante aos existentes na Fortaleza de Buarcos, que ilumina o cunhal 

do antigo Castelo de Redondos. Este não é um espaço agradável.

 Inicialmente, pensou-se em formas de atrair a população para este 

lugar, como um pequeno café ou quiosque. Algo de pequena dimensão 

que ajudásse a atrair visitantes. No entanto, perto desta já se encontra um, 

e além disso pretendeu-se evitar cortar a visibilidade da ruína da torre 

quando avistada à distância.

 Optou-se por um pequeno parque de merendas e zona de reunião 

com a possibilidade de servir pequenos eventos como concertos de fado. 

Assim, dá-se uma oportunidade aos visitantes do centro histórico para 

não só descansarem mas também almoçarem enquanto disfrutam da vista 

sobre a cidade e a baía.

 Neste momento pode-se observar a falta de pavimento, típico de 

um vazio urbano. Este é um espaço que quer ser verde, não ser preso ao 

Figura 76: Planta do Espaço 13
0 5 10 15 20 25m

Ver anexo II-36
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pavimento, perdendo riqueza. Esta é a oportunidade de criar um espaço 

verde com arbustos e algumas árvores. O pavimento torna-se orgânico, 

formado por placas de pedra calcária. Neste momento existem duas 

palmeiras juntas à torre, e acrescentam-se, no projeto, duas outras árvores 

que procuram marcar a entrada existente pelas estreitas escadas em tiro, 

de acesso ao local. É planeada uma segunda entrada, em rampa, no lado 

oposto para os que vêm da Rua do Castelo ou da Rua do Marco.

O Projeto de Reabilitação Urbana - Espaços de Estar
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Ig. S. Pedro

Figura 70: Desenho representativo 
da placa informativa

Figura 79: Desenho representativo 
da placa informativa

Figura 71: Placa informativa sobre 
Castelos e Muralhas do Mondego
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O Projeto de Reabilitação Urbana - Placas Informativas

3.1.3 Placas informativas

 À semelhança dos centros medievais europeus, as ruas que 

compõem o casco histórico de Buarcos são labirínticas, estreitas e 

tortuosas.

 Por ser um local que tem sido negligenciado, as pessoas não 

se sentem atraídas pela zona, sendo frequentemente indiferentes 

aos eventos existentes no interior da zona muralhada por detrás da 

Rua 5 de Outubro, a que recebe uma maior exposição ao público. 

Por estas razões, muitas vezes dá-se o caso dos buarquenses, que 

não habitam o núcleo medieval, e, com eles muitos dos figueirenses, 

desconhecerem tanto a história do local, como os marcos que a 

comprovam.

 Torna-se então importante resolver os problemas físicos que 

levam ao afastamento da população e usar esta oportunidade para 

indicar que existe património que pode ser visitado.

 Neste projeto, propõem-se que sejam instaladas placas que 

indiquem a direção em que se encontram os principais marcos 

e monumentos, sejam eles os pelourinhos, as igrejas e capelas, a 

muralha, a torre de redondos, o teatro e, finalmente, o Posto de 

Turismo. Estas devem ser semelhantes em cor e tamanho. Sugere-

se então que sejam pretas, mate, e com caracteres brancos, à 

semelhança dos painéis informativos do património figueirense, 

e que tenham de dimensões 20cm por 60cm, de modo a serem 

avistados à distância mas terem um tamanho apropriado à escala do 

local.

 Estas placas devem-se encontrar nas esquinas das ruas mais 

importantes, de modo a indicar um percurso.
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Figura 72: Representação de ilumi-
nação difusa

Figura 73: Representação de ilumi-
nação direta

Figura 74: Representação de ilumi-
nação direcional

Figura 75: Representação de ilumi-
nação indireta
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O Projeto de Reabilitação Urbana - Iluminação: Ramblas e Projetores

3.1.4 Iluminação: Ramblas e Projetores

À noite, apenas a iluminação artificial permite revelar o caráter da 

arquitetura da cidade. Esta também permite melhorar a qualidade de vida 

na cidade e o bem-estar da população, criando determinada atmosfera e 

oportunidades de convivência. A iluminação não só procura  proporcionar 

segurança e orientação para condutores, ciclistas ou peões, mas também 

ser agradável e acolhedora. Desta forma, os produtos de iluminação 

são objetos funcionais que também fazem parte do mobiliário urbano. 

A estética destes torna-se tão importante como as suas características 

técnicas.

São muitos os critérios a ter em conta para a obtenção do 

resultado visual pretendido. Entre eles encontram-se a cor, a fonte, a 

luminária e a orientação da luz.

A técnica de iluminação escolhida é o díodo emissor de luz, mais 

conhecido pela sigla em inglês LED. Este apresenta vantagens como o 

baixo consumo, maior eficiência energética – contribuindo para um dos 

objetivos que a Câmara Municipal procura atingir em Buarcos -, forte 

luminosidade, e vida útil elevada.

As cores do LED permitem adaptar com precisão o tom da 

luz emitida ao material iluminado. Pode-se utilizar uma só cor, viva 

e saturada – monocromia -, podem-se associar dois tons de LED  - 

bicromia - para criar brancos quentes pelo uso do âmbar e branco, ou 

brancos frios através do uso do azul e branco, e ainda se podem combinar 

três cores através da tricromia RVB ou RGB – fazendo uso do vermelho, 

verde e azul – e da tricromia AWB – ao usar o âmbar, branco e azul.

A iluminação pode ser direta, indireta, difusa ou direcional.

Na iluminação direta a luz projeta-se diretamente sobre a 
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Figuras 76 a 78: Representação de 
feixes de luz intensivos, semi-in-
tensivos e extensivos, respetiva-
mente

Figura 79: Representação de ilumi-
nação rasante

Figura 80: Representação de ilumi-
nação de fachadas

Figura 81:  Representação de ilu-
minação de acentuação



149

superfície a iluminar. A sombras tornam-se nítidas e precisas. Por sua 

vez, na iluminação indireta a luz projeta-se sobre uma superfície refletora 

que a redireciona. Desta forma as sombras são indefinidas e difusas,  e 

como a fonte de luz é invisível, pode se tornar visualmente confortável.

Na iluminação difusa também é possível atingir este tipo de 

conforto pois apesar da origem da luz não ser visível, os raios luminosos 

são transmitidos através de um material translúcido, o que faz com que as 

sombras também sejam suaves.

A luz dirigida procura também ser visualmente confortável ao 

adicionar um objeto como uma tela ou pala para orientar a luz e evitar a 

difusão de luz não desejada. Este método permite que as sombras sejam 

definidas.

Os feixes de luz podem ser intensivos, semi-intensivos, ou 

extensivos, e devem ser escolhidos dependendo da quantidade de área 

que interessa iluminar.

A iluminação também pode ser rasante, de acentuação, ou de 

fachadas.

Na primeira o foco é colocado ao pé de uma estrutura, a baixa 

altura ou encastrada no solo, e permite mostrar a morfologia estrutural 

dos edifícios ao demonstrar grandes contrastes de luz quando entra em 

contacto com elementos em relevo.

A iluminação de acentuação procura destacar um ou vários 

elementos que se encontram isolados, como por exemplo esculturas 

no meio de uma praça, ou que façam parte de um conjunto, como um 

detalhe importante em alto-relevo numa fachada.

A iluminação de fachadas faz uso do foco de luz à distância  de 

modo a mostrar o aspeto geral do objeto iluminado, em detrimento dos 

detalhes.

O Projeto de Reabilitação Urbana - Iluminação: Ramblas e Projetores
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Figuras 82 a 84: Lighting Column, 
Rambla-L, e braços de parede do 
conjunto Ramblas
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3.1.4.1 Rambla

O modelo Rambla apresenta um conjunto que soluções de 

iluminação urbana composto por diversos tipos de coluna e apliques de 

paredes totalmente adaptáveis às necessidades específicas de cada projeto 

de forma a apresentarem uma imagem coerente com uma identidade 

única. 

É formada por formas retangulares limpas e módulos LED 

integrados que pelo seu desenho simples e elegante não se sobrepõe à 

cidade.

Este é um modelo que responde às preocupações ambientais, 

económicas, estéticas e de segurança do núcleo histórico de Buarcos 

pelas suas características técnicas e pelo seu desenho.

Deste modelo seriam utilizados o conjunto Rambla-L nas ruas que 

requerem iluminação para automobilistas, como a Rua 5 de Outubro, os 

braços de parede colocados a uma altura de três metros para as ruas mais 

estreitas, como a Rua da Cortiça ou a Rua do Arco e ainda as Lighting 

Columns nos espaços de estar, como o Largo Amaral, e junto a edifícios 

importantes que se encontram, também, iluminados.

3.1.4.2 Iluminação de fachadas, elementos e objetos históricos

Os edifícios e monumentos históricos são parte da nossa cultura 

e representam a materialização da nossa história e da identidade 

cultural coletiva. Muitos deles renascem durante a noite com projetos 

de iluminação externa impressionantes e subtis. Porém nem todos os 

edifícios ou monumentos históricos deverão ser alvo deste tipo de 

projetos.

O Projeto de Reabilitação Urbana - Iluminação: Ramblas e Projetores
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Os principais objetivos para a iluminação do edificado deverão 

ser:

- promover a observação ou experienciar o objeto iluminado em 

contraste com o céu noturno;

- realçar os elementos-chave arquitectónicos, bem como o seu 

significado histórico e cultural;

- melhorar a qualidade do ambiente noturno ao promover a 

segurança;

- melhorar a orientação e utilização do espaço urbano durante 

a noite ao fazer os edifícios ou objetos destacarem-se na paisagem, 

beneficiando o comércio local.

Iluminação externa subtil, quando desenhada com cuidado pode 

dar vida  e dimensão aos mais importantes marcos históricos. Torna-se 

uma extensão da arquitetura, procurando complementar a forma e cor de 

uma estrutura.

Quando se verificar que o edifício deve ser iluminado, torna-se 

necessário verificar a quantidade de luz e de focos que é necessário para 

atingir os objetivos desse programa.

Nem sempre é necessário iluminar todas as fachadas de um 

edifício. Algumas fachadas não são adequadas ou são inacessíveis. 

Nesse caso, é melhor os focos de luz ficarem concentrados nos locais 

que poderão criar um maior impacto e serem observados a uma maior 

distância.

Por vezes é melhor destacar partes características do edifícios 

como pórticos, colunas ou nichos, em vez de iluminar todo o edifício. 

Desta forma poder-se-á apreciar melhor os detalhes que o compõem. 

Torna-se então necessário considerar vários locais e direções para 

colocar os focos de luz. Por exemplo, a colocação de luz vinda de baixo, 

método utilizado com frequência, deverá ser controlada de modo a 

O Projeto de Reabilitação Urbana - Iluminação: Ramblas e Projetores
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evitar poluição luminosa. Pode-se controlar a direção do foco, o tipo de 

feixe de luz e a colocação de  telas ou palas de forma a controlar a luz. 

No entanto, na maioria dos casos deste último exemplo, torna-se clara 

a necessidade de esconder as telas ou palas durante o dia, pois todos os 

focos de luz devem passar despercebidos e devem respeitar a história 

local, não se sobrepondo ao desenho dos edifícios, ruas, praças ou largos. 

Uma solução é estarem escondidos no pavimento, ou posicionados em 

edifícios próximos ou em mobiliário urbano, como no Espaço 12.

Em zonas rurais, ou simplesmente menos iluminadas, como 

o caso do núcleo histórico de Buarcos, tem que se ter em conta a 

quantidade de luz necessária para fazer sobressair o edifício ou objeto 

sem ofuscar outros nas proximidades. Um edifício em Buarcos precisaria 

de menos focos e, certamente, menos intensos para sobressair na 

paisagem que um edifício em plena Lisboa.

A quantidade e intensidade dos focos também vai depender da 

dimensão, cor e materiais dos edifícios ou objetos a destacar. Um edifício 

branco precisa de menor intensidade de luz que um edifício verde. Um 

edifício ou objeto de material mais refletor, como o mármore, precisa 

de menor intensidade de luz que um menos refletor, como o feltro. Um 

edifício de menor dimensão, como a Igreja da Misericórdia de Buarcos, 

precisa de menor intensidade de luz que um edifício de maior dimensão, 

como a Basílica da Estrela, em Lisboa.

A quantidade da luminosidade  não é a única forma de fazer o 

edifício ou objeto sobressair. Uma outra forma é usar um tipo de branco 

diferente que a iluminação pública, ou seja, quando se usa uma luz fria 

para iluminação pública, a luz utilizada no edifício deverá ser quente. 

Também é importante ter em conta a altura dos candeeiros públicos. 

Se forem mais baixos, torna-se mais fácil para o edifício ou objeto se 

destacar.

O Projeto de Reabilitação Urbana - Iluminação: Ramblas e Projetores
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Figura 85: Torre de Redondos 
iluminada à noite

Figura 86: Teatro da Trindade 
iluminado à noite
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3.1.4.3 Resposta ao problema: Iluminação do património buarquense

Torre de Redondos

A Torre de Redondos é iluminada por três focos: um a Noroeste, 

um a Sudoeste - ambos no exterior da torre - e um a sudeste no que foi o 

interior da torre de vigia.

Neste caso, podem-se usar menos focos para iluminar a área 

destinada, desde que tenham tamanho e intensidade suficiente, pois a área 

a cobrir não é pequena e a cor tem pouca capacidade refletora.

Os focos seriam colocados no solo, onde não será possível 

serem vistos por visitantes, não só porque não estão à cota do passeio, 

mas também porque, de acordo com o projeto, estarão disfarçados por 

vegetação, passando despercebidos.

Teatro da Trindade

O Teatro da Trindade é iluminado por quatro focos rasantes, 

colocados no solo juntos à fachada principal de modo a acentuar o 

desenho do topo das portas e janelas, e por dois focos intensivos e de 

acentuação, colocados nos edifícios adjacentes que iluminam por detrás 

os detalhes localizados no topo da fachada principal. As quatro fontes de 

luz procuram iluminar a fachada sem prejudicar os edifícios adjacentes.

 Um exemplo a seguir para atingir estes objetivos é o do Musei 

ed Edifici Culturali, em Morciano, Itália. Neste caso a fachada encontra-

se iluminada de forma a mostrar os vários detalhes do edifício. Assim 

destaca-se a galeria, os vãos superiores,  e a torre do relógio.

O Projeto de Reabilitação Urbana - Iluminação: Ramblas e Projetores
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Figura 88: Igreja de S. Pedro ilu-
minada à noite

Figura 87: Iluminação do Musei ed 
Edifici Culturali

Figura 89: Capela Nossa Senhora 
do Rosário iluminada à noite

Figura 90: Iluminação da Igreja de 
Lavra, em Matosinhos
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Igreja de S. Pedro

Na Igreja de S. Pedro são colocados três focos em edifícios que se 

encontram do outro lado do largo com o objetivos de iluminar o frontão 

quebrado e o nicho que se encontra acima deste, e ainda a torre sineira - 

de modo semelhante ao Musei ed Edifici Culturali.

Os focos de luz poderão apresentar apenas uma cor branca, ou 

ainda, como no caso da Igreja dos Terceiros de Viseu, poder apresentar 

um tom de roxo durante as celebrações litúrgicas.

Capela Nossa Senhora do Rosário

A Capela da Nossa Senhora do Rosário é iluminada por duas 

fontes de luz encastradas no mobiliário urbano localizado em frente 

à fachada principal que se encontra, tal como a Igreja de S. Pedro, 

orientada a Oeste.

À semelhança do exemplo da Igreja de Lavra, em Matosinhos, os 

dois focos de luz que procuram iluminar a pequena e branca fachada. 

A estratégia da cor focos de luz será semelhante à da Igreja de S. 

Pedro.

O Projeto de Reabilitação Urbana - Iluminação: Ramblas e Projetores
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Figura 91: Iluminação da Igreja 
dos Terceiros, em Viseu, durante a 
Semana Santa

Figura 92: Igreja da Misericórdia 
iluminada à noite

Figura 93: Iluminação da Igreja da 
Sé em Belém, no Brasil
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Igreja da Misericórdia

 A irgeja da misericórdia é iluminada por duas fontes de luz 

localizadas no topo de edifícios adjacentes com o objetivos de iluminar 

o nicho e a cruz que se encontra acima deste. Para a iluminação destes 

detalhes, usa-se como exemplo a iluminação da fachada da Igreja da Sé 

em Belém, no Brasil.

 Existe também uma terceira fonte luz que se encontra no alpendre 

da igreja sendo, portanto, ocultada pelo muro deste.

A estratégia da cor dos focos de luz será semelhante à da Igreja de 

S. Pedro e da Capela Nossa Senhora do Rosário.

Pelourinho de Buarcos

O Pelourinho de Buarcos é, de acordo com o projeto, iluminado 

por dois focos de luz difusa localizado no topo dos edifícios que se 

encontram a oeste. Estes são de luz intensiva que pretende iluminar este 

pequeno objeto.

Pelourinho de Redondos

O Pelourinho de Redondos é, à semelhança do Pelourinho da 

Praça Marquês de Pombal, em Viseu, iluminado por dois focos de luz 

difusa encastrados nos bancos que se encontram a oeste. Estes são de luz 

intensiva que pretende iluminar este pequeno objeto.

O Projeto de Reabilitação Urbana - Iluminação: Ramblas e Projetores
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Figura 94: Pelourinho de Buarcos 
iluminado à noite

Figura 95: Pelourinho de Redon-
dos iluminado à noite

Figura 96: Iluminação do pelourin-
ho da Praça Marquês de Pombal, 
em Setúbal
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O Projeto de Reabilitação Urbana - Rede Ciclável

3.1.5 Rede Ciclável

As cidades têm vindo a aumentar de área, embora nem sempre 

sendo acompanhada de um aumento populacional, afastando os polos 

comerciais, as escolas e os locais de trabalho entre si e entre os locais 

mais habitados. Este processo ajudou o aumento em número do veículo 

motorizado privado, que, como sabemos, é responsável por vários 

problemas no dia-a-dia, como o trânsito parado, a poluição sonora e 

atmosférica, e, como é excessivo em número, leva ao apoderamento de 

espaços que não lhe pertencem, como o passeio.

Neste momento são consideradas de grande importância, para 

a criação e existência de um mundo e uma sociedade mais saudável, 

as questões relacionadas com a qualidade de vida, a prática de hábitos 

saudáveis, a qualidade do ar e a redução do ruído, as emissões de gases 

que contribuem para o efeito de estufa e as alterações climáticas. A 

bicicleta como meio de transporte também serve os jovens e os idosos, 

pois poderão ser incapazes de conduzir um veículo motorizado, e os mais 

com maiores dificuldades financeiras, pois encontra-se mais em conta 

que um veículo motorizado. Estes são assuntos intimamente relacionados 

com as práticas diárias urbanas. 

 

 Este problema poderá ser resolvido em duas frentes. Por um 

lado pode-se tornar tudo – comércio, jardins, escolas, cafés - facilmente 

acessível ao habitante, ao construir estes locais em diversas zonas da 

cidade, por outro podem-se oferecer outras alternativas de transporte, 

como o transporte público ou o transporte não motorizado.

 A mobilidade suave, particularmente a que é praticada de 

bicicleta, tem hoje um crescente número de aderentes, seja por desporto, 

lazer ou nos percursos casa-trabalho-casa ou casa-escola-casa.
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 Em Copenhaga mais de um terço da população prefere usar a 

bicicleta de manhã1, o que faz deste, o meio de transporte mais popular 

na cidade. Seria de esperar que muitos dinamarqueses escolhessem usar 

a bicicleta por motivos ambientais, mas na realidade muitos preferem-na 

por ser o transporte em média mais rápido na cidade e porque os ciclistas 

têm prioridade sobre os automobilistas aos olhos da Câmara. A limpeza 

das ciclovias no Inverno tem prioridade sobre as vias rodoviárias, e os 

semáforos foram feitos para dar prioridade e vantagens aos ciclistas. 

 

 Para criar uma cidade de ciclistas, é necessário tornar esta método 

mais seguro e competitivo. Para tal, é importantíssimo criar uma rede de 

ciclovias mas também mudar a perceção da população e fazê-los entender 

porque é que se deve valorizar este método de circulação com campanhas 

de sensibilização. Através das notícias e reações a estas que serão 

apresentadas de seguida podemos verificar quais os objetivos da Câmara 

e quais os problemas que a população levanta em relação à cidade onde 

vive.

 A notícia, de 16 de Janeiro deste ano, “Ciclovias Eurovelo: 

Eco-pista liga Cantanhede à Figueira da Foz – Atualidade – Figueira 

na Hora”2.3 Esta explicava que os municípios de Cantanhede, Figueira 

da Foz e Mira estão a trabalhar em conjunto para a construção de uma 

ciclovia que os una, esperando ser financiados na grande maioria pelo 

programa Valorizar, no âmbito do Portugal 2020. O projeto terá um total 

de 79 km, 54,5 destes na Figueira da Foz.4

 Nesta notícia também se relembra que a Ciclovia do Mondego, 

com início no Cabo Mondego e fim em frente à estação da CP, será 
1   http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/cycling-in-copenhagen---the-easy
-way
2   http://www.figueiranahora.com/actualidade/ciclovias-eurovelo-eco-pista-liga-canta-
nhede-a-figueira-da-foz
3   Recebeu através da plataforma Facebook oitenta reações positivas, um comentário 
positivo e foi partilhada doze vezes.
4   O orçamento para este projeto, que inclui sinalização, regularização de pavimento e 
ainda uma ponte sobre o rio Mondego, é de 1,4 milhões de euros.
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prolongada até à freguesia de Vila Verde5. Os objetivos deste projeto, 

segundo o Presidente da Câmara João Ataíde, são a diminuição das 

emissões de CO2, a ampliação do circuito ciclável e a requalificação dos 

espaços de usufruto público.6

 Por outro lado a notícia “Requalificações: 4,5 M€ para ciclovia 

e frente marítima de Buarcos e baixa da cidade – Política – Figueira 

na Hora” foi recebida na mesma plataforma com uma maioria de 

reações positivas, sendo apenas partilhada uma vez, contando com oito 

comentários, todos eles negativos. Entre estes, destacam-se os seguintes: 

“Os ciclistas não andam nas ciclovias...”, “Pois não! Os peões é que 

andam!” e “A maior parte das ruas estão cheias de buracos e não se 

arranjam e também os passeios, onde as pessoas dão quedas. As ciclovias 

no meio disto tudo tem cá uma importância!” 

 

 Neste artigo de 12 de Janeiro deste ano volta-se a falar da 

Ciclovia do Mondego até à Vil aVerde, explicando também os novos 

trabalhos na frente marítima em Buarcos7 8 e no centro histórico da 

5   com um investimento de 600 mil euros
6   “Pretendemos uma maior abertura da cidade ao cidadão, no âmbito do Plano Estraté-
gico de Mobilidade, tornando a cidade mais «amiga» do ambiente”, resumiu o presiden-
te da Câmara Municipal. In “Ciclovias Eurovelo: Eco-pista liga Cantanhede à Figueira 
da Foz” http://www.figueiranahora.com/actualidade/ciclovias-eurovelo-eco-pista-liga-
cantanhede-a-figueira-da-foz
7   Para João Ataíde, a realidade de hoje revela “uma intrusão de circulação rodoviária 
excessiva e de sucessivas alterações, ao longo das décadas, que não foram efectuadas de 
forma integrada”. Dando igualmente valorização à pedonalização e o condicionamento 
do trânsito automóvel, com este projeto irá nascer uma zona aberta (entre o Jardim Dr. 
Fernando Traqueia / Grupo Caras Direitas e a Rua 5 de Outubro, na zona das muralhas). 
In “Requalificações: 4,5 M€ para ciclovia e frente marítima de Buarcos e baixa da 
cidade” http://www.figueiranahora.com/politica/requalificacoes-45-m-para-ciclovia-e-
frente-maritima-de-buarcos-e-baixa-da-cidade
8   com um investimento de 1,3 milhões de euros
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cidade9 e praças e ruas adjacente10.

 Neste momento já existem vários projetos de rede ciclável na 

Figueira da Foz.

Ciclovia da Marginal Atlântica da Figueira da Foz e Ciclovia das 

Praias da Figueira da Foz

 O primeiro projeto, aberto ao público em Julho de 2000, é 

constituído pela Ciclovia da Marginal Atlântica da Figueira da Foz11 e 

pela Ciclovia das Praias da Figueira da Foz12.

 A primeira faz o percurso da Avenida do Brasil, tendo início junto 

à Rotunda dos Navegantes e fim junto ao Oásis. Com uma extensão total 

de 1070m, desenvolve-se paralelamente às praias da Claridade e do Alto 

do Viso. 

 O piso é em betuminoso vermelho e apresenta sinalização 

horizontal e vertical. O percurso é plano, encontra-se à cota do passeio, 

permite a circulação nos dois sentidos, não oferece qualquer dificuldade 

e destina-se somente à utilização de veículos análogos. Este encontra-

se separado do passeio pedonal através de um separador verde de um 

metro de largura, constituído por relvado e várias árvores tropicais, e da 

estrada através do estacionamento paralelo e de uma barreira metálica de 

segurança.

9   A intervenção irá alterar alguns dos sentidos de trânsito desta zona da cidade, estando 
previstas requalificações e melhorias quer ao nível do piso quer da rede de infraestrutu-
ras de saneamento e serviços públicos. Está pensada, nesta intervenção, a construção de 
um novo parque de estacionamento, tendo em conta que o projeto reduz algum do atual 
estacionamento. In “Requalificações: 4,5 M€ para ciclovia e frente marítima de Buarcos 
e baixa da cidade” http://www.figueiranahora.com/politica/requalificacoes-45-m-para-
ciclovia-e-frente-maritima-de-buarcos-e-baixa-da-cidade
10   com um investimento de 2,4 milhões de euros
11   http://www.ciclovia.pt/ciclovias/2centro/4coimbra/ffoz/ff22040405.php
12   http://www.ciclovia.pt/ciclovias/2centro/4coimbra/ffoz/ffpraiasff.php
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Figueira da Foz
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 As Ciclovias das Praias da Figueira da Foz são constituídas por 

dois troços, o nascente e o poente. O poente tem início na Avenida D. 

João II, em frente ao Aquaparque terminando na Praça da Bússola, tendo 

parte dele sido construída mais tarde, o troço a nascente, o mais recente, 

tem início na Praça do Mar Português e fim na Rotunda Sidónio Pais. 

Com uma extensão total de 2039m, estas ciclovias desenvolvem-se 

paralelamente a várias praias de Buarcos.

 A parte bidirecional do percurso poente, é semelhante ao 

percurso da Ciclovia da Marginal Atlântica da Figueira da Foz.  O 

piso é betuminoso e apresenta sinalização horizontal e vertical. O 

percurso é plano, encontra-se à cota do passeio, não oferece qualquer 

dificuldade e destina-se somente à utilização de veículos análogos. Este 

encontra-se junto do passeio pedonal, e é separado da estrada através 

do estacionamento paralelo. Por não ter o separador verde, é frequente 

encontrar peões a andar ou correr nele, causando constrangimentos aos 

ciclistas. 

 

 Ambas as partes unidirecionais foram construídas em 2013, 

e apresentam as mesmas características. O piso destas é de asfalto e 

apresenta sinalização horizontal, pintada a branco, e vertical. O percurso 

é plano, não oferece qualquer dificuldade, destina-se somente à utilização 

de veículos análogos mas encontra-se à cota da estrada. Este encontra-se 

junto ao passeio pedonal, e não tem qualquer separação da estrada. Por 

não ter a mesma cota que a estrada e não ter qualquer separação física, é 

frequente encontrar carros estacionados neste, por outro lado existe um 

perigo constante que evita que os peões o percorram. 
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Ecovia do Oásis da Ponte do Galante

 A Ecovia do Oásis da Ponte do Galante, construída no início da 

década de 2000, poucos anos depois da construção do oásis, tem uma 

extensão de 833m, tendo início no passeio marginal da Avenida 25 de 

Abril, próximo da Rotunda Ponte do Galante, e fim próximo da Piscina 

Mar nessa mesma avenida, sendo um percurso de caráter mais desportista 

e balnear, visto que todo ele se desenvolve na praia. 

 

 Este percurso consiste num conjunto de passadiços de madeira 

que são planos em todo o seu comprimento com exceção da entrada 

e saída do percurso. Por causa deste piso e inclinação é direcionado 

apenas a ciclistas. O percurso é bidirecional, tem sinalização vertical e 

horizontal, e tem um total de três zonas de estacionamento de bicicletas.

 Recentemente foram feitas obras de melhoramento dos passadiços 

de acesso à praia e este percurso acabou por ser destruído e substituido 

pela Ciclovia da recuperação das praias da Figueira e de Buarcos.

Ciclovia da Estação da Figueira da Foz

 A Ciclovia da Estação da Figueira da Foz13 foi construída em 

2006, tendo sido completada cinco anos mais tarde. Tem de comprimento 

694m, começando junto ao parque de estacionamento da Praça Europa e 

terminando depois da Estação Ferroviária.

 Esta ciclovia tem um caráter mais urbano pois desenvolve-se 

junto a uma estrada movimentada que corresponde a uma das primeiras 

entradas na cidade, onde estão localizados a Câmara Municipal, o Porto 

Comercial e o Rio Mondego. 

13   http://www.ciclovia.pt/ciclovias/2centro/4coimbra/ffoz/ffestacao.php
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 À semelhança das ciclovias mais antigas, esta destina-se a 

todo o tipo de velocípedes sem motor, tem piso betuminoso vermelho, 

e apresenta sinalização vertical e horizontal. Encontra-se entre a via 

rodoviária e o passeio, partilhando a cota deste, tratando-se portanto de 

um percurso de piso plano que não apresenta qualquer dificuldade. 

 

 No futuro, o município pretende unir este percurso à Ciclovia 

da Rodovia Urbana através do Parque das Abadias, criando um longo 

percurso que atravessa o centro da cidade e que não tem relação com a 

costa, podendo vir a ser usado no dia-a-dia dos figueirenses.

Ciclovia do Sul

 A Ciclovia do Sul14 é a única pertencente ao município da 

Figueira da Foz localizada a Sul do Rio Mondego. Foi construída em 

2009, tem cerca de 1690m, tendo início no cruzamento da Estrada 

Nacional 109 com a Estrada Florestal da Costa de Lavos, e fim na Praia 

da Costa de Lavos, junto ao parque de estacionamento. 

 

 Trata-se de um percurso agradável, sem dificuldades, que 

atravessa o Parque de Merendas de Lavos e a Mata Nacional das Dunas 

da Leirosa, local de elevado interesse ecológico.

 Devido à falta de passeios, trata-se de um percurso a ser utilizado 

não só por velocípedes sem motor, mas também por peões. É uma via 

bidirecional, com sinalização vertical e horizontal, com piso betuminoso 

de 2,6m de largura e está separada da via rodoviário por um estreito 

separador natural.

14   http://www.ciclovia.pt/ciclovias/2centro/4coimbra/ffoz/ff22040412.php
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Pista Ciclável da Fortaleza de Buarcos

 A Pista Ciclável da Fortaleza de Buarcos15 foi construída a 

par com a requalificação da Rua 5 de Outubro, em 2010. Tem início 

na Rotunda dos Navegantes e fim na Capela da Nossa Senhora da 

Conceição, tendo um comprimento de 367m.

 Segundo o site do município esta deverá ser apenas utilizada por 

bicicletas e peões e não apresenta qualquer dificuldade. No entanto, o 

piso empedrado causa desconforto tanto a ciclistas como a peões, pelo 

que tanto uns como outros evitam percorrê-lo, utilizando, em vez da via a 

eles destinada, a via rodoviária.

 Este percursos é bidirecional e não apresenta qualquer sinalização 

vertical ou horizontal.

Ciclovia da Marina da Figueira da Foz

 A Ciclovia da Marina da Figueira da Foz16 foi construída em 

2013. Tem uma extensão de 811m, com começo na Avenida de Espanha 

junto ao Pavilhão Multiusos, e fim na Marina da Figueira da Foz.

 Esta desce ligeiramente em direção à marina, não apresentando 

quaisquer dificuldades. Esta ciclovia, bidirecional, destina-se apenas ao 

uso de velocípedes sem motor, havendo do seu lado direito um passeio 

largo de calçada portuguesa, e do lado esquerdo um passeio alcatroado 

de dimensões semelhantes às da ciclovia, muitas vezes utilizado 

por corredores e outros que necessitam de pisos igualmente lisos e 

confortáveis. O piso é em betuminoso vermelho acastanhado e apresenta 

sinalização horizontal e  vertical.

15   http://www.ciclovia.pt/ciclovias/2centro/4coimbra/ffoz/ff22040404.php
16   http://www.ciclovia.pt/ciclovias/2centro/4coimbra/ffoz/ff22040410.php
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Ciclovia da Rodovia Urbana.

 Também construída em 2013 e com uma extensão total de 2680m, 

a Ciclovia da Rodovia Urbana tem início na Rotunda Coelho Jordão e 

fim na Rotunda do Pescador.

 Esta ciclovia trata-se de um conjunto de percursos unidirecionais 

localizados nos dois sentidos das vias rodoviárias. É uma ciclovia urbana 

que liga o Parque de Campismo Municipal, o centro comercial Foz Plaza, 

a Unidade de Saúde Familiar de Buarcos, o Continente de Buarcos, o 

mercado de Buarcos e a praia. 

 

 Trata-se de um percurso perigoso para os velocípedes pois o 

movimento rodoviário nesta artéria importante da cidade é grande e 

frequentemente a velocidades que ultrapassam o limite legal, sendo usado 

apenas por ciclistas e ainda assim com pouca frequência. A este problema 

acrescentam-se outros como o facto da ciclovia partilhar o piso da via 

rodoviária, sem qualquer separação de segurança e cuja sinalização 

horizontal se trata de uma linha pintada a branco. Este percurso chega a 

ser mais perigoso que as Ciclovias das Praias da Figueira da Foz não só 

por estas razões, mas também pelo grande declive nalgumas existente 

nalgumas partes do projeto.

Ciclovias da Avenida 1º de Maio 

 Também construída em 2013 e com uma extensão total de 726m, 

a Ciclovia da Rodovia Urbana tem início na Rotunda 31 de Janeiro e fim 

na Rotunda Coelho Jordão.

 Esta ciclovia é muito semelhante à Ciclovia da Rodovia Urbana. 

Também se trata de um conjunto de percursos unidirecionais localizados 

nos dois sentidos das vias rodoviárias e liga o Parque das Abadias, as 
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escolas João de Barros e Dr. Joaquim de Carvalho, e o Ginásio Clube 

Figueirense. 

 

 Também se trata de um percurso perigoso para os velocípedes 

pois apresenta características muito semelhantes ao percurso anterior: 

partilha a cota da estrada muito movimentada, e não tem qualquer tipo 

de separação desta. Por estas razões é muito frequente ver automóveis, 

quer em movimento quer estacionados a invadir o espaço dos ciclistas. 

Por outro lado, não apresenta um grande declive, sendo um percurso 

completamente plano, com sinalização vertical e horizontal.

Ciclovia da recuperação das praias da Figueira e de Buarcos

 Esta ciclovia, construída em 2016, é a de melhor qualidade no 

município, pois foi parte de um grande investimento de requalificação 

das praias de Buarcos e cujas preexistências não causaram transtorno ou 

dificuldades no projeto. O resultado foram 3,2km de ciclovia e percurso 

pedonal adjacente de traçado ondulante com início na Rotunda dos 

Pescadores e fim entre o Parque das Gaivotas e a marina. A ciclovia tem 

iluminação própria, formalizada em pequenos focos ligeiramente acima 

do nível do chão e o piso é liso e confortável.

 Este percurso une os vários acessos à praia e passa pelos campos 

de jogos, pela pista de atletismo, pelo novo skatepark, pelo novo sítio 

de descanso e de merendas, e pelo novo local de reforço muscular. A 

pequena distância de segurança entre a ciclovia e o percurso pedonal 

aliada ao conforto do pavimento deste previnem qualquer invasão de 

peões na ciclovia. A ciclovia também tem outras medidas de 

segurança adicionais como a proteção contra as areias e sinalização 

horizontal e vertical eficaz. Além disso, apresenta ainda a distância 

percorrida no pavimento. Este é um percurso utilizado diariamente tanto 

por peões como por ciclistas.
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3.1.5.1 Projeto

 Podemos concluir que, nos últimos anos e particularmente em 

projetos mais pequenos, apesar de se saber a importância das ciclovias, 

estas não têm sido dotadas de condições necessárias para a segurança dos 

ciclistas.

 O município tem vindo a apostar cada vez mais neste tipo de 

percursos para transporte alternativo, esperando ligar as várias partes da 

Figueira. Espera-se, para a maioria destes, vir a fazer ligações entre eles 

além de criar outros novos.

 No entanto o núcleo histórico de Buarcos tem uma ciclovia de 

fraca qualidade e poderia ser alvo de um maior número de percursos 

deste tipo, especialmente quando se põe de lado o uso automóvel e se 

procura obter um piso mais estável, confortável e agradável.

 No centro medieval de Buarcos, a ciclovia existente teria de 

ser alterada e expandida. O pavimento deveria ser mais confortável e 

atrativo para os ciclistas e peões. Esse novo pavimento, a calçada em 

basalto, poderia então ser expandido para as zonas pedonais dos centros 

históricos, de forma a todo este se tornar confortável para a população em 

geral.

 Para o projeto ser realizado no núcleo medieval, mais 

propriamente na rua 5 de Outubro, o piso teria de ser independente 

do do passeio, de forma a ser seguro para os ciclistas sendo evitada 

a sua utilização pelos peões. É também claro que o material do piso 

não poderia ser o que está a ser utilizado neste momento pois todos os 

ciclistas o evitam por ser desconfortável e perigoso, especialmente para 

os mais debilitados ou inexperientes. 
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 Inicialmente, foi considerada a ideia da ciclovia ter o seu próprio 

nível, independente do passeio e da vida rodoviária. No entanto, numa 

via tão estreita, onde se espera que os condutores dos automóveis sejam 

cuidadosos e prossigam com velocidade adequada, considerou-se que 

uma boa solução seria a da ciclovia partilhar a via rodoviária, com uma 

diferenciação de pavimento que indicasse uma separação de funções. 

Sugere-se que se faça uso do pavimento em granito, fácil de alterar, para 

incluir duas linhas a calcário que delimitam o via rodoviária. No futuro, 

se fosse necessário fazer alterações, há possibilidade de retirar  a fileira 

de calcário, e acrescentar os cubos de granito.
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3.1.6 Parques de Estacionamento: Castelo e Outros

 Não existem zonas de estacionamento no núcleo medieval. 

Porém  existem pequenos parques de estacionamento nos arredores. A 

norte localiza-se o único parque de estacionamento coberto, pertencente 

ao supermercado LIDL. A Sul encontram-se os estacionamentos 

do supermercados Ovo e Continente. Ao longo da frente marítima 

encontram-se vários lugares para estacionamento paralelo e ainda 

pequenas bolsas de estacionamento em espinha junto à muralha. Apenas 

estes lugares poderiam servir os habitantes da cota baixa do centro 

histórico, ainda assim a maioria dos habitantes preferem estacionar os 

seus veículos nas ruas estreitas e largos pequenos juntos às suas pequenas 

casas. Apenas os visitantes e frequentadores dos restaurantes e cafés 

estacionam nestes lugares localizados abaixo da muralha, ligados à zona 

histórica por uma rampa e vários acessos por escadas.

 Nota-se uma ausência de estacionamento disponível à cota alta 

pelo que se propõe o Parque de estacionamento do Castelo.

 Foram feitos vários ensaios baseados em exemplos construídos 

noutros centros históricos. Por exemplo, no centro histórico do Porto 

encontra-se o Parque de estacionamento das Cardosas desenvolvido no 

interior de um quarteirão recentemente reabilitado. Também no centro do 

Porto podemos encontrar o Infante Parking, o Parque de estacionamento 

Saba na Praça dos Leões – que tem início na Praça de Lisboa e fim na 

Praça Carlos Alberto –, o Estacionamento Poveiros e o Estacionamento 

D. João I. Todos estes foram desenvolvidos em pisos subterrâneos 

de grandes espaços públicos, sendo que o parque de estacionamento 

da Praça dos Leões se encontra também dentro de pelo menos um 

quarteirão. O Parque de Estacionamento Saba Sta Cristina, em Viseu, 

encontra-se, como todos os do Porto, exceto o Infante Parking e o Parque 

de estacionamento das Cardosas, no exterior do centro histórico do Porto. 

O Projeto de Reabilitação Urbana - Parques de Estacionamento: Castelo e Outros



Sara Coelho - Reabilitação Urbana: Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Ver anexo II-38

Ver anexo II-39

Figura 112: Planta à cota 36,7m 
do Parque de Estacionamento do 
Castelo

Figura 113: Planta à cota 33,3m 
do Parque de Estacionamento do 
Castelo

Figura 114: Planta à cota 30m 
do Parque de Estacionamento do 
Castelo

Figura 111: Planta de corbertura 
do Parque de Estacionamento do 
Castelo
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 No núcleo medieval de Buarcos todos os quarteirões se 

encontram intensivamente ocupados e todos os largos, praças e pracetas 

são demasiado pequenos para se poder desenvolver um estacionamento 

subterrâneo. Uma outra solução permite não só estar localizado à cota 

alta mas também acolher um maior número de carros.

Parque de estacionamento do Castelo

 Trata-se de um parque estacionamento coberto com vários 

níveis, adjacente ao núcleo medieval, localizado de modo a favorecer 

os habitantes da cota alta, sendo também uma solução que afasta os 

automóveis da praia ao oferecer uma solução alternativa e legal para 

quando o estacionamento na frente marítima se encontra preenchido na 

sua totalidade. 

 A ideia do Parque de estacionamento não ter pisos de nível 

veio da minha experiência com vários edifícios americanos de uso 

exclusivamente para estacionamento. Nas minhas visitas recentes estive 

em muitos destes que se desenvolvem em torno de três largas rampas, 

uma central que sobe num sentido rodeada de duas laterais que sobem 

noutro sentido.  Desta maneira tentam não desperdiçar espaço utilizando 

apenas rampas simples que ligam os vários níveis.

 

 O parque de estacionamento do Castelo desenvolve-se ao longo 

de uma encosta virada a Norte que sofreu muito pouco desenvolvimento, 

feito quase na sua totalidade nos últimos anos, pelo que os edifícios 

desenvolvidos atrás da Rua de Santa Cruz não partilham as características 

dos edifícios existentes no núcleo em forma ou volumetria.

 Este parque tem uma entrada para os veículos à cota baixa que 

pode ser acedida ou a partir do Castelo, à cota alta, ou junto à Escola 

Infante D. Pedro, à cota baixa.
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Figura 115: Corte longitudinal A 
do Parque de Estacionamento do 
Castelo

Figura 116: Corte longitudinal B 
do Parque de Estacionamento do 
Castelo

Figura 117: Corte longitudinal C 
do Parque de Estacionamento do 
Castelo

Figura 118: Corte longitudinal D 
do Parque de Estacionamento do 
Castelo
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 Existe além desta entrada uma outra destinada apenas a peões 

à cota alta. Esta começa num percurso, em parte coberto, que passa 

por quatro antigas casas unifamiliares de pequena dimensão que foram 

deixadas ao abandono. Em cada uma destas casas restam as paredes 

exteriores um pouco alteradas, por exemplo já sem a chaminé, e os vãos 

exteriores que dão para a traseira dos edifícios da Rua de Santa Cruz.

 O primeiro antigo edifício habitacional, o único que é coberto, 

encontra-se em frente à Rua Santa Cruz. Este edifício deverá ter as 

máquinas necessárias para os peões pagarem o estacionamento mas ainda 

deverá ter ao seu dispor e da população em geral uma caixa multibanco, 

pois nesta zona de Buarcos encontram-se poucas, e apenas junto aos 

bancos que se encontram no princípio da Avenida Brasil.

 No interior de cada um destes quatro espaços faz-se um percurso 

com pavimento em cubo de basalto de seis centímetros de lado rodeado 

por zonas verdes em todos os espaços cobertos. No último espaço existe 

uma escada que faz ligação ao parque de estacionamento através do 

jardim existente no seu último nível.

 O jardim deverá dispor de mobiliário urbano como alguns bancos 

e pequenos caixotes do lixo, e ainda deverá ter iluminação noturna, de 

forma a aumentar o nível de segurança, feita ao nível do chão para não 

se impor ao jardim mas sim fazer parte dele. Este poderá ser composto 

por arbustos mistos endémicos desta região que tenham sido destruídos 

por incêndios nos últimos anos1. Uma árvore de crescimento lento e porte 

médio pontua o fim do jardim onde existe um dos acessos por elevador 

e escadas. O outro acesso deste género existe junto à cota alta, junto ao 

às escadas que dão ao jardim. Existe também uma larga rampa com um 

percurso de diversas dimensões que pode ser observado pelo condutores 

quando estes dão a volta no topo do estacionamento.

 

1   http://www.saborear.eu/curiosidades.php
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 Para esta cobertura verde semi-intensiva, constituída 

principalmente por arbustos, é necessário existir terreno suficiente para 

poder crescer de forma saudável. Por essa razão o terreno começa com 

um mínimo de trinta centímetros e termina onde a árvore se encontra com 

um máximo de 1,5 metros.

 

 Este parque estacionamento tem 185 lugares de estacionamento 

dedicado a veículos motorizados ligeiros, havendo 49 outros lugares 

destinados a veículos motorizados e bicicletas.
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4. Considerações Finais

 

 Este projeto cumpriu o primeiro objetivo de oferecer uma resposta 

que procura resolver os problemas apresentados. Para uma leitura fácil, 

esta é divida em vários temas, trabalhados em conjunto, de forma a criar 

uma solução unida e harmoniosa, formada por gestos simples.

 O segundo objetivo apenas poderá ser cumprido a partir do 

momento em que alguém conhece o trabalho, apercebe-se da importância 

da reabilitação do interior do centro histórico e propõe-se a alterá-lo. 

Após a finalização do projeto de reabilitação, poderão surgir outros 

problemas que apenas apareceriam apenas com a utilização dos novos 

espaços. 

 A bibliografia foi importante como ponto de partida, de foma a 

conhecer a história local, mas também indispensável na descoberta de 

outros exemplos de centros históricos que foram reabilitados.

 A metodologia de trabalho, que passou por uma pesquisa inicial, 

levantamento do problema e que foi concluída através de apresentação 

de uma solução que pode ser apresentada por temas, foi ideal. Permitiu 

começar por conhecer o local e a sua história e mas também ir fazendo 

pesquisa e desenvolvendo a solução até à apresentada no trabalho 

académico.

 Este trabalho deu-me a oportunidade de descobrir este bairro 

histórico, o seu património e o estado em que se encontra, assim como 

conhecer quais as intenções da Câmara Municipal em relação a este e à 

cidade e concelho.
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Proposta de Novo Limite ARU

Uni_Interv_1
Designação

UI1 - Bairro Caras Direitas

UI2 - Bairro Histórico
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Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Setembro de 2017 1:20.000

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado Peça Desenhada nº1

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro Serôdio

Planta altimétrica do concelho da Figueira da Foz

250m

0m
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Setembro de 2017 1:20.000

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado Peça Desenhada nº1

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro Serôdio

Planta altimétrica do concelho da Figueira da Foz
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado Peça Desenhada nº2

Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Outubro de 2017 1:2000

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro Serôdio

Planta UI1 com fotos do local



Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado Peça Desenhada nº3

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro Serôdio

Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

1:1000Novembro de 2017

Planta da UI1 existente: Rua Marco
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado

Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Peça Desenhada nº4

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro SerôdioNovembro de 2017 1:1000

Corte longitudinal da UI1 existente: Rua Marco
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado

Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Peça Desenhada nº5

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro SerôdioNovembro de 2017 1:1000

Planta da UI1 existente: Rua Gov Soares Nogueira
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado

Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Novembro de 2017

Corte longitudinal da UI1 existente: Rua Gov Soares Nogueira

Peça Desenhada nº6

Sara Patrício Martins Coelho

1:1000 Arq. João Pedro Serôdio
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado

Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Janeiro de 2018 1:2000

Peça Desenhada nº7

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro Serôdio

Planta da UI1 existente: Ruas pedonais e direção das vias rodoviárias
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0 1   Largo D Margarida Barraca

0 2   Largo da Beira Mar

0 3   Cruzamento da Rua 5 de Outubro
         e da Rua Goltz de Carvalho

0 4   Cruzamento da Rua 5 de Outubro
         e da Travessa da Medalha

0 5   0 5   Rua Goltz de Carvalho

0 6   Largo da Sra da Conceição

0 7   Cruzamento da Rua 5 de Outubro
         e da Travessa Francisco José Jordão

0 8   Largo Amaral

0 9   Largo da Cortiça

1 0   Rua de São Pedro

1 1   1 1   Largo Torre Eiffel

1 2   Cruzamento entre a Rua Castelo
         e a Rua Barreiro

13     Cruzamento entre a Rua Castelo
         e a Rua Santa Cruz
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado

Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Janeiro de 2018 1:50

Peça Desenhada nº9

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro Serôdio

Corte transversal da Rua 5 de Outubro
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Corte transversal da Rua Goltz de Carvalho

Peça Desenhada nº10
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado

Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Janeiro de 2018

Peça Desenhada nº11

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro Serôdio

Corte transversal da Rua Gov Soares Nogueira

1:50
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Dissertação de Mestrado

Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Fevereiro de 2018 1:50

Peça Desenhada nº12

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro Serôdio

Planta do Espaço 01
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado

Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Fevereiro de 2018 1:50

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro Serôdio

Corte A do Espaço 01

Peça Desenhada nº13
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado

Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Fevereiro de 2018 1:50

Peça Desenhada nº14

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro Serôdio

Planta do Espaço 02
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado

Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Fevereiro de 2018 1:50

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro Serôdio

Corte B do Espaço 02

Peça Desenhada nº15
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado

Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Fevereiro de 2018 1:50

Peça Desenhada nº16

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro Serôdio

Planta do Espaço 03
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado

Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Fevereiro de 2018 1:50

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro Serôdio

Corte C do Espaço 03

Peça Desenhada nº17
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado

Reabilitação Urbana:
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Fevereiro de 2018 1:50

Peça Desenhada nº18

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro Serôdio

Planta do Espaço 04
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Dissertação de Mestrado

Reabilitação Urbana:
Revalorizando o Casco Histórico de Buarcos

Fevereiro de 2018 1:50

Sara Patrício Martins Coelho

Arq. João Pedro Serôdio

Corte D do Espaço 04

Peça Desenhada nº19
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Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Dissertação de Mestrado

Reabilitação Urbana:
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