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Nota à edição:
O corpo de texto da presente dissertação encontra-se escrito em 
português obedecendo ao novo acordo ortográfico.
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Resumo

O conceito de condomínio fechado não tem uma definição clara, podendo 
adquirir diferentes formas, tendo sofrido alterações ao longo do tempo.  Visto 
como um tipo de empreendimento lucrativo, do ponto de vista imobiliário, é, no 
entanto, percecionado como uma forma de segregação espacial e social. A palavra 
“fechado” assume, na maior parte dos casos, um papel literal, sob a forma de muros 
e portões que criam espaços enclausurados e desconexos com a envolvente. Esta 
dissertação explora os efeitos urbanísticos e sociais deste tipo de empreendimentos, 
nomeadamente a desintegração física e metafórica com a cidade onde se localizam, 
a delimitação através de barreiras físicas impermeáveis e a robustez do argumento 
da segurança, associado aos condomínios fechados.  Para tal, é desenvolvida uma 
proposta de reabilitação de um espaço privado (Quinta do Mosteiro, em Vila Nova 
de Gaia, norte de Portugal), que outrora foi intervencionado com o objetivo de 
criar um condomínio fechado, tendo a obra ficado suspensa. Esta proposta estuda a 
utilização de determinadas soluções de construção e utilização do espaço, por forma 
a integrar um condomínio fechado na sua envolvente, não recorrendo a barreiras 
físicas, mantendo (ou até aumentando) a segurança e privacidade dos condóminos. 
O papel do arquiteto no desenvolvimento de um projeto deste tipo assume assim, 
uma componente social vincada, sobre a qual se pretende abrir a discussão para 
futuras análises.
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There is no clear definition for the gated community concept as it may acquire 
different layouts and it is a concept that has been altered over time. It is seen as a lucrative 
business, from the real estate point of view, although it is perceived as a form of social 
and space segregation. The word “gated” literally means, in most cases, a piece of land 
surrounded by walls and gates, which makes it closed and disconnected with its exterior 
environment. This dissertation explores the urbanistic and social effects of this kind of real 
estate development, mainly the physical and metaphoric disintegration with the city the 
gated communities are located in, the use of physical impenetrable barriers and the strength 
of the security argument associated with gated communities. Having these premises in 
mind, it is created a rehabilitation proposal of a private territory (Quinta do Mosteiro, 
located in Vila Nova de Gaia, north of Portugal) which suffered an intervention, years 
ago, aiming to create a gated community. The project was suspended and nothing has been 
done ever since, to pursue it. This proposal aims to study the use of certain construction 
solutions and the space organization, to integrate a gated community in its surrounding 
environment, with no need for physical barriers, keeping (or even increasing) security 
and privacy for the gated community members. The role of an architect in a project like 
this acquires a strong social component, about which this dissertation aims to start a 
brainstorm for further analysis.

Abstract
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Fig.1 Fig.1 Flora da Quinta do Mosteiro- 
foto do autor, 29/03/2018
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Numa das principais cidades da Área Metropolitana do Porto - Vila Nova de 
Gaia – há um oásis rural…um lugar rico em fauna e flora, onde se pode respirar ar 
puro, ouvir o silêncio e sentir uma ligação energicamente positiva com a natureza.

A vida levou-me a conhecer de perto este pequeno paraíso e por consequência 
estimulou a minha vontade de aplicar os meus conhecimentos de arquitetura no 
desenvolvimento de um projeto que é a base desta dissertação.

Falo da Quinta do Mosteiro, uma propriedade com cerca de 60 hectares, 
situada na freguesia de Pedroso. A esta quinta está associado o Mosteiro de Pedroso, 
adjacente à mesma, que é o ex-libris da freguesia e que remonta ao século XI.

Esta quinta foi descoberta, em tempos, por um empreendedor que idealizou 
um condomínio fechado, que permitiria aos seus habitantes o usufruto de regalias 
que potenciavam o imenso espaço verde, como campo de ténis e golfe, piscina, 
cavalariças, e longos caminhos pedonais e ciclovias: seria a Quinta do Mosteiro - 
Clube de Campo. 

Este empreendedor deu os primeiros passos para tornar este seu sonho 
realidade, tendo visto aprovado um projeto de loteamento que se dividiria em 
duas fases, sendo que uma delas incluiria a reconstrução de uma casa já existente e 
transformação num restaurante, e a construção de uma zona de lazer com piscina, 
sauna, banho turco e jacuzzi. As fases deste projeto foram concretizadas e hoje é 
possível visitar tanto a casa reconstruída como a zona de lazer.

Infelizmente, quem idealizou tudo isto faleceu antes de ver o seu sonho 
totalmente concretizado e, por vários motivos, não houve ninguém capaz de 
mobilizar os meios necessários para terminar o projeto.

Hoje, para além da casa reconstruída e da zona de lazer (incluídas no projeto), 
das cavalariças e da casa senhorial (ambas já construídas desde os anos 40), a Quinta 
do Mosteiro tem 3 moradias construídas, 2 das quais habitadas, e tem mais 2 em 
construção. Toda a área verde da quinta está abandonada, sem qualquer tipo de 
tratamento, e tanto a casa outrora reconstruída como a zona de lazer se encontram 
vandalizadas. A casa senhorial está inabitada e as cavalariças inutilizadas.

A proximidade pessoal com os atuais moradores da Quinta do Mosteiro, e o 
facto de vivenciar este espaço há quase 10 anos, estão na origem da minha revolta 
ao ver o estado de abandono cada vez mais avançado de um espaço com tanto 
potencial. Estas condições levaram-me a desenvolver esta proposta e a investigação 
correspondente com o objetivo de dar a conhecer esta área, na expectativa de 
captar a atenção de potenciais investidores, e que este sonho possa ser recriado, 
desenvolvendo um espaço que proporciona verdadeira qualidade de vida aos 
moradores e visitantes, e que cria sinergias com a envolvente, estando devidamente 
inserido e conectado com a cidade.

INTRODUÇÃO
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Fig.2
Fig.2 Planta encontrada em
edifício abandonado na
Quinta do Mosteiro
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Pretende-se também, com este trabalho, colocar em perspetiva alguns 
conceitos associados aos condomínios fechados, apresentando possíveis soluções 
para ideias preconcebidas e algo negativas, relacionadas com este tipo de 
empreendimento. 

Para o desenvolvimento desta proposta foi feito um estudo do enquadramento 
legal a ter em conta (Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia e outra 
legislação em vigor), bem como dos conceitos associados aos condomínios fechados 
e sua origem.

Esta proposta de reconstrução da Quinta do Mosteiro tem por base a sua 
história, a história da envolvente, e a história dos envolvidos (actuais e antigos 
moradores e investidores).

Este trabalho inicia-se com uma apresentação do objeto de estudo (o concelho 
e freguesia onde se insere a Quinta do Mosteiro, bem como uma apresentação da 
própria quinta e da sua envolvente). De seguida, a descrição do que teria sido o 
sonho do empreendedor que queria criar o Clube de Campo da Quinta do Mosteiro.

Posteriormente, é apresentado o estado atual da Quinta do Mosteiro, bem 
como a opinião de antigos e atuais moradores e investidores, através das respostas 
a um questionário acerca da sua relação com o objeto de estudo, o sonho que não 
chegou a ser realizado, o estado atual da quinta e as suas expectativas.

Para o desenvolvimento da proposta de recriação do sonho/reabilitação da 
Quinta do Mosteiro, foram analisados os conceitos de comunidade, segregação, 
segurança, barreiras físicas e simbólicas, bem como o conceito, origem e expansão 
dos condomínios fechados em Portugal e no Mundo. 

Este trabalho não é só o culminar de horas de trabalho num curso com o 
qual cada vez mais me identifico, é também o resultado de uma verdadeira vontade 
de ver a Quinta do Mosteiro reabilitada em todo o seu esplendor, tornando-se 
um ponto de referência para condomínios que conferem qualidade de vida não 
só aos moradores como à cidade onde se inserem, tirando o maior proveito do 
seu potencial em prol do desenvolvimento de um espaço que, sem diminuir a 
privacidade necessária de quem o habita, privilegia momentos de lazer e contacto 
com a natureza a quem o visita.

Apresento-vos a Quinta do Mosteiro e a minha proposta de recriação do 
Sonho.
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Fig. 3

Fig. 6 Fig. 8

Fig.3 Planta de implantação
Fig.4 Esquilo, animal característico 
da Quinta do Mosteiro -
foto do autor, 29/03/2018
Fig.5 Rio Febros, Quinta do 
Mosteiro - foto do autor, 29/03/2018
Fig.6 Casa Senhorial, Quinta do 
Mosteiro - foto do autor, 29/03/2018
Fig.7 Edifício da zona de lazer, 
Quinta do Mosteiro - foto do autor, 
29/03/2018
Fig.8 Canastro, Quinta do Mostreiro 
- foto do autor, 29/03/2018

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 4

Zona da Feira
Zona das Romarias
Zona do Cemitério
Zona do Mosteiro
Casas Senhoriais
Zona de Loteamento
Zona Lúdica

LEGENDA3:
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A Quinta do Mosteiro é uma propriedade privada com cerca de 50 hectares1, 
adjacente ao Mosteiro de Pedroso, um dos ex-libris da região. Esta propriedade 
localiza-se na zona Norte de Portugal, distrito do Porto, município de Vila Nova 
de Gaia, e pertence à União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo. Tem 17 acessos, 
sendo que a maior parte está neste momento inutilizável devido à grande quantidade 
de vegetação que se foi desenvolvendo. Os muros da Quinta são altos sendo difícil 
a observação para o interior. Por toda a área destaca-se a diversidade de fauna e 
flora4, incluindo árvores de grande porte distribuídas por toda a Quinta. A Quinta 
é atravessada por linhas de água com nascente no Muro Murado, localizado a 
poente, sendo estas afluentes do Rio Febros.2

5

Faz parte da Quinta uma casa senhorial, que foi construída antes de 1945 
(Carta Militar 1945-48), com cerca de 365 m2 de mancha de implantação que se 
situa junto ao Mosteiro de Pedroso.6

Existem também dois edifícios, com 65m2 e 370m2, construídos antes de 
1945 (segundo a Carta Militar de 1945-483), ladeados a poente por um riacho 
(atualmente seco), conectados através de uma eira e um canastro que se encontram 
no espaço central.7e8 No âmbito deste projeto, estes edifícios seriam parte da zona 
de lazer, de utilização comum a todos o moradores e incluiriam piscina, ginásio, 
jakuzzi, banho turco, sala de convívio e um restaurante.

A designação Quinta do Mosteiro de Pedroso terá surgido entre 1948 e 
1976, segundo interpretação das Cartas Militares de 1945-483 e 1976-81.4

OBJECTO DE ESTUDO
A Quinta do Mosteiro

1 QUINTA DO MOSTEIRO 
- Clube de Campo (sem data) 
Agrodomus - Sociedade Agrícola e 
Imobiliária, S.A. (Panfleto), pág.9
2 CAMPO ABERTO (sem data) 
Organização não Governamental 
de Ambiente 50 Espaços verdes em 
perigo, a preservar - Compilação de 
Fichas Descritivas. Disponível em 
www.campoaberto.pt/wp-content/
uploads/2014/03/espacos.pdf, págs. 
248 e 249, consulta a 25/11/2016 
3 CENTRO DE INFORMAÇÃO 
GEOESPACIAL DO 
EXÉRCITO (1948) Carta Militar 
1945-1948, Porto – 133 Valadares, 
Vila Nova de Gaia
4 CENTRO DE INFORMAÇÃO 
GEOESPACIAL DO 
EXÉRCITO (1981) Carta Militar 
1976-1981, Porto – 133 Valadares, 
Vila Nova de Gaia
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Fig. 12

Fig. 9

Fig. 14

Fig.9 Mosteiro, alçado poente -
foto do autor, 29/03/2018
Fig.10 Mosteiro, alçado norte -
foto do autor, 29/03/2018
Fig.11 Mosteiro, nave central -
foto do autor, 29/03/2018
Fig.12 Mosteiro, átrio frontal -
foto do autor, 29/03/2018
Fig.13 Mosteiro, pia batismal -
foto do autor, 29/03/2018
Fig.14 Mosteiro, brasão -
foto do autor, 29/03/2018

Fig. 13

Fig.10 Fig. 11



17

O ex-libris de Pedroso (atualmente pertencente à União de Freguesias 
de Pedroso e Seixezelo) sempre foi o Mosteiro de Pedroso9e10, que se encontra 
acoplado à Quinta do Mosteiro e dá nome ao objeto de estudo. O Mosteiro de 
Pedroso é uma das poucas estruturas medievais que restam no concelho de Vila 
Nova de Gaia e a data da sua fundação é controversa. Segundo documento datado 
de 1046, Transtina Pinializ e o seu marido terão fundado o Mosteiro de Pedroso 
entre 1017 e 1026.5 No entanto, uma escritura de doação de D. Gondezinho, 
datada de 897, afirma que por aquela altura o Mosteiro já existiria.5

Entre 1017 e 1026, o Mosteiro pertencia aos senhores de Marnel que 
investiam significativa parte das suas riquezas para construir património, 
transitando-o aos herdeiros.5 Com o passar dos anos este Mosteiro foi ganhando 
importância, habitado por monges de S. Bento (monges negros). Esta comunidade 
beneditina manteve-se até à morte do último monge, Frei Leão São Tomás, em 
1651.6

O mosteiro de Pedroso terá acolhido Frei Pedro Julião, seu abade 
comendatário, mais tarde nomeado Papa João XXI (Pedro Hispano), em 1276.7

Antes da junção das freguesias de Pedroso e Seixezelo em 2013, Seixezelo 
contava com a Igreja Matriz de Seixezelo, pertencente ao movimento Oitocentista.6 
Sendo as duas obras (Mosteiro de Pedroso e Igreja Matriz de Seixezelo) marcos 
importantes para cada uma das freguesias, o Mosteiro de Pedroso acabou por 
ter uma importância mais relevante para o concelho de Vila Nova de Gaia e 
consequentemente para Portugal, tendo tido a honra de ser Couto em foral datado 
de 3 de agosto de 1128, por D. Afonso Henriques, primeiro Rei de Portugal.6 
Este documento oficializava a importância da freguesia, bem como lhe atribuía 
imunidade perante os impostos e justiças reais. Dentro da área de Couto, o 
Mosteiro era o centro, e onde se realizavam todo o tipo de atividades económicas. 
Ao Mosteiro pertenciam 11 igrejas e vastas terras distribuídas por 37 freguesias 
desde Vila Nova de Gaia até Santa Maria da Feira, todas elas regidas por este 
documento oficial.8 A importância deste monumento é também reconhecida, mais 
recentemente, pela classificação como Monumento de Interesse Público, atribuída 
em maio de 2014.7

De estilo inicialmente Românico, o Mosteiro perdeu grande parte do seu 
traçado original11e12, devido às alterações que foi sofrendo ao longo dos anos. Do 
edifício original, manteve-se a fachada e a torre medieval, adossada à mesma. De 
fachadas graníticas, este Mosteiro tem atualmente duas torres ameias e é composto 
por um corpo central com entrada formada por três arcos. No seu interior ainda se 
encontram alguns elementos de diferentes estilos: pia batismal românica13, brasão 
gótico14 e torre medieval. Apesar das diversas alterações ao longo dos séculos, a 
demolição do claustro é a ação que merece maior destaque em inícios do século 
XIX, altura em que foi erguido um muro a separar a igreja da casa senhorial.9

O Mosteiro

5 COSTA, Francisco (2003) 
S. Pedro de Pedroso Notas 
Monográficas, Vila Nova de Gaia, 
Edições Gailivro, Lda, pág.42
6 FREGUESIA DE PEDROSO E 
SEIXEZELO (sem data) História 
das Freguesias, Disponível em: 
www.pedroso-seixezelo.pt/historia.
php, consulta a 15/08/2016
7 LÚCIO, Susana (2017) Os 
Oito Meses do Pápa Português, 
Disponível em: www.sabado.pt/vida/
visita-do-papa-a-fatima/detalhe/
os-nove-meses-do-papa-portugues, 
consulta a 18/05/2018
8 JUNTA DE FREGUESIA DE 
PEDROSO (2007/2008) Vila de 
Pedroso - Terra do Futuro, Roteiro 
Oficial (Desdobrável), pág.11
9 LUZ, Carla e SOARES, Lisa 
(2010) Mosteiro de Pedroso em 
vias de classificação, In: Jornal de 
Notícias, Porto 17/02/2010, pág.19
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Fig. 16

Fig. 15

Fig.15 Cemitério de Pedroso -
foto do autor, 29/03/2018
Fig.16 Festa do Caneco - Página de 
Facebook @festadocanecopedroso, 
consulta a 20/02/2018
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O Cemitério
Durante séculos o interior das igrejas portuguesas teve também função de 

cemitério, causando grandes danos à saúde pública, facilitando a propagação de 
epidemias.10 A falta de dinheiro das entidades que deviam criar os cemitérios 
públicos, bem como a resistência religiosa ao enterramento longe da igreja e a falta 
de preparação dos cemitérios que eram criados em terrenos provisórios, foram os 
motivos da grande resistência ao desenvolvimento dos cemitérios geograficamente 
afastados da igreja. 

No século XIX, começaram a ser estabelecidos os cemitérios públicos 
localizados no exterior das igrejas, não só devido aos problemas de salubridade, 
mas também ao aumento da população.10 

Assim, em 1857, foi construído o Cemitério Público da Freguesia de 
Pedroso.15 O projeto inicial consistia em colocar o cemitério no adro da igreja. No 
entanto, este adro era muito pequeno para a população de Pedroso e, além disso, 
ficava mesmo junto à casa Senhorial da Quinta do Mosteiro. O procurador desta 
casa, cedeu o terreno para construção do cemitério, a cerca de 80 palmos da igreja, 
mas do outro lado do caminho, exigindo como compensação uma sepultura de 
família.11

As Romarias

Já em 1867, o Jornal do Norte noticiava que o arraial de S. Bento, no Monte 
do Murado, na capela da invocação de Nossa Senhora da Saúde teve numerosa 
afluência. Era uma festa que atraía milhares de forasteiros das freguesias limítrofes 
e de longe, não só por celebrar uma santa que tinha fama de milagrosa, como 
também pela beleza do monte em que se encontra a capela e pelo panorama que 
daí se goza.12

Devido ao grande número de capelas existentes em Pedroso, o número de 
festas e romarias é bastante elevado, celebrando-se a festa de São Pedro, a meados 
de junho, na Igreja Matriz do Mosteiro de Pedroso13, a Festa de Nossa Senhora 
da Saúde (15 de Agosto), S. Bartolomeu (último Domingo de Agosto), Santo 
António e São Cristóvão (último Domingo de Julho), Santo Isidro (11 de Maio) e 
o Senhor dos Aflitos (8 de Junho).14

A festa mais recente, que contou no ano de 2016 com a 3ª edição, promovida 
e idealizada pela junta de freguesia de Pedroso e Seixezelo, é a Festa do Caneco.16 
O nome surge dos Monges Beneditinos que habitaram o Mosteiro de Pedroso, 
conhecidos pela produção de cerveja artesanal, sendo a caneca um dos objetos 
utilizados para o efeito.15 Trata-se de uma semana cultural que tem como objetivo 
promover e divulgar as coletividades da freguesia, os seus costumes e tradições. 
Não tendo ligação direta a nenhum santo, este evento realiza-se nas imediações do 
Mosteiro de Pedroso.16

10 COSTA, Francisco (2003) 
S. Pedro de Pedroso Notas 
Monográficas, Vila Nova de Gaia, 
Edições Gailivro, Lda, pág.105
11 COSTA, Francisco (2003) 
S. Pedro de Pedroso Notas 
Monográficas, Vila Nova de Gaia, 
Edições Gailivro, Lda, pág. 106 
e 107
12 COSTA, Francisco Barbosa da, 
2003, S. Pedro de Pedroso
Notas Monográficas, pág. 508
13  FREGUESIA DE PEDROSO 
E SEIXEZELO (sem data) 
História das Freguesias, Disponível 
em: www.pedroso-seixezelo.pt/
historia.php, consulta a 15/08/2016
14 JUNTA DE FREGUESIA DE 
PEDROSO (2007/2008) Vila de 
Pedroso - Terra do Futuro, Roteiro 
Oficial (Desdobrável), pág.10
15 Disponível em: <https://
www.facebook.com/pg/
festadocanecopedroso/
about/?ref=page_internal>
Consultado em: agosto 2016
16 FREGUESIA DE PEDROSO 
E SEIXEZELO (2016) 3ª Edição 
da Festa do Caneco - Regulamento 
de Participação, Disponível 
em: www.pedroso-seixezelo.pt/
destaques/Regulamento%203%20
ª%20Festa%20do%20Caneco_2016.
pdf, consulta a 15/08/2016
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Fig. 17

Fig.17 Mapas de Portugal com 
localização do concelho de Vila Nova 
de Gaia, com as freguesias que o 
constituem e localização da Quinta 
do Mosteiro - mapa editado pelo 
autor, 14/05/2018
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A Freguesia
A outrora região de Santo Pedro de Pedroso17, perdeu, com a formação 

das freguesias, os primeiros nomes, passando a designar-se unicamente Pedroso.  
Pertencendo ao concelho de Vila Nova de Gaia, esta era considerada a maior e 
uma das mais populosas freguesias17 que até muito recentemente era independente, 
sendo agora parte da freguesia de Pedroso e Seixezelo, devido à reorganização 
administrativa do país, que procedeu à junção autárquica das freguesias em 2013.18

17

O nome Pedroso surge do nome em latim Petrosus, proveniente da 
constituição do terreno e da sua configuração, lugar pedregoso e rochoso.19 O povo 
castrejo que no século VII habitava neste local, designava-o Castro Petrosos.20 Os 
castros do noroeste peninsular, que corresponderam à zona norte do território até 
ao rio Douro, funcionaram como uma primeira estrutura do território português. 
Esta cultura durou cerca de mil anos e teve uma dinâmica de desenvolvimento 
que terá resistido em alguns pontos do território, à romanização. Embora o povo 
Visigótico tenha sido o primeiro povo a habitar o local, não deixaram grandes 
influências, uma vez que foram adulterados e influenciados pela entrada dos 
romanos na Península Ibérica.21 A presença muçulmana, que se seguiu, foi mais 
marcante, por ser mais forte e rica, deixando vestígios que perduram, ainda dos 
tempos da Reconquista. Esta região estava integrada no território galaico português 
que se tornou o condado Portucalense e foi palco de constantes lutas travadas entre 
cristãos e muçulmanos. 

O primeiro gesto urbanístico da cultura castreja era, normalmente, a escolha 
do local para a implantação das suas pequenas fortalezas. Tratavam-se sempre de 
locais com grande sensibilidade à topografia, localizados em montes altos ou colinas, 
essencialmente por razões estratégicas de defesa. Morfologicamente falando, em 
Pedroso, existe uma grande variação de altitudes. Segundo a carta Militar de 1945-
48 e o levantamento topográfico de 2012 da empresa de organização territorial de 
Vila Nova de Gaia - GAIURB, estas variações oscilam entre 112 a 270 metros de 
altitude. Mais precisamente, estes castros localizavam-se no Monte Murado, hoje 
conhecido como a Senhora da Saúde e São Bartolomeu20, localização com maior 
altitude na freguesia, epicentro da distribuição da população.

A distribuição desses povoados não se verificava apenas em colinas de grande 
altitude, mas também ao longo das bacias dos rios, evidenciando uma ocupação 
favorável à gestão de recursos essenciais. O rio Febros e o rio Uima correspondem 
a pequenos cursos de água que desaguam diretamente no oceano Atlântico, 
apresentando-se em vales abertos de fundo plano, pouco profundos, que abasteciam 
os povos.22

Foram encontradas, em 1982, duas placas de bronze, datadas dos anos 7 e 
9 d.C., muito antes da Nacionalidade Portuguesa, tendo sido consideradas dos 
achados arqueológicos mais importantes da década na Península Ibérica.

17  COSTA, Francisco (2003) 
S. Pedro de Pedroso Notas 
Monográficas, Vila Nova de Gaia, 
Edições Gailivro, Lda, pág.11
18 FREGUESIA DE PEDROSO 
E SEIXEZELO (sem data) 
História das Freguesias, Disponível 
em: www.pedroso-seixezelo.pt/
historia.php, consulta a 16/08/2016
19 COSTA, Francisco (2003) 
S. Pedro de Pedroso Notas 
Monográficas, Vila Nova de Gaia, 
Edições Gailivro, Lda, pág.28
20 JUNTA DE FREGUESIA DE 
PEDROSO (2007/2008) Vila de 
Pedroso - Terra do Futuro, Roteiro 
Oficial (Desdobrável), pág.2
21 COSTA, Francisco (2003) 
S. Pedro de Pedroso Notas 
Monográficas, Vila Nova de Gaia, 
Edições Gailivro, Lda, pág.37
22 COSTA, Francisco (2003) 
S. Pedro de Pedroso Notas 
Monográficas, Vila Nova de Gaia, 
Edições Gailivro, Lda, pág.21
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Fig.18 Mapa do concelho de Vila 
Nova de Gaia (Googlemaps), com 
divisão por freguesias e localização da 
Quinta do Mosteiro - mapa editado 
pelo autor, 14/05/2018

Fig. 18
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Pelas razões apontadas a área em que incide a presente dissertação é 
considerada um dos territórios de ocupação mais antiga do concelho, remetendo 
este lugar a um dos principais pontos do roteiro arqueológico do país.23

A antiga freguesia de Seixezelo chegou outrora a ser parte integrante de 
Pedroso. Seixezelo, referida nas inquisições por D. Dinis, foi considerada freguesia 
em 1834, após a Guerra Civil.23

O Concelho
Sendo parte integrante de um concelho com elevada importância 

nacional, ao nível social e económico, a Quinta do Mosteiro, com características 
maioritariamente rurais, pode ser considerada um oásis na cidade, permitindo aos 
habitantes e utilizadores do espaço usufruírem das sinergias do meio envolvente, 
apresentando-se como motivos de atração para investir, visitar ou viver na Quinta 
do Mosteiro. Assim, apresentam-se em seguida alguns dados demográficos, sociais 
e económicos relativos ao concelho em que se insere a Quinta do Mosteiro: Vila 
Nova de Gaia.

A Gaiurb é a empresa responsável pelo Urbanismo, Habitação Social 
e Reabilitação Urbana do Município de Vila Nova de Gaia, e tem como parte 
integrante o Observatório do Ordenamento do Território que funciona nas suas 
instalações. Este Observatório tem como objetivo a monitorização e avaliação da 
execução dos planos e da qualidade de vida de Vila Nova de Gaia.

Tendo o Governo desenvolvido um Sistema Nacional de Informação 
Territorial (SNIT), o Observatório do Ordenamento do Território de Gaia é 
responsável pelo desenvolvimento do mesmo, aplicado ao município de Vila Nova 
de Gaia: o Sistema Municipal de Informação Territorial (SMIT).

O SMIT tem como orientação base a monitorização do planeamento do 
território de Vila Nova de Gaia, assegurando a recolha, tratamento e divulgação de 
informação de caracter estatístico, técnico e científico relevante.

Segundo o SMIT divulgado no site oficial da Gaiurb, através do documento 
“Ordenamento do território de V. N. de Gaia em números”, Vila Nova de Gaia 
é um concelho com uma superfície de cerca de 170km2 (com 15 Km de costa 
marítima e 25km de costa fluvial)24, que até ao ano de 2013 era constituído por 
24 freguesias, sendo agora constituído apenas por 15, devido à reorganização 
administrativa do país, que procedeu à junção autárquica das freguesias.25 É um 
dos concelhos pertencentes à Área Metropolitana do Porto.16

23 FREGUESIA DE PEDROSO 
E SEIXEZELO (sem data) 
História das Freguesias, Disponível 
em: www.pedroso-seixezelo.pt/
historia.php, consulta a 15/08/2016
24 GAIURB, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017
25 GAIURB, EEM (2013) 
Reorganização Administrativa 
do Território das Freguesias no 
Município de Vila Nova de Gaia, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
noticias/2013/freguesias.htm, 
consulta a 22/02/2017
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Fig. 20Fig. 19

Fig. 22

Fig. 21

Fig. 23

Fig.19 Parque Habitacional, 
2001 - Gaiurb, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017, pág. 14
Fig.20 Infraestruturas, 2005-
2007 - Gaiurb, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017, pág. 21
Fig.21 Mobilidade, 2008 - Gaiurb, 
EEM (sem data) Ordenamento do 
Território de Vila Nova de Gaia 
em Números, Disponível em: www.
gaiurb.pt/docs/smit_gaia.pdf , 
consulta a 22/02/2017,, pág. 23
Fig.22 Espaços Públicos, 2005 
- Gaiurb, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017, pág. 24
Fig.23 Tipo de Espaço Público, 
2005 - Gaiurb, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017, pág. 24
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O Sistema Municipal de Informação Territorial é um observatório 
desenvolvido pela Unidade de Monitorização do Departamento de Planeamento 
Urbanístico em colaboração com o Departamento de Informação Geográfica e 
o Departamento de Tecnologias de Informação, departamentos da Gaiurb, EM 
(empresa municipal) empresa responsável pelo Urbanismo, Habitação Social e 
Reabilitação Urbana do Município de Vila Nova de Gaia e tem como objetivo a 
monitorização e avaliação dos planos e da qualidade de vida no concelho de Vila 
Nova de Gaia.26

Segundo o SMIT, Vila Nova de Gaia:

- Tem 17 hab/ha27 no que diz respeito à densidade populacional.

- Aloja 140.081 habitantes27  classificados como população residente 
empregada.

- Apresenta um parque habitacional relativamente recente, em que 53% dos 
edifícios foram construídos entre 1971 e 2001, revelando um forte investimento em 
construção nova28, mas ainda assim com uma grande fatia de alojamentos clássicos 
de residência.29

19

- Tem uma forte rede de infraestruturas ao nível de abastecimento de água, 
saneamento, águas pluviais, rede eléctrica de média tensão, gás e rede viária, 
segundo informação das Águas de Gaia, EM (2007), Gaiurb, EM (2008), Portgás 
(2006) e rede eléctrica nacional (2005).30

20

- Tem a seguinte distribuição de eixos viários:31

  - eixos de alta capacidade 53km (Gaiurb, EM 2007);
  - eixos concelhios estruturantes 91km (Gaiurb, EM 2007);
  - eixos concelhios complementares 236km (Gaiurb, EM 2007);
  - comboio 17km (Gaiurb, EM, 2008);
  - metro 2,5km (Gaiurb, EM 2008).21

- Subdivide-se quanto à sua dimensão e tipologia22, tendo cerca de 9,4% da 
sua superfície total classificada como espaços públicos.23

26 GAIURB, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017
27 GAIURB, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017, pág. 9
28 GAIURB, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017, pág. 16
29 GAIURB, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017, pág. 14
30 GAIURB, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017, pág. 21
31 GAIURB, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017, pág. 23
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Fig. 25

Fig. 26 Fig. 27

Fig. 24

Fig.24 Dinâmica do território, 
1994-2004 - Gaiurb, EEM (sem 
data) Ordenamento do Território 
de Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017, pág. 25
Fig.25 Ocupação do Solo, 
2003 - Gaiurb, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017, pág. 30
Fig.26 Património Arquitectónico, 
2007 - Gaiurb, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017, pág. 32
Fig.27 PDM, Solo Urbano e Solo 
Rural, 1994-2009 - Gaiurb, EEM 
(sem data) Ordenamento do 
Território de Vila Nova de Gaia 
em Números, Disponível em: www.
gaiurb.pt/docs/smit_gaia.pdf , 
consulta a 22/02/2017, pág. 32
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- Apresenta uma dinâmica de construção com as seguintes características:
- parque habitacional relativamente recente;
- forte dinâmica no investimento habitacional;
- crescimento predominantemente disperso ao longo das principais 

vias de comunicação.32
24

- Apresenta a seguinte distribuição quanto à ocupação do solo, segundo 
dados de 2003:33

25

- 68,18% de áreas permeáveis;
- 31,82% de áreas impermeabilizadas.

- Conta com expressão considerável no que diz respeito à presença de 
Património Arquitetónico.34

26

- É composta por 69,1% de Solo Urbano, e 30,9% de Solo Rural, segundo o 
documento oficial “Ordenamento do Território de Vila Nova de Gaia em números”, 
que se encontra no website da Gaiurb, com base no PDM’09.35

27

32 GAIURB, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017, pág. 25
33 GAIURB, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017, pág. 29
34 GAIURB, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017, pág. 32
35 GAIURB, EEM (sem data) 
Ordenamento do Território de 
Vila Nova de Gaia em Números, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
docs/smit_gaia.pdf , consulta a 
22/02/2017,pág. 34
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Fig. 31

Fig. 29

Fig. 30

Fig.28 Ilustração da localização da 
Quinta do Mosteiro - Quinta do 
Mosteiro - Clube de Campo (sem 
data) Agrodomus - Sociedade 
Agrícola e Imobiliária, S.A. 
(Panfleto), pág.4
Fig.29 Ilustração das atividades de 
lazer projetadas para o Clube de 
Campo da Quinta do Mosteiro - 
Quinta do Mosteiro - Clube de 
Campo (sem data) Agrodomus - 
Sociedade Agrícola e Imobiliária, 
S.A. (Panfleto), pág.5
Fig.30 Texto descritivo da Quinta 
do Mosteiro - Quinta do Mosteiro 
- Clube de Campo (sem data) 
Agrodomus - Sociedade Agrícola e 
Imobiliária, S.A. (Panfleto), pág.3
Fig.31 Imagem ilustrativa da 
atividade de equitação - Quinta 
do Mosteiro - Clube de Campo 
(sem data) Agrodomus - Sociedade 
Agrícola e Imobiliária, S.A. 
(Panfleto), pág.11

Fig. 28
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Há cerca de 20 anos, a Quinta do Mosteiro foi a inspiração para a criação 
de um espaço habitacional de luxo, incluído numa paisagem natural com variadas 
atividades de lazer e todas as mordomias de um condomínio habitacional fechado, 
a poucos minutos da cidade do Porto – a Quinta do Mosteiro Clube de Campo.

De acordo com informação recolhida junto dos atuais habitantes, a Quinta 
do Mosteiro Clube de Campo teria sido o sonho do proprietário e sócio maioritário 
da empresa Agrodomus – Sociedade Agrícola e Imobiliária, S.A..

O proprietário idealizou um condomínio privado com características que 
proporcionariam uma alta qualidade de vida aos seus moradores. O projeto incluía 
um loteamento para  moradias unifamiliares, um campo de golfe, um campo de 
ténis, uma piscina exterior, um ginásio, um banho turco, uma sauna e jakuzzi, 
um restaurante, cavalariças e zona de treino de equitação, zonas de vegetação, 
caminhos pedonais e ciclovias.29

A Quinta do Mosteiro tem uma localização privilegiada estando a poucos 
minutos dos principais acessos à cidade do Porto.28

A localização desta propriedade, bem como todas as características descritas 
acima faziam deste projeto, não só o sonho do proprietário da empresa Agrodomus, 
como também de qualquer família de classe média/alta que procurasse casa num 
local ameno, perto da cidade “com segurança e em privacidade”.36

O impulsionador deste projeto tinha uma ligação muito forte com cavalos e 
com a prática de equitação (inclusivamente, as suas filhas praticavam o desporto, 
ao nível de alta competição). Por este motivo, fazia parte do projeto a potenciação 
das cavalariças (atualmente existentes). Os cavalos seriam assim um ex-líbris do 
Clube de Campo, aparecendo destacados no panfleto promocional da Quinta do 
Mosteiro.31 De referir que este tipo de imagem associada ao estilo de vida que se 
está a vender pode ser bastante positivo, uma vez que estes animais estão de alguma 
forma associados ao prestígio de uma classe social média/alta, reportando-nos para 
tempos antigos e histórias de cavaleiros e até de um certo romantismo. É também, 
por certo, um animal com uma imponência e elegância, que conferiria ao Clube de 
Campo uma imagem distinta.

O SONHO

36 QUINTA DO MOSTEIRO 
- Clube de Campo (sem data) 
Agrodomus - Sociedade Agrícola e 
Imobiliária, S.A. (Panfleto), pág.6
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Fig. 34Fig. 33

Fig. 32

Fig.32 Lote B - foto do autor, 
29/03/2018
Fig.33 Lote C - Quinta do 
Mosteiro - Clube de Campo (sem 
data) Agrodomus - Sociedade 
Agrícola e Imobiliária, S.A. 
(Panfleto), pág.7
Fig.34 Ilustração Quinta do 
Mosteiro (Planta Geral) - Quinta 
do Mosteiro - Clube de Campo 
(sem data) Agrodomus - Sociedade 
Agrícola e Imobiliária, S.A. 
(Panfleto), pág.5
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A 10 de Maio de 2001, foi aprovado o pedido de emissão de alvará de 
loteamento da Quinta do Mosteiro, submetido pela empresa Agrodomus – Soc. 
Agrícola Imob., S.A.(ver Anexo I).

Este projecto seria desenvolvido em duas fases. A primeira fase de loteamento 
consistia na constituição de 27 lotes numerados de 11 a 3634, com área total de 
intervenção de 81 080m2, com área de construção habitável de 11 759m2, com área 
de passeios de 831m2, estacionamentos de 491m2 e floreiras junto aos passeios de 
118m2. Cada lote seria destinado à implantação de uma construção isolada do tipo 
unifamiliar (ver Anexo II).

Estava ainda prevista a constituição de um lote com a letra B, com 254m2 

destinado a um posto de transformação e um outro lote com a letra C, com área 
de 9927m2 destinado a uma casa de 2 pisos, onde funcionaria o clube de campo; 
atualmente ambos existentes.32e33

A segunda fase de loteamento consistia na constituição de 10 lotes numerados 
do 1 ao 10, cuja área total de intervenção teria 17 865m2. Esta fase havia ficado 
dependente da definição do traçado da VL5 e dos acessos ao nó do IC2, que, a 
serem construídos, impediriam o avanço da segunda fase. Até à atualidade, estes 
acessos não foram construídos.

O projeto previa algumas limitações construtivas, descritas no documento 
“CLUBE DE CAMPO – QUINTA DO MOSTEIRO, Regulamento de 
Construção”, das quais se destacam (ver Anexo II):

- os lotes não poderiam ser limitados por muros, apenas por sebes com 2 
metros de altura no máximo, para preservar o ambiente natural ali sentido;

- só se poderia construir um piso acima da cota de soleira;
- as construções deveriam corresponder a um índice de implantação dos 20 

aos 40% do total do terreno;
- o revestimento exterior das construções deveria ser em reboco pintado ou 

em pedra;
- o acesso aos lotes apartir da via rodoviária deveria ser consolidado com 

duas ombreiras em pedra com um máximo de 3m de largura de cada lado do portão 
de entrada;

- o acesso pedonal deveria ser do tipo de cancela rústica em madeira (porta 
de homem), excepto nos lotes 17 e 22, pelo facto de existir uma linha de água, em 
que o acesso deveria ser efetuado por uma ponte rústica em madeira;

- a destruição da vegetação tinha de ser restringida ao mínimo, obrigando 
a conjugar as árvores com as implantações dos edifícios que, por sua vez, tinham 
limitação de altura;

- não se deveriam realizar plantações de Eucaliptos, Careporbrotus Edulis, 
Ailantus Altíssima, Pittosporum undulatum.

Primeiros Passos
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Fig.35 Ilustração de Golfe - Quinta 
do Mosteiro - Clube de Campo 
(sem data) Agrodomus - Sociedade 
Agrícola e Imobiliária, S.A. 
(Panfleto), pág.16
Fig.36 Folha de rosto - Quinta do 
Mosteiro - Clube de Campo (sem 
data) Agrodomus - Sociedade 
Agrícola e Imobiliária, S.A. 
(Panfleto), pág.1
Fig.37 Texto descritivo da Quinta 
do Mosteiro - Quinta do Mosteiro 
- Clube de Campo (sem data) 
Agrodomus - Sociedade Agrícola e 
Imobiliária, S.A. (Panfleto), pág.12 
e 15
Fig.38 Ilustração Maquete zona 
da piscina - Quinta do Mosteiro 
- Clube de Campo (sem data) 
Agrodomus - Sociedade Agrícola e 
Imobiliária, S.A. (Panfleto), pág. 2

Fig. 36

Fig. 37Fig. 35 Fig. 38
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Foi também criado um documento de regulamentação do Condomínio, que 
refere que os Condóminos do Clube de Campo deveriam observar um conjunto de 
normas referentes à gestão, exploração, manutenção, distribuição e contagem dos 
consumos das redes de infraestruturas (rede viária, abastecimento e distribuição 
de água, rede de esgotos, de abastecimento de gás, de distribuição de energia 
elétrica, telecomunicações internas e externas, redes de sinal de TV e de segurança), 

(ver anexo III). Este documento estabelece que “compete à Administração do 
Condomínio assegurar a gestão e manutenção das Redes de Infraestruturas, exceto 
nos casos da competência de terceiros, seja por contratação direta de meios, seja 
por via de empresas concessionárias ou dos serviços públicos competentes.”. De 
destacar neste documento as regras estabelecidas para a rede viária:

- A velocidade máxima na referida rede é de 20 km/h;
- Existirá sempre sinalização de paragem obrigatória nos cruzamentos com 

as vias pedonais;
- Deverá ser evitado o estacionamento de viaturas ao longo das vias e em 

cima das bermas;
- Tanto quanto possível, os residentes e os seus convidados deverão estacionar 

os seus veículos dentro dos respetivos lotes.
- Os caminhos pedonais são privativos; o seu acesso é reservado aos 

condóminos ou a pessoas que os visitem e aos sócios do clube. Devem ser observadas 
as seguintes regras na sua utilização: não é permitida a passagem nestes caminhos 
de qualquer veículo motorizado, com exceção das viaturas de limpeza ou utilizadas 
para obras ou reparação, desde que devidamente autorizada pela administração do 
condomínio.

Esta idealização de um espaço que promove a qualidade de vida de quem 
o habita transformando a quinta do Mosteiro num condomínio privado, foi 
alavancada pela proliferação dos condomínios fechados em Portugal nas décadas 
de 1980 e 199037, tendo sido o alvará de loteamento aprovado em 2001. Mais 
à frente neste trabalho será aprofundada a análise dos fatores que estiveram na 
origem do aparecimento dos Condomínios Fechados em Portugal, bem como o 
que levou à sua expansão. No entanto, é de referir que este sonho de um apreciador 
da natureza terá sido impulsionado por tempos áureos, economicamente falando, e  
terá imergido numa altura em que este tipo de produto imobiliário era novidade – e 
por esse motivo, entre outros, ainda pouco regulamentado e sem influência estatal, 
estando assim dependente apenas da iniciativa privada.37 Apresentava-se como 
uma oferta de um estilo de vida, tendo como principal objetivo a “exclusividade 
de amenidades”37, tal como demonstram as imagens e textos apelativos do panfleto 
promocional da Quinta do Mosteiro. Este documento reflete a apresentação de um 
sonho, acessível através da compra de um lote na Quinta do Mosteiro.

37 PEREIRA, Ricardo (2010) 
Génese e Análise Morfológica 
de Condomínios Fechados: o 
caso do Concelho de Cascais, 
Lisboa, Instituto Superior Técnico, 
Universidade Técnica de Lisboa 
(Tese de Mestrado), pág. 48, 49 e 50 
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Fig. 42

Fig. 39

Fig. 32 Fig. 44

Fig. 41

Fig. 43

Fig. 40

Fig.39 Edifício da zona de lazer, 
Quinta do Mosteiro - foto do autor, 
29/03/2018 
Fig.40 Portão principal da Quinta 
do Mosteiro - foto do autor,
29/03/2018
Fig.41 Edifício da Piscina, Quinta 
do Mosteiro -foto do autor,
29/03/2018
Fig.42 Zona de Jacuzzi, Quinta do 
Mosteiro - foto do autor, 29-03-2018
Fig.43 Vias Rodoviárias e Pedonais, 
Quinta do Mosteiro -
foto do autor, 29/03/2018
Fig.44 Cavalariças, Quinta do 
Mosteiro - foto do autor, 29/03/2018
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Desvanecimento
Infelizmente o principal mobilizador deste projeto (o proprietário da 

empresa Agrodomus) faleceu em 2007, antes ver o seu sonho realizado. Este fator, 
juntamente com a crise socioeconómica que se instalou em Portugal em 2008, 
com repercussão significativa no sector da construção civil e no sector imobiliário, 
fizeram com que a Quinta do Mosteiro vivesse anos de apatia e estagnação.

Desde essa altura até aos dias hoje, ninguém teve capacidade de mobilizar 
os meios necessários para efetivamente concretizar tudo o que estava idealizado e 
projetado e o sonho desvaneceu-se. 

Não se venderam mais lotes e os espaços comuns deixaram de ser tratados. 
Ao ficarem ao abandono degradaram-se totalmente e tornaram-se impraticáveis. O 
restaurante e o stand de vendas fecharam.39 Para além da falta de dinamização das 
vendas, o próprio estado avançado de degradação da Quinta do Mosteiro passou 
a ser um fator repulsivo de possíveis interessados em comprar um lote neste local. 
Tem valido a presença dos atuais moradores (duas famílias) para que a Quinta não 
esteja totalmente entregue a si própria.

Hoje em dia é possível visitar a Quinta do Mosteiro, entrando por um dos 
portões principais, que está sempre aberto e tendo até sido alvo de vandalização.43

As zonas de lazer estão também vandalizadas, não havendo qualquer tipo de 
controle das entradas nas mesmas.41e42

O loteamento tem duas entradas distintas de acesso aos 27 lotes existentes.
Dentro do loteamento distinguem-se dois tipos de vias: rodiviárias e 

pedonais; sendo que todos os lotes têm uma entrada a partir de cada uma das vias.40

A rede viária foi projetada como acesso reservado aos lotes para circulação 
de veículos motorizados, apresentando pavimento de paralelo de granito. A rede 
pedonal foi projetada para caminhadas, passeios de bicicleta ou a cavalo, com 
pavimento em terra batida.

A Quinta é também constituída por uma cavalariça com cerca de 1 400 m2 
que contém estábulos e zonas de treino de equitação.44
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Fig. 48

Fig. 45

Fig. 32 Fig. 50

Fig. 47

Fig. 49

Fig. 46

Fig.45 Edifício de Habitação Lote 
nº32 - foto do autor, 29/03/2018
Fig.46 Edifício de Habitação Lote 
nº31 -foto do autor, 29/03/2018
Fig.47 Edifício de Habitação 
(desabitado) Lote nº21 -foto do 
autor, 29/03/2018
Fig.48 Lote para construção nº34 - 
foto do autor, 29/03/2018
Fig.49 Edifício em construção Lote 
nº17- foto do autor, 29/03/2018
Fig.50 Edifício em construção Lote 
nº33 - foto do autor, 29/03/2018
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Neste momento vivem duas famílias na Quinta do Mosteiro em dois dos três 
lotes com construção - lotes 31 e 32.45e46 Estas famílias não usufruem dos espaços 
de lazer uma vez que foram deixados ao abandono, nunca tendo sido constituída 
uma Assembleia de Condomínio e, por consequência, não havendo ninguém 
responsável pela manutenção destes espaços. Até 2015, havia uma terceira família 
a viver na Quinta do Mosteiro, mas acabou por sair, estando hoje a casa vazia, lote 
21.47 Existem ainda um lote em fase de limpeza para construção, lote 3548, e dois 
com casas em construção, lotes 17 e 33.49e50

Estas três famílias são o reflexo do sonho do mobilizador da Quinta do 
Mosteiro (e do sonho que lhes foi vendido), bem como do potencial da mesma, 
uma vez que cada uma delas representa uma situação diferente:

- uma das famílias começou a residir na Quinta em 2008, tendo 
adquirido o lote ainda numa altura em que o sonho estava bem “vivo”, embora 
ainda não concretizado;

- outra família adquiriu também um lote e construiu uma moradia na 
mesma altura, mas acabou por sair, sendo uma das razões desta saída o estado de 
abandono da Quinta e o isolamento em que encontrava a sua casa, não havendo 
mais construções à volta;

- a terceira família adquiriu uma moradia na Quinta do Mosteiro já 
depois de o sonho se ter desmoronado, sendo uma prova de que, mesmo não 
estando ativas todas as potencialidades da Quinta, esta apresenta fortes atrativos 
para a residência.

Tendo entrado em contacto com estas famílias e com investidores interessados 
na Quinta do Mosteiro, foram realizados questionários aos mesmos, com vista 
a perceber as motivações para adquirirem imóveis neste espaço e quais as suas 
expectativas na altura da compra e hoje em dia.

No caso concreto da Quinta do Mosteiro, é adequado considerar que existem 
dois tipos de cliente: os residentes e os investidores. Ambos com interesse em que 
a Quinta seja requalificada, mas com perspetivas diferentes.

Os residentes vêem a Quinta do Mosteiro como o local onde pretendem 
encontrar conforto e contato com a natureza. Por sua vez, um investidor terá o 
foco no retorno que pode vir a ter do seu investimento, olhando para a Quinta do 
Mosteiro como um “diamante em bruto”, apresentando um grande potencial por 
explorar.

Ao desenvolver uma proposta de requalificação da Quinta do Mosteiro, 
terá que ser tido em conta o ponto de vista dos atuais residentes e de investidores 
interessados. 
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Fig. 52

Fig. 51

Fig.51 Limitação de acesso (portão) 
- foto do autor, 29/03/2018
Fig.52 Limitação de acesso (muros) 
- foto do autor, 29/03/2018
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Dentro da categoria dos residentes, podem ser considerados três tipos:
- atuais residentes que adquiriram um lote ainda com o projeto inicial 

ativo/em desenvolvimento;
- atuais residentes que adquiriram um lote depois de o projeto inicial ter 

sido suspenso;
-  antigos residentes que adquiriram o lote ainda com o projeto inicial 

ativo/em desenvolvimento, mas não residem atualmente na Quinta do Mosteiro.
A importância de subdividir a categoria dos residentes em três, reside no 

estado em que se encontrava a Quinta do Mosteiro no momento em que adquiriram 
um lote para construir um lar. Aos residentes que o fizeram ainda com o projeto 
inicial ativo, podemos dizer que lhes foi vendida uma ideia, um determinado estilo 
de vida que se viria a desenvolver posteriormente e que na verdade nunca chegou 
a acontecer. Já quanto aos residentes que adquiriram lote depois de o projeto 
inicial ter sido suspenso, todas as características de empreendimento de luxo já 
não fizeram parte da sua decisão de viver na Quinta do Mosteiro. É importante 
incluir nesta análise, todos estes pontos de vista para perceber o que é esperado 
de quem vive e de quem poderá vir a viver na Quinta do Mosteiro. É também 
importante descortinar as características mais vendáveis da Quinta do Mosteiro, 
para potencializar o investimento.

Tendo em conta tudo isto, foram desenvolvidos questionários para serem 
respondidos por residentes e investidores, com o objetivo de incluir de alguma 
forma no projeto as suas visões para o futuro da Quinta do Mosteiro.

Visão Atual
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Fig. 54

Fig. 53

Fig.53 Via pedonal inacessível 
devido à falta de tratamento da 
vegetação - foto do autor,
29/03/2018
Fig.54 Postes de alta tenção 
localizados dentro da Quinta do 
Mosteiro - foto do autor, 29/03/2018
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Da análise feita às respostas recolhidas, chegou-se a várias conclusões que 
descrevem em seguida:

As principais características da Quinta do Mosteiro, apontadas pelos 
residentes, têm em comum o contraste entre a privacidade e calma proporcionados 
pelo contacto com a natureza, e a proximidade ao centro da cidade. 

Como atrativo para viver na Quinta do Mosteiro, todos procuram um nível 
elevado de qualidade de vida, proporcionado pela Quinta do Mosteiro.

Desilusão é o sentimento em destaque nos residentes, ao depararem-se com 
o atual estado da quinta. O sonho que lhes foi vendido não se concretizou e há um 
sentimento de frustração por estarem conscientes do seu potencial. O residente 
mais recente vê a Quinta do Mosteiro como um local de contacto com a Natureza 
e sossego, e o estado de abandono da quinta não é problemático.

A manutenção dos espaços comuns (espaço verdes, iluminação…) é a sugestão 
da maior parte dos residentes, o que conferiria, para além de melhor aspeto, maior 
segurança. 43% dos residentes inquiridos defendem a execução do projeto inicial, 
destacando-se o desenvolvimento de espaços para prática de desportos.

A grande parte dos residentes defende a privacidade e segurança conferidas 
por um espaço fechado/privado, ao invés de transformar a Quinta num espaço com 
alguns acessos públicos. No entanto, é sugerida por alguns, a ideia de desenvolver 
atividades que gerem receita (hipismo, ténis, golfe…).

De todos os residentes inquiridos, apenas um se mostra indiferente e outro 
contra a abertura do espaço da Quinta do Mosteiro ao turismo rural. Os restantes 
mostram-se abertos a esta ideia, para trazer movimento e organização à quinta, 
sempre ressalvando que a segurança e sossego não podem ser postas em causa.

No que respeita ao acesso dos residentes ao Mosteiro, as opiniões dividem-
se. No entanto, todos os residentes que consideram um acesso direto, preferem uma 
via pedonal, pelo interior da Quinta. Um dos residentes preferiria o acesso por fora 
da Quinta, tal como está.

Quanto à utilização de um terreno comunitário, admitindo que usufruiriam 
dele, ou não, a grande parte dos residentes inquiridos vê a sua existência como 
algo positivo. Um dos residentes acredita que não seria necessário, uma vez que 
os lotes são suficientemente grandes para criação de pequenos campos agrícolas 
particulares.

O contacto com a natureza e o sossego que a quinta proporciona, bem como 
a dimensão da mesma são as principais características que os residentes apontam 
como atrativos para investimento. Destacam também a localização e o potencial de 
desenvolvimento de atividades/desportos.

Questionários - Residentes
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Fig.55 Riacho seco junto ao edifício 
da zona de lazer, Quinta do Mosteiro 
- foto do autor, 29/03/2018 
Fig.56 Placas indicativas do 
restaurante e stand de vendas - foto 
do autor, 29/03/2018

Fig. 55

Fig. 56
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A grande parte dos residentes inquiridos não vê a existência de cabos de alta 
tensão nas proximidades como um fator que possa afastar investidores só por si, 
desde que fique esclarecido que não tem efeitos nocivos para a saúde, ou que sejam 
apresentadas soluções alternativas. 

Segundo os residentes inquiridos, as áreas que não estão atualmente habitadas, 
deveriam ser aproveitadas para criação de zonas de lazer e desporto, mantendo 
os espaços verdes. Um dos residentes sublinha a necessidade de a privacidade e 
sossego não serem comprometidos.

Questionários - Investidores
A dimensão da Quinta do Mosteiro e o contacto com a Natureza, aliados 

à proximidade com o centro da cidade, são as principais características apontadas 
pelos investidores inquiridos.

Os principais atrativos ao investimento na Quinta do Mosteiro são o 
potencial de criação de habitações com características únicas e com privilégios 
difíceis de encontrar em cidades mais densas e movimentadas como Vila Nova 
de Gaia. Estes fatores diferenciadores conferem alguma segurança de retorno do 
investimento.

Ambos os investidores reconhecem o potencial da Quinta do Mosteiro; 
apesar do seu estado atual, ambos conseguem prever uma reorganização da Quinta 
com interesse para investimento.

Ambos os investidores consideram que a Quinta do Mosteiro deveria ser 
desenvolvida como condomínio fechado, com todas as regalias subjacentes. Um dos 
investidores menciona o projeto inicial.

No que concerne ao acesso à Quinta do Mosteiro, um dos investidores 
defende que a área habitacional deve manter-se privada com acesso restrito e que 
as áreas comuns devem ser potenciadas, após desenvolvimento de um estudo de 
mercado específico. 

O segundo investidor defende que a quinta deve ser um espaço aberto ao 
público, considerando que os lotes já estão só por si organizados por forma a 
conferirem privacidade aos moradores.

Ambos os investidores reconhecem que a ideia de haver um alojamento 
local na Quinta do Mosteiro pode ser uma possibilidade interessante, devendo, no 
entanto, haver um estudo prévio da viabilidade logística e económica.

Quanto à ligação entre os lotes e o Mosteiro, um dos investidores considera 
que a ligação já existe e que é importante manter a privacidade dos moradores. Por 
sua vez, o segundo investidor, considera que a ligação deve ser pedonal e potenciada 
com cursos de água, vegetação organizada e pontos de paragem estratégicos.
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Fig.57 Relação direta com a 
natureza,Quinta do Mosteiro - foto 
do autor, 29/03/2018 
Fig.58 Relação direta com a 
natureza, Quinta do Mosteiro - foto 
do autor, 29/03/2018

Fig. 57

Fig. 58
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Como principais atrativos ao investimento, destacam-se a localização, a 
história e beleza naturais e um dos investidores defende que os preços dos lotes 
deveriam ser mais acessíveis, bem como deveria existir um projeto de construção 
para ser apresentado.

Ambos os investidores creem que os postes de alta tensão têm impacto 
negativo, mas é uma questão que pode ser contornada, dependendo da localização 
do lote em que está a ser feito o investimento e considerando que os mesmos 
poderiam passar a ser subterrâneos.

Questionários - Interpretação
Estes questionários têm o intuito de dar a conhecer a forma como as pessoas 

relacionadas com o objeto de estudo o percecionam e como gostariam que se 
desenvolvesse no futuro. Pode concluir-se que, de uma forma geral, todos os visados 
são da opinião de que a Quinta do Mosteiro deve preservar as suas principais 
características diferenciadoras: o contacto com a Natureza (mantendo e potenciando 
os espaços verdes), o sossego e a privacidade dos moradores e a qualidade de 
vida que poderia estar associada à criação de espaços de lazer.  Mantendo estas 
características e aumentando a segurança do espaço, o desenvolvimento de um 
projeto de reabilitação da quinta seria visto com bons olhos pelos residentes e seria 
um potenciador de mais investimento. 

Embora a Quinta do Mosteiro esteja num estado avançado de “degradação”, 
todos consideram, de uma forma ou de outra, que há um potencial subaproveitado. 

Se o plano inicial fosse concluído, para os inquiridos, este local seria um 
sonho para quem lá vive e um negócio potencialmente lucrativo para quem investe. 

Após análise destes questionários e conversas com alguns dos entrevistados, 
a quinta deveria ter dois tipos de espaços: um privado, onde estariam localizadas 
as casas, com acesso restrito e um semipúblico: ainda dentro da quinta, com alguns 
equipamentos de acesso a pessoas alheias às casas, mas filiadas de algum modo, por 
forma a poderem ter acesso aos mesmos.

Tanto para moradores como para investidores, a Quinta do Mosteiro 
tem características diferenciadoras das restantes edificações para habitação 
que se encontram com mais frequência nas principais cidades do Norte de 
Portugal, apresentando-se de momento como um diamante em bruto, com um 
projeto suspenso. A apresentação de uma remodelação que potenciaria o seu 
desenvolvimento, considerando todas as características acima mencionadas pelos 
inquiridos, seria bem aceite pelos moradores e atrairia mais investimento.
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Fig. 59

Fig. 60

Fig.59 Relação indireta com o 
exterior da Quinta do Mosteiro - 
foto do autor, 29/03/2018  
Fig.60 Imagem ilustrativa de muro 
de vedação em São Paulo, Brasil - 
fonte da imagem: revistapesquisa.
fapesp.br/2017/04/19/a-vida-entre-
muros/
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Numa análise mais literal das palavras Condomínio Fechado podemos 
identificar uma contradição. Se, por um lado, a palavra “Condomínio” deriva do latim 
medieval condominiu - e está relacionada com o domínio exercido simultaneamente 
por mais de uma pessoa ou nação38, por sua vez, a palavra fechado remete-nos para 
conceitos mais individualistas, contrários aos de partilha.

A expressão “Condomínios Fechados” terá tido a sua origem nas Gated 
Comunities que surgiram nos Estados Unidos39, sendo também este conceito, 
quando traduzido à letra, um tanto ou quanto contraditório, uma vez que a palavra 
Comunities remete-nos para comunidade e sentido de pertença, quando a palavra 
Gated nos remete para conceitos de clausura e isolamento.

Não existindo um conceito único e definitivo para Condomínios Fechados, 
podemos identificar várias perspetivas sobre o mesmo, por vários autores 
internacionais, provenientes de variadas áreas de estudo, desde a Geografia, à 
Sociologia e à Economia. De destacar o interessante facto de que não há nenhum 
apontamento acerca do que define um Condomínio Fechado, que tenha sido 
indicado por alguém da área da Arquitectura.39 Existem, de facto, artigos de opinião 
acerca do tema, nomeadamente na área do Urbanismo e no que se refere à inserção 
dos Condomínios Fechados nas cidades, não havendo, no entanto, uma definição 
clara, do ponto de vista arquitetónico, para este conceito.

Pereira (2010) compila algumas definições de condomínio fechados de 
autores nacionais e internacionais:

- “Nabielek (2009:2) refere que os condomínios fechados são conjuntos 
coerentes de unidades domiciliárias caracterizados por apresentarem um invólucro 
físico, formando um domínio colectivo e/ou contendo amenidades colectivas. 
Considera que a maioria dos projectos apresenta espaços colectivos (pátios 
compartilhados, jardins, praças, vias, piscinas, campo de golfe, etc.)”.39

- Por sua vez, “Landman (2006: 3) indica que os condomínios fechados 
se referem a uma área física cujo perímetro é cercado por vedações ou muros e 
com acesso controlado. Acrescenta que o conceito se refere, em muitos casos, a 
áreas residenciais com acesso restrito para os não-residentes, em que o espaço é 
privatizado ou a utilização dos equipamentos é restrita. A mesma autora (2008: 
231) refere que o que distingue as Gated Communities de situações similares 
(como as Enclosed Neighbourhoods) é o facto de pertencerem, serem geridas e 
mantidas por entidades privadas.”.39

O CONCEITO
(In)definição de condomínio fechado 

38 PORTO EDITORA (2003-
2018), definição de Condomínio, 
Porto: Disponível em: www.
infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/condomínio, 
Consulta a 11/05/2018
39 PEREIRA, Ricardo (2010) 
Génese e Análise Morfológica 
de Condomínios Fechados: o 
caso do Concelho de Cascais, 
Lisboa, Instituto Superior Técnico, 
Universidade Técnica de Lisboa 
(Tese de Mestrado), pág. 17
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- Segundo “Barcellos e Mammarella (2008: 4), os condomínios fechados do 
tipo residencial correspondem a conjuntos de edifícios que são ‘privados e isolados 
fisicamente’ (idem) através de muros ou elementos similares. Os autores identifi-
cam algumas características comuns aos empreendimentos deste tipo: apresentam 
baixa densidade populacional; são propriedades privadas com áreas e equipamen-
tos de uso colectivo; apresentam áreas verdes, infra-estruturas básicas e serviços 
especializados como portaria, sistemas de vigilância e de segurança; orientam-se 
para o interior, alheando-se do exterior ao encontrar-se fisicamente demarcados 
por muros, grades, espaços vazios e detalhes arquitectónicos; apresentam grande 
flexibilidade no que diz respeito à localização, podendo situar-se quase em qualquer 
lugar, tendo em vista a autonomia e a independência em relação ao seu entorno.”.40

- “Cruz (2003: 210) define como condomínio fechado: ‘um ou mais edifícios 
de uso predominantemente habitacional, e respectivos espaços adjacentes, consti-
tuindo um conjunto delimitado por um muro, gradeamento ou qualquer outro tipo 
de vedação, separando o espaço privativo do exterior e dispondo de um sistema de 
controlo de acesso a pessoas estranhas ao empreendimento, e pertencente a vários 
titulares tendo cada um deles direitos exclusivos sobre uma ou mais fracções de-
terminadas, ou lotes, e sendo, ao mesmo tempo, coproprietário dos elementos ou 
espaços que constituem as partes comuns do empreendimento’.”.41

- “Vassalo Rosa, em ‘Condomínios Habitacionais Fechados - Utopias e Rea-
lidades’ refere que os cf´s se destacam de outros produtos imobiliários pelo seu 
carácter antagónico. Por um lado é notória a sua individualização com controlos de 
segurança. Por outro lado, distinguem-se pela existência de elementos de utilização 
comum (aos condóminos). Identifica ainda a presença de barreiras físicas como o 
seu elemento caracterizador e que, por seu turno, os empobrece face às oportunida-
des que apresentam para a construção de uma cidade melhor.”.41

- “Ferreira (2001: 23) descreve os condomínios habitacionais fechados como: 
‘unidades urbanas com o domínio da residência principal, inseridos na malha urbana 
como enclaves ou localizados na periferia imediata dos grandes centros urbanos, 
como continuidades deste. Associam a função residencial e de lazer e privilegiam a 
propriedade plena das unidades de alojamento convencional (moradias, townhouses 
e apartamentos). As figuras de suporte de onde partem vão do loteamento urbano 
fechado (a propriedade colectiva é semelhante à que caracteriza os condomínios 
da propriedade horizontal mas geralmente estende-se a um maior número de 
bens e serviços), à reconversão de usos (palácios e palacetes que se adaptam à 
propriedade colectiva) e à urbanização em condomínio privado/fechado de uma 
única parcela ou prédio. Em todos os casos haverá, desde o início ou a partir de uma 
data determinada, equipamentos colectivos privativos do condomínio, pressupondo 
o controlo do seu uso que, nos condomínios privados verdadeiramente fechados, 
passa pelo fechamento total da unidade urbana (são as gc’s, dos EUA ou as

40 PEREIRA, Ricardo (2010) 
Génese e Análise Morfológica 
de Condomínios Fechados: o 
caso do Concelho de Cascais, 
Lisboa, Instituto Superior Técnico, 
Universidade Técnica de Lisboa 
(Tese de Mestrado), pág. 17 e 18
41 PEREIRA, Ricardo (2010) 
Génese e Análise Morfológica 
de Condomínios Fechados: o 
caso do Concelho de Cascais, 
Lisboa, Instituto Superior Técnico, 
Universidade Técnica de Lisboa 
(Tese de Mestrado), pág. 18
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urbanizaciónes cerradas, da América Latina). Muitos dos empreendimentos 
convertem-se em condomínios habitacionais fechados numa fase avançada do seu 
processo’.”.42

- “Ferreira (2001) centra o seu objecto de estudo nos condomínios fechados 
cuja função primordial é a habitação, referindo-se aos mesmos como ‘condomínios 
habitacionais fechados’ (doravante denominados de chf´s). Tal subentende uma 
configuração intrincada de co-propriedade, em que a zona habitacional, onde 
se impõem normas limitativas ou modelos-tipo, foge à regra nessa noção de 
copropriedade. Ou seja, todos os espaços e equipamentos são partilhados pelos 
habitantes, podendo abranger a área do chf na sua totalidade. Os chf ’s são entendidos 
como a conjugação de uma série de factores que abrange vários campos desde o 
jurídico ao social, passando pelo económico. A autora enumera as características 
comuns que os condomínios habitacionais fechados privados apresentam, 
designadamente: localização, modelo de promoção e de investimento imobiliário, 
grupo-alvo, morfologia urbana e actividades-âncora. No que se refere à ‘localização’, 
Ferreira (2001) defende que os cf ’s são um fenómeno de escala mundial, que 
apresentam como ponto comum a associação a lugares onde a natureza tem lugar 
de destaque, quer seja pelo exotismo ou pela simples paisagem. Numa aproximação 
à escala regional, a autora indica que os lugares mais ambicionados são quintas 
históricas com heranças naturais e arquitectónicas importantes, e zonas verdes 
junto a elementos aquáticos ou em reservas naturais. Quanto à ‘forma de promoção 
e investimento’, a autora evidencia a participação de empresas multinacionais no 
investimento dos cf ’s. A autora aponta para a tentativa destes modelos importados 
incluírem alguns elementos locais, dando o exemplo da aplicação das respectivas 
cores tradicionais ou dos materiais de construção existentes no local (destacando-se 
em particular a influência anglosaxónica). Identifica os ‘grupos-alvo’ dos cf´s como 
grupos com rendimentos económicos elevados, com acentuado poder de compra, 
cosmopolitas e sem problemas de mobilidade. Em termos de ‘morfologia urbana’, 
o modelo de cf destaca-se pela utilização privada de espaços tradicionalmente 
entendidos como de uso público. As actividades-âncora associadas aos cf ’s 
enquadram-se no segmento recreativo e incluem práticas de lazer associadas às 
classes sociais a que se dirigem, como o golfe e o ténis. A investigadora aponta 
de seguida que existe uma especialização dos empreendimentos em conformidade 
com as exigências culturais da classe social que pretendem atingir. Por último, 
indica que apesar de ser um fenómeno global a inexistência de legislação específica 
é patente. Nestes casos recorre-se a outras figuras jurídicas próximas, sendo esse o 
caso português.”.43

42 PEREIRA, Ricardo (2010) 
Génese e Análise Morfológica 
de Condomínios Fechados: o 
caso do Concelho de Cascais, 
Lisboa, Instituto Superior Técnico, 
Universidade Técnica de Lisboa 
(Tese de Mestrado), pág. 18
43 PEREIRA, Ricardo (2010) 
Génese e Análise Morfológica 
de Condomínios Fechados: o 
caso do Concelho de Cascais, 
Lisboa, Instituto Superior Técnico, 
Universidade Técnica de Lisboa 
(Tese de Mestrado), pág. 19
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Embora observando o fenómeno sob diferentes perspetivas e aprofundando 
mais ou menos o tema, podem ser identificados alguns pontos em comum com 
estas definições:

- O uso predominantemente habitacional;
- A existência de amenidades exclusivas para os condóminos;
- O controlo do acesso a não condóminos.
Não se pretende neste trabalho encontrar a melhor definição para 

condomínio fechado. Pretende-se, sim, apresentar as várias perspetivas acerca 
do conceito com o objetivo de contextualizar o sonho que aqui se almeja recriar. 
De facto, com base nestas várias definições e nos pontos comuns identificados, 
poderíamos definir o projecto Clube de Campo – Quinta do Mosteiro como sendo 
um produto imobiliário com características associadas a um condomínio fechado. 
Segundo a definição de Ferreira, este seria um dos locais mais procurados para este 
tipo de empreendimento “lugares onde a natureza tem lugar de destaque”44, com 
as actividades que caracterizam os condomínios fechados: “As actividades-âncora 
associadas aos cf ’s enquadram-se no segmento recreativo e incluem práticas de 
lazer associadas às classes sociais a que se dirigem, como o golfe e o ténis.”.45

Os Condomínios Fechados são também comummente apelidados de 
“Condomínios Privados”, não sendo clara a distinção entre estas expressões. No 
entanto, “fechado” e “privado” podem não ter o mesmo significado neste contexto. 
“Fechado” poderá ser mais uma característica física, de construção, de organização 
espacial e, por sua vez, “privado” poderá estar mais associado ao uso que é dado 
aos bens e equipamentos que compõem o condomínio. Tendo em conta esta 
diferenciação, e para exemplificar como estas duas expressões podem não ter o 
mesmo significado, podemos apontar a Quinta da Penha Longa, em Sintra46, 
que é um condomínio fechado, com acesso público. Este seria um exemplo de 
pseudo-gated communities, expressão utilizada por Wehrhahn, segundo Raposo, 
para se referir a empreendimentos residenciais que, sendo clausurados, incluem no 
seu perímetro diversos espaços públicos (nomeadamente arruamentos e espaços 
ajardinados). Estes empreendimentos não podem impedir a entrada a ninguém, 
mas podem controlá-la tornando menos provável a entrada a estranhos.46 Neste 
caso, o condomínio é fechado, mas a propriedade não é totalmente privada.

Existe também documentação acerca de uma outra variante do fenómeno: 
os Condomínios Fechados Emergentes.47 Esta variante corresponde a conjuntos 
ou áreas residenciais preexistentes que se transformaram pela adoção da mesma 
fórmula dos CF’s “comerciais”.47 Esta variante do fenómeno é apontada como 
sendo em “segunda-mão”, associada a residentes menos afluentes, ou mesmo 
pobres. Este tipo de condomínios está associado a uma necessidade de criação de 
infraestruturas que garantam segurança aos residentes, e, por isso, é um tipo de 
condomínios associado a contextos de crime e violência extrema, não se verificando 
nenhum exemplo em Portugal. 

44 PEREIRA, Ricardo (2010) 
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de Condomínios Fechados: o 
caso do Concelho de Cascais, 
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Universidade Técnica de Lisboa 
(Tese de Mestrado), pág. 19
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(Tese de Mestrado), pág. 16
46 WEHRHAHN, R. (2003) 
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47 RAPOSO, Rita (2006) Gated 
communities, commodification and 
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Metropolitan Area. Geojournal 
apud RAPOSO, Rita (2012) 
Condomínios fechados, tempo, 
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É um exemplo de ações de privatização do espaço público, uma vez que, em 
regra, constituem o resultado, legal ou ilegal, da ação coletiva de residentes que 
reclamam a transformação de áreas que, de raiz, não eram muradas ou fechadas.48

Estas questões linguísticas, que numa análise mais superficial se apresentam 
como pouco relevantes, levantam algumas questões importantes relacionadas com 
a imagem social associada a este tipo de construções, nomeadamente a segregação 
social e espacial criada por este produto imobiliário. Estas questões serão analisadas 
mais à frente, nos próximos capítulos, onde são estudados temas como a criação de 
barreiras físicas e simbólicas para separação de espaços e realidades, identificação 
ou delimitação espacial de grupos privilegiados, desconexão com a cidade, e 
privatização do espaço público.

“Ultrapassando qualquer delimitação teórica de um objecto, a consideração 
sobre se determinada paisagem é ou não é um cf, afigura-se também como juízo 
social e culturalmente mediado.”.49

Os condomínios fechados apresentam-se à sociedade essencialmente como 
um espaço reservado, apartado do resto das construções, que oferece determinadas 
amenidades e onde os frequentadores podem encontrar qualidade de vida, que 
de alguma forma contrasta com o exterior. A própria versatilidade deste tipo de 
empreendimentos e adaptação a diversos contextos são ao mesmo tempo motivo 
do seu sucesso e razão pela qual a definição do conceito se apresenta tão dispersa. 
Não havendo uma definição clara quer em termos arquitetónicos, quer legais, os 
condomínios fechados são, acima de tudo, “uma mercadoria que obedece a uma 
fórmula definida, a qual, apesar de poder suportar diversas variantes, é quase sempre 
um caso de engenharia do espaço e da sociedade. Interpretá-los assim é também 
uma maneira de indicar que o lado da oferta, a indústria imobiliária, teve um papel 
decisivo na sua criação e expansão.”.50

48 RAPOSO, Rita (2006) Gated 
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histórica, São Paulo, Cad. Metrop., 
pág. 174
49 MARTINS, Marta (2008) 
Condomínio Habitacionais 
Fechados e Qualidade de Vida: uma 
discussão sobre a Cidade, In: VI 
Congresso Português de Sociologia 
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Práticas, Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, Lisboa, pág. 5
50 RAPOSO, Rita (2008) 
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Fig. 61

Fig. 62

Fig.61 Carcassone, cidade medieval 
fortificada perto de Touluse, França 
- fonte da imagem: geografiadavida.
com/2012/09/26/carcassonne/
Fig.62 Aigues Mortes, cidade 
medieval fortificada perto de 
Montpellier - fonte da imagem: 
historiadearquitecturacresta.
blogspot.com/2014/10/ciudades-
medievales-recomendadas.html



53

“A lei do crescimento urbano, ditada pela economia capitalista, significou a 
inexorável destruição de todas as características naturais que deleitam e fortificam 
a alma humana em suas atividades diárias. Os rios eram transformados em 
esgotos…, as zonas portuárias podiam ser tornadas inacessíveis para o transeunte, 
árvores antigas podiam ser sacrificadas e edifícios veneráveis postos abaixo em 
favor da velocidade do tráfego; mas, enquanto as classes superiores pudessem ir de 
carruagem passear ao Central Park ou dar uma galopada matinal em Rotten Row, a 
falta de espaço para a recreação e beleza recreativa na cidade em geral não chegou 
a ser percebida”.51

O conceito de Condomínio Fechado é relativamente recente. No entanto, 
vários autores apontam a privatização de algumas praças residenciais em Londres, 
no séc. XVIII, como os primeiros passos para os condomínios fechados como 
conhecemos hoje.

Não existem estudos que se dediquem especificamente à história dos 
Condomínios Fechados, apenas existem alguns apontamentos na bibliografia que 
se dedicam ao estudo dos mesmos. Confrontando estes dados com a história geral 
das cidades e dos subúrbios, podem ser identificadas as origens deste fenómeno.

Cruz aponta as cidades medievais fortificadas como uma possibilidade para 
a origem das comunidades fechadas. Defende que desde sempre houve necessidade 
de defesa em relação ao exterior ou a estranhos à comunidade. Numa tentativa 
de procura de refúgio em locais seguros, de fugir aos outros – meros estranhos 
ou inimigos – o homem sempre se refugiou atrás de portões, muros e muralhas.52 
Sendo primeiramente uma questão de natureza militar e mais tarde tornando-se 
uma questão social, de segregação em relação a determinados grupos sociais, não 
constituíam, ainda assim, as bases das comunidades fechadas como conhecemos 
hoje, uma vez que eram apenas formas urbanas de aglomeração segregadas do 
restante tecido urbano, com carácter físico ou social, mas sem constituírem zonas 
habitacionais baseadas em relações de status social.52

O mesmo raciocínio é seguido por Raposo, que afirma que as cidades 
amuralhadas medievais estão muito longe das origens do fenómeno dos 
Condomínios Fechados: “Apenas com o advento da modernidade, o avanço do 
capitalismo e o surgimento do fenómeno da segregação, típico da cidade moderna, 
aquele fenómeno ganhou oportunidade. A cidade medieval não necessitava de 
instituir barreiras físicas entre os seus grupos residentes; apenas se protegia do 
exterior (…) todos conheciam o seu lugar (…) Apenas a modernidade e a sua 
nova estrutura social trouxeram a urgência da separação física de diferentes grupos 
sociais”.53

Raposo sistematiza as origens históricas dos Condomínios Fechados 
identificando duas edições do fenómeno, sendo que a segunda foi a que 
verdadeiramente impulsionou a sua expansão e levou ao desenvolvimento com base 
no que conhecemos hoje.53

Primeiros passos para a Segregação Urbana

51 MUMFORD, Lewis (1982)
A cidade na história: suas origens, 
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52 CRUZ, Sara (2003) Fragmentos 
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53 RAPOSO, Rita (2008) 
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À primeira edição correspondem duas formas sócio-espaciais, sendo que a 
primeira corresponde à transformação, por volta do ano de 1750, da praça residencial 
britânica do séc. XVII, com origem em Londres, e a segunda corresponde ao subúrbio 
romântico planeado anglo-americano, que surgiu na década de 1830, em Inglaterra. 
Raposo afirma que desde a sua origem, em especial desde o subúrbio romântico 
os CF’s correspondem a um produto imobiliário definido, assim como a um tipo 
único de segregação. Aqueles encontram-se também, desde a origem, associados a 
condições económicas, sociais, políticas, culturais e espaciais específicas.54

Covent Garden terá sido a primeira praça residencial britânica, e surgiu em 
1630, em Londres, com um amplo espaço central aberto ao público. Depois dos 
incêndios de Londres em 1666, este tipo de praças passou a ser uma das principais 
formas escolhidas na criação de novas zonas para as classes mais abastadas65. No 
entanto, precisamente por se manterem abertas ao público (não sendo espaços 
totalmente privados), e por grande parte serem baldios, cujos anteriores residentes 
mantinham direito de acesso para exercício de diversas actividades, estas praças não 
tiveram o uso originalmente desejado, aquando da sua construção: congestionamento 
de tráfego, actividades comerciais, prostituição, etc.55

Em 1713 surge a primeira praça com jardim vedado - Hanover Square. Na 
década de 1720 surgem então novas praças, resultado da transformação de praças 
antigas com acesso público, que passaram a ter vedações com grades metálicas. Esta 
transformação teve origem na reivindicação dos residentes do usufruto exclusivo 
dos jardins.54

Em 1726 é criado um mecanismo legal para controlo do uso das praças: 
parliamentary enclosure acts. Este mecanismo foi ativado pela primeira vez com a St. 
James Square e foi utilizado mais tarde por muitas outras praças fazendo com que 
a questão dos baldios e do livre acesso de antigos residentes entrasse em declínio, 
tornando estas praças clausuradas e não acessíveis ao público em geral.55

Este mecanismo legal fez com que estas praças se tornassem um produto com 
valor imobiliário fazendo também aumentar o valor das residências aí localizadas.

Esta forma de alojamento para as classes mais abastadas foi tomada como 
exemplo nos Estados Unidos e apenas em finais do séc. XIX terminou a sua 
expansão. Contudo, desde o final do séc. XIX, outra forma se mostrava em expansão: 
o subúrbio anglo-americano; a segunda forma sócio-espacial da primeira edição do 
fenómeno dos condomínios fechados mencionada por Raposo.56

Este subúrbio tomou várias formas mas apenas uma realiza a passagem 
direta da praça residencial britânica para os actuais condomínios fechados: o 
subúrbio romântico planeado.56 Em finais do séc. XVIII, Londres já se rodeava 
de verdadeiros subúrbios, fruto da deslocalização da classe mercantil para as villas 
e casas de campo em redor da cidade. Esta nova fórmula de subúrbio baseava-se 
numa arquitectura específica e cruzava o pitoresco inglês com a diversidade dos 
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estilos arquitectónicos e historicismo, tendo surgido no final da década de 1830 em 
Inglaterra e por volta de 1850 nos EUA57.

Fishman menciona a Park Village como a experiência mais completa do 
subúrbio anglo-americano, sendo o modelo de “casas no parque”, planeado de raíz 
por John Nash. A Park Village tinha ainda a particularidade de o seu espaço ser 
clausurado. As primeiras edições surgiram por volta de 1837, em Manchester e 
em Liverpool onde eram cada vez mais nítidas as divisões de classe e a urgência 
da burguesia fugir do centro da cidade. Esta urgência começou a sentir-se noutras 
cidades inglesas e norte-americanas e o modelo de subúrbio romântico planeado 
expandiu-se.58

Esta teria sido a primeira edição do fenómeno dos condomínios fechados, 
que conheceu variadas transformações e que acabou por se extinguir nas primeiras 
décadas do séc. XX. Desde então, até cerca do ano de 1970, o fenómeno esteve 
“adormecido”.59

A segunda edição terá tido início por volta de 1970 nos EUA (e não 
em Inglaterra, como se verificou na primeira edição) tendo surgido diversos 
empreendimentos imobiliários residenciais novos que adoptaram a fórmula fechada, 
especialmente em zonas turísticas, com destaque para o Estado da Califórnia.59

Na década de 1980 este tipo de empreendimentos alastrou-se a outros 
Estados dos EUA. Também nesta altura o fenómeno começou a verificar-se noutros 
países, nomeadamente no Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo). Em Portugal, por 
esta altura, os condomínios fechados ainda davam os primeiros passos (tema a ser 
apresentado em maior detalhe nos próximos capítulos). Segundo Raposo (2012), 
desde 1990 o fenómeno tem vindo a verificar-se noutros países como China, 
Angola, Bulgária, Líbano, Argentina, Austrália, Índia, Malásia, Chile, Rússia, 
África do Sul, Singapura.60

Independentemente dos autores ou da área de estudo que analisa o fenómeno, 
os condomínios fechados são sempre associados a uma forma de “segregação”, 
a um distanciamento e a uma definição de barreiras (físicas ou simbólicas) para 
diferenciação de grupos sociais. A própria origem do fenómeno terá resultado 
da vontade de determinados grupos de residentes em ter acesso exclusivo a um 
determinado espaço e regalias (praças residenciais britânicas), impedindo o 
acesso a outros indivíduos e evidenciando a necessidade de se afastarem do resto 
da população com a qual não se identificam (subúrbio romântico planeado). A 
palavra segregação” tem um certo tom pejorativo, mas considerando os dois traços 
dos condomínios fechados, associados à espacialização de desigualdades sociais, 
apontados por Raposo (1- recurso a barreiras físico-arquitetónicas e 2- carácter 
voluntário)61, podemos verificar a presença de fatores de segregação e criação de 
distanciamento físico entre grupos sociais. Mais à frente será analisado o fenómeno 
em Portugal e poderá verificar-se que a intenção primeira de quem reside num 
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condomínio fechado não é propriamente o distanciamento a certos grupos sociais, 
ou a pertença a um determinado grupo, ou até a exclusividade, ou uma questão de 
segurança em relação ao mundo exterior ao condomínio (como acontece noutros 
países como o Brasil) mas apenas as amenidades (equipamentos, atividades e 
espaços) que os condomínios fechados proporcionam.

Conclui-se assim, que os condomínios fechados são considerados uma forma 
de segregação urbana, seja pela corroboração da existência de grupos de elite que 
de alguma forma se apropriam de espaços outrora públicos, seja pela fragmentação 
urbana, através da introdução de barreiras físicas e consequente desconexão com 
a cidade. A sua expansão é, por estes motivos, vista de forma negativa, por vários 
arquitetos, sociólogos e urbanistas.

“Se o número de condomínios privados continuar a aumentar em Lisboa, 
ao ritmo dos últimos dez anos, dentro de pouco tempo, uma parte substancial dos 
lisboetas ver-se-á privada da experiência de vida de ser lisboeta”. Para o sociólogo 
Filipe Carreira da Silva, “ser-se lisboeta implica viver a cidade, e não apenas na 
cidade”: “O cosmopolitismo duma cidade e dos seus cidadãos mede-se, antes de 
mais, pela sua abertura a este ‘outro’, desconhecido certamente, mas, também, uma 
fonte inesgotável de novas experiências e saberes. A alternativa, nunca revelada 
nos anúncios publicitários dos novíssimos condomínios, é um paroquialismo novo-
rico tão ridículo quanto politicamente nefasto, pelo menos na perspectiva de uma 
concepção de democracia participada.”.62

Nas palavras do Arquiteto Teotónio Pereira: “Os condomínios fechados 
‘são mais um factor de debilitação das cidades, porque representam guetos de 
ricos no meio do tecido urbano que não usam o tecido urbano, nem fruem do 
espaço público’. Se continuarem a expandir-se, o arquitecto não tem dúvidas que 
estaremos a caminhar para um modelo de cidade estanque, onde os mais ricos 
apenas convivem com os mais ricos e os mais pobres com os da mesma condição.”.62
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Vitor Matias Ferreira, especialista em sociologia urbana, também tem “muitas 
reservas” em relação aos condomínios fechados, “porque subvertem a condição 
pública da cidade - conviver em comunidade”.63

Partindo da premissa de que a origem do fenómeno dos condomínios 
fechados como conhecemos hoje terá estado nas gated communities nos Estados 
Unidos apresenta-se pertinente a análise do conceito de comunidade.

“Viver em comunidade” é uma expressão comummente utilizada para referir 
o modo de vida de um grupo de indivíduos que têm interesses em comum, que 
convive com frequência e que estabelece relações sociais segundo determinadas 
regras (sejam implícitas ou explícitas). No entanto, o conceito de comunidade não é 
totalmente claro, nem estático. Autores como C. Arensberg e R. Redfield defendiam 
a existência de um espaço físico determinado como característica das comunidades, 
o que actualmente não será tão adequado, se considerarmos as comunidades virtuais, 
por exemplo. Estes autores mencionam as seguintes características essenciais à 
definição de comunidade:

“C. Arensberg (1961) sumariza quatro variáveis que considera essenciais à 
definição de comunidade: espacial, populacional, organizacional e temporal. As 
variáveis espacial e populacional são de certa forma comuns a todas as modalidades 
de comunidade definidas no sentido biótico, isto é, um agregado de seres vivos 
explorando os recursos ecológicos de uma determinada área territorial; as variáveis 
organizacional e temporal é que lhe conferem um sentido propriamente humano: 
mais do que um população ocupando um certo espaço geográfico, a comunidade 
humana envolve um quadro organizado de relações pessoais regido por um certo 
padrão cultural historicamente construído.”.64

Por sua vez “As dimensões que definem o conceito de comunidade em 
Redfield são distintividade: a comunidade apresenta limites visíveis (‘where the 
community begins and where it ends is apparent’), compactação: a comunidade é 
um objecto condensado à apreensão de um observador único (‘a unit of personal 
observation’), homogeneidade no tempo histórico e espaço social (“slow-changing”) 
e auto-suficiência quanto ao provimento de todas ou quase todas as necessidades de 
seus membros (‘a craddle to the grave arrangement’).”.65

Por certo ter-se-á que ter em conta o ano em que tais definições foram 
apontadas por estes dois autores, quando analisamos a conexão destes conceitos 
(ou a falta dela) face à realidade actual.
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Fig. 63

Fig.63 Ilustração do conceito de 
viver em comunidade - fonte da 
imagem: rezendeadministradora.
com.br/wp-content/
uploads/2016/07/vizinhos3.jpg
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O conceito de comunidade tem sido convencionalmente compreendido 
tendo em conta duas perspectivas: ou como um determinado segmento populacional 
ocupando uma área territorial contígua; ou como um certo tipo de relação social 
evocando os aspectos mais positivos dos processos de associação humana;66 no 
entanto, parece existir alguma confusão conceitual. Qualquer agrupamento tem 
sido chamado de comunidade, sejam bairros, vilas, cidades, segmentos religiosos, 
segmentos sociais, redes de relacionamentos na internet, etc.67

Peruzo e Volpato mencionam uma constatação de Palácios: “ideia ou 
conceito de comunidade, tão central na Sociedade Clássica, é uma invenção da 
Modernidade”.68 Acrescentam ainda que surgem teorizações que apresentam 
possíveis contraposições entre comunidade e sociedade.68

Surge assim a questão: o que distingue a comunidade da sociedade?
Segundo Bauman, “comunidade” produz uma sensação boa por causa dos 

significados que a palavra carrega: é a segurança em meio à hostilidade.69 Peruzzo 
menciona também o conceito apresentado por Max Webber: comunidade é “ uma 
relação social quando a atitude na ação social - no caso particular, em termo médio 
ou no tipo puro - inspira-se no sentimento subjetivo (afetivo ou tradicional) dos 
partícipes da constituição de um todo”.70 

“Aonde quer que os seres humanos estejam ligados de forma orgânica pela 
vontade e se afirmem reciprocamente, encontra-se alguma espécie de comunidade”, 
segundo Tonnies.70 O mesmo autor refere três tipos de comunidade: a) parentesco, 
b) vizinhança e c) amizade, sendo que o parentesco se relaciona com os laços de 
sangue e a partilha da mesma casa, não estando limitados à proximidade física; 
a vizinhança caracteriza-se pela vida em comum entre pessoas próximas da qual 
nasce um sentimento mútuo de confiança, de favores, etc, o que dificilmente se 
mantêm sem a proximidade física; por sua vez, a amizade, segundo o autor, nasce 
das preferências entre profissionais de uma mesma área ou daqueles que partilham 
da mesma fé, trabalham pela mesma causa e reconhecem-se entre si.71 Peruzzo  
acrescenta que este autor parece reconhecer a existência de comunidades na 
vida urbana. Inclusive, a vida urbana pode ser representada pela comunidade de 
vizinhança.72

Segundo esta definição de Tonnies poder-se-á encontrar algum fundo 
argumentativo para considerar os condomínios fechados verdadeiramente uma 
comunidade? De facto, trata-se de um grupo de indivíduos com interesses em 
comum, que partilham um espaço e o cotidiano, originando até relações de amizade. 
Será o conceito de vizinhança suficiente para considerar os condomínios fechados 
uma comunidade?70
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A Comunidade Isolada
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Ainda em Peruzzo é apontada uma perspectiva de comunidade que vai além 
desta ideia apresentada por Tonnies. Martin Buber defende que a comunidade vai 
além da proximidade física: “sê-la-ía a comunhão de escolhas, a vontade comum, a 
partilha de um mesmo ideal, noções actualmente primordiais para se entender as 
comunidades virtuais.”.73

Voltando a Marcos Palácios, o autor defende que alguns elementos fundamentais 
caracterizam uma comunidade na actualidade: sentimento de pertença, sentimento 
de comunidade, permanência (em contraposição à efemeridade), territorialidade 
(real ou simbólica) e forma própria de comunicação entre seus membros por meio 
de veículos específicos.74 Seguindo esta linha de pensamento e a aplicação do 
conceito de comunidade à actualidade, Peruzzo refere também a visão de Manuel 
Castells que defende que “as pessoas resistem ao processo de individualização e 
automização, tendendo a agrupar-se em organizações comunitárias que, ao longo 
do tempo, geram um sentimento de pertença e, em última análise, em muitos casos, 
uma identidade cultural, comunal”.75 Peruzzo acrescenta que a hipótese do autor é 
a de que, por meio de um processo de mobilização social, as pessoas participem de 
movimentos urbanos defendendo interesses em comum.76

Nos capítulos mais à frente veremos mais em detalhe as características dos 
condomínios fechados em Portugal e poderemos concluir que este conceito de 
comunidade associado a relações de comunhão cultural e sentimento de pertença não 
são tão patentes, mas talvez o caso dos EUA (país de origem dos gated communities) 
sejam um bom exemplo de como as características de uma comunidade actual 
podem ser encontradas nas gated communities. Barkely e Snyder apresentam um 
estudo acerca do efeito dos condomínios fechados no sentido de comunidade e o 
papel social dos seus residentes na sociedade, nos EUA:

“This phenomenon of building fortresses has enormous consequences for policy. 
Allowing some citizens to secede from public contact and to exclude others from their 
economic and social privilege aims directly at the conceptual base of community 
and citizenship in this country. The old notions of community mobility and mutual 
responsibility are loosened by these new community patterns. What is the measure of 
nationhood when the divisions between neighborhoods require armed patrols and electric 
fences to keep out other citizens? When public services and even local governments are 
privatized, when the community of responsibility stops at the subdivision’s gates, what 
happens to the function and the very idea of a social and political democracy? In short, 
can this nation fulfill its social contract without social contact?”.77
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Barkely e Snyder apresentam os condomínios fechados como uma forma 
de segregação social e espacial, mencionando que o contrato social é corrompido 
pelos residentes dos condomínios fechados em relação ao resto da sociedade, ao 
apartarem-se voluntariamente, privatizarem espaço público e assumidamente não 
terem intenções de contribuir para o bem-estar de todos.

Podemos afirmar que os condomínios fechados nos EUA têm por base o 
verdadeiro sentido de comunidade, considerando que se trata de um grupo de 
pessoas que está física e mentalmente próximo, com interesses e ideais em comum, 
sendo que os aproxima da ideia de que o Estado não cumpre o seu papel no que diz 
respeito à população e ao modo como gere as despesas em prol da cidade, estando a 
necessidade de “controlarem a sua própria vida” e a força que ganham como grupo 
na base da motivação para viverem fechados em relação ao resto da sociedade:

“The growing divisions between city and suburb and between rich and poor are 
creating new patterns that reinforce the costs that isolation and exclusion impose on 
some at the same time they benefit others. These “turf wars,” while most dramatically 
manifested by gated communities, are a troubling trend for land use planning. As citizens 
separate themselves into homogenous, independent cells, their ties to the greater polity and 
society become attenuated, increasing resistance to efforts to resolve municipal, let alone 
regional, problems. As one resident of the gated country club development Blackhawk said 
in a focus group, “People are tired of the way the government has managed issues. Because 
you don’t really have control over how the money is spent, [you] feel disenfranchised. 
If the courts are going to release criminals and we’re going to continue not to prosecute 
people and continue to spend money the way we’ve been spending it, and I can’t change it, 
at least here in Blackhawk, I have a little control over how I live my life.”.78

A procura da “cidade do antes”
Em Portugal não está tanto em causa o sentimento de pertença a um grupo 

com o qual se tem uma condição suficientemente forte de proximidade, mas apenas 
uma questão de status social; de pertença a um grupo que tem acesso a determinadas 
regalias que os outros, fora do condomínio, não têm. Martins aponta a  fuga à 
agitação urbana também como um forte motivador para adquirir residência num 
condomínio fechado (neste caso, em Lisboa, o caso de estudo), bem como o simples 
facto de o local onde residem apresentar as melhores condições em termos de 
oportunidade de negócio, na altura da compra.79 No entanto, Martins refere ainda 
uma motivação intrínseca a quem adquire residência num condomínio fechado em 
Lisboa que podemos associar ao significado que a palavra comunidade “acarreta” 
de algo de bom, com uma aura positiva, como aponta Bauman:80 a procura da 
“cidade do antes”81, onde o trânsito não era caótico, onde as crianças brincavam 
na rua em segurança e os espaços verdes eram abundantes. Este conceito pode ser 
relacionado com o conforto transmitido pela expressão “viver em comunidade”, 
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onde há uma relação de proximidade e confiança com a vizinhança. Talvez a 
procura deste sentimento “caloroso” de pertença a um grupo, cujo ambiente nos 
transmite sensações familiares, em contraste com a indiferença e individualização 
que se vive na cidade actual esteja de alguma forma na origem da opção por viver 
num condomínio fechado. Martins refere:

“Não desprezando a proteção face ao crime - reconhecida como marca 
tendencialmente presente nos/dos chf - o trânsito é um factor frequentemente 
referenciado como elemento ameaçador, indutor de repulsa pela cidade presente: 
pelo incómodo e poluição do quotidiano; pela sinalização de ausência de ordem 
planeada e pela ameaça que representa à integridade física das crianças. Também 
pela menor exposição ao trânsito e adoção de regras próprias internas, o chf oferece 
oportunidade de brincar ao ar livre, redescobrindo formas de entretenimento mais 
comuns na cidade de antes.”.82

Assim, torna-se claro que o conceito de comunidade, nas suas variadas 
vertentes estará, de alguma forma, latente nos condomínios fechados, com maior 
ou menor intensidade.

A comunidade fechada (des)integrada na cidade                                                                                                                    
Se os condomínio fechados são uma comunidade fechada (gated communities), 

como se posicionam em relação ao resto da cidade? Serão os condomínios fechados 
o fim da vida em comunidade para a cidade como um todo?

“The new developments create a private world that need share little with its 
neighbors or the larger political system. This fragmentation undermines the very 
concept of organized community life. We no longer speak of citizens, but of taxpayers, 
who take no active role in governance but merely exchange money for services. In the 
gated communities, many say they are taking care of themselves and have no desire to 
contribute to the common pool serving their neighbors in the rest of the city. In areas 
where gated communities are the norm, not the exception, this perspective has potentially 
severe impacts on the common welfare.”.83

Além de questões sociais levantadas pela expansão de comunidades fechadas 
e o seu lugar na comunidade como um todo, colocam-se também questões 
urbanísticas acerca do papel dos condomínios fechados na cidade e a redução da 
mobilidade que lhes está associada, uma vez que estes formam pequenas “ilhas” 
inacessíveis, impedindo o movimento fluído na cidade. Está aqui também em 
causa a apropriação de espaços públicos pelos condomínios fechados, tornando-
os inacessíveis, nomeadamente ruas e espaços verdes. Coloca-se  a questão da 
acessibilidade por igual para todos os residentes da cidade.



63

Gomes refere: “A mobilidade urbana e o modo como esta se processa 
condicionam a vida urbana e a sua sociedade. As relações sociais, comerciais e 
profissionais estão dependentes dos movimentos urbanos, e são estes que estimulam 
o desenvolvimento das cidades. A forma como os citadinos se movimentam 
produz hábitos urbanos e caracterizam a sociedade. O ‘direito à cidade’ pressupõe 
que a cidade seja de todos os seus habitantes, logo, o direito à circulação deve 
abranger todos os espaços públicos urbanos (...). A falta de mobilidade, associada 
à distribuição residencial estratificada, é um dos factores que mais evidencia a 
exclusão social e desequilíbrio social.”.84

Tendo em consideração esta temática de segregação espacial, os condomínios 
fechados apresentam-se como uma “ameaça” à mobilidade dentro da cidade, se não 
forem devidamente planeados:

“os condomínios fechados são tumores malignos cuja proliferação é urgente 
que seja estancada” - segundo o arquitecto Nuno Teotónio Pereira.85

“A segregação espacial urbana atua através da acessibilidade, ou seja, através 
das facilidades ou dificuldades de locomoção no espaço urbano” - Jane Jacobs.86

Os condomínios fechados são uma forma de fragmentação do território e 
são resultado da falta de planeamento e da desordem urbana. Salgueiro apresenta 
a fragmentação de território como “uma organização territorial marcada pela 
existência de enclaves territoriais distintos e sem continuidade com a estrutura 
sócio-espacial que os cerca.”.87 A autora refere que o que está na origem desta 
fragmentação não é a dimensão ou forma destes enclaves mas a relação (ou falta 
dela) que estabelecem com o espaço envolvente, impossibilitando uma leitura 
global do território.88

A integração dos condomínios fechados como apenas partes individuais do 
território ocupado pela cidade é portanto uma ilusão, uma vez que não deixam 
de ter uma concepção fechada ao resto da cidade e a integração dos indivíduos 
que neles residem não é plena porque não compreende a relação com o exterior, 
tratando-se de uma “subcultura” que se afasta da cultura geral da cidade.

Comunidade utópica
Os condomínios fechados transmitem aos seus residentes uma sensação de 

“bolha” de proteção, onde podem viver o seu quotidiano em segurança, convivendo 
com os seus “semelhantes”, evitando a agitação e insegurança da parte exterior do 
condomínio, bem como se separam dos cidadãos que vivem fora dos muros, gerindo 
o seu próprio espaço e criando as sua próprias regras pretendendo assemelhar-se a 
uma comunidade.
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“Estes ‘enclaves homogéneos’, que fragmentam o espaço urbano através 
da selectividade e segregação social, surgem na ânsia de facilitar a integração dos 
indivíduos na sociedade e configuram-se para manter e preservar ‘as condições de 
confiança, segurança, previsibilidade e um sentido de convicções partilhadas face às 
incertezas da vida pública’.”.89

Mas será esta ideia uma utopia? Independentemente das consequências 
sociais e urbanísticas que os condomínios fechados apresentam, será possível na 
sociedade actual, criar uma verdadeira comunidade dentro da urbe?

Numa sociedade cada mais individualizada em que cada um vive virado para 
si mesmo, em que as ruas e lugares comuns na cidade são apenas passagens às quais 
não damos importância nem dedicamos tempo, ao invés do tempo que gastamos 
em casa. E mesmo esse tempo é limitado até a vida, com um ritmo de mudança 
cada vez mais veloz, nos levar para outro local ao qual também chamaremos casa. 
Segundo Bauman “nada dura o suficiente para ser absorvido, tornar-se familiar 
e transformar-se no que as pessoas ávidas de comunidade e lar procuravam e 
esperavam”.90 Os condomínios fechados apresentam-se assim, face a esta realidade, 
como uma possível solução para quem procura o conforto e a familiaridade de 
outrora; não havendo no entanto margem para que a vivência num condomínio 
fechado seja exactamente o que procuram, uma vez que, apesar de muitos dos 
condomínios fechados oferecerem regalias que contrastam com a  vida agitada da 
cidade, as rápidas mudanças na sociedade actual não permitem que a vizinhança 
seja a mesma durante muito tempo, e que haja sequer tempo para criação de laços 
afectivos ou de uma dimensão mais profunda do que apenas proximidade física, 
típicos de uma comunidade.

(O sentido de comunidade) “é um sentimento de pertença, um sentimento 
de que os membros são importantes uns para os outros e para o grupo, em geral, e 
uma convicção comum de que as necessidades serão atendidas através do próprio 
compromisso de união.”.91

Segundo este conceito, podemos afirmar que o sentido de comunidade nos 
condomínios fechados das cidades actuais poderá ser algo utópico.

O papel social do arquitecto
O processo de expansão dos condomínios fechados, alavancado por várias 

questões sociais já mencionadas neste trabalho, é um fenómeno que levanta variadas 
questões de organização do espaço originando segregação espacial, redução da 
mobilidade na cidade e fragmentação territorial colocando em causa uma leitura 
fluente da organização da cidade, tal como já foi mencionado em capítulos anteriores.
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A falta de regulamentação específica e a eficiência económica deste modelo 
para o sector imobiliário, responsável pela divulgação deste tipo de empreendimentos, 
são importantes motores que mobilizam o alastramento dos condomínios fechados 
na cidade.

“Os cf ’s são modelos urbanísticos bastante adaptáveis aos mais diversos 
contextos (urbanísticos, topográficos, etc,) com igualmente diversas respostas: da 
configuração morfológica do espaço, ao tipo e número de equipamentos oferecidos, 
à densidade da construção, à superfície da implementação, tipologia de espaços 
verdes, etc. Os ‘paraísos artificiais’ parecem não ter uma fórmula urbana comum. 
(...) Mas a sua versatilidade é uma das razões para o seu sucesso global.”.92

Todos estes empreendimentos têm origem num projecto idealizado por um 
arquitecto, que toma uma papel social importante neste processo. Se o fenómeno não 
pode ser travado,  e com o objectivo de reduzir os seus efeitos nefastos o arquitecto 
tem o dever de repensar a forma como os condomínios fechados se inserem na 
cidade, considerando a mobilidade, o acesso a espaços públicos por parte de todos e 
a imagem da cidade como um todo. “A estratégia passa por reconhecer e entender o 
fenómeno dos cf ’s, as suas vantagens e desvantagens do ponto de vista urbano, com 
vista a uma melhor integração destes na cidade.”.93

“A prática do urbanismo passa, então, pelo entendimento das necessidades 
espaciais que o ser humano carece nas suas rotinas diárias na urbe. A importância 
da cidade como ‘comutador’ de relações não pode ser esquecida, nem metabolizada 
no seu inverso, num ‘disjuntor social’,  prorrogando a segregação inter-cidadãos. 
Para isso, o arquitecto não se pode afastar do caráter de interveniente social que 
possui,  deverá assimilar a ‘mixidade’ como uma directriz que possa potenciar a 
inserção dos habitantes no “espírito de cidadania”.94

Se a comunidade é um grupo de indivíduos com um interesse em comum e se 
esse grupo for fechado, não estamos perante uma situação típica de isolamento do 
resto da sociedade? Não serão os condomínios fechados uma forma de fragmentar 
a própria comunidade, formando-se grupos dentro do grande grupo que deveria ser 
a cidade? No próximo capítulo é analisada a componente mencionada por vários 
autores como um dos fortes motivos de criação de comunidades fechadas (“gated 
communities”): a segurança. É analisada também a possibilidade de a construção 
que tem como propósito o aumento da segurança (muros, portões, e todo o tipo de 
barreiras físicas utilizadas nos condomínios fechados), ser precisamente um factor 
de redução da proteção de quem está dentro dos muros.
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Matias Ferreira é da opinião que a explosão de condomínios está relacionada 
com a insegurança urbana. “Mas não vamos resolver os problemas de segurança 
fechando-nos em fortalezas”, observa.95

  
A característica comum a todos os condomínios fechados, diferenciando-os 

de outro tipo de empreendimentos é a presença de barreiras físicas que circundam 
os mesmos.96 Tal como apresentado no capítulo “Primeiros passos para a segregação 
urbana”, a origem dos condomínios fechados terá sido precisamente a criação de 
espaços delimitados por barreiras com os objetivos de diferenciação e de controlo 
de acesso (em linha com outros aspectos mais latos como a segregação social, o 
acesso privilegiado a determinadas regalias, a criação de privacidade, entre outros). 
Já a expansão do fenómeno e o desenvolvimento até aos dias de hoje levantam outra 
questão: a segurança. Serão os condomínios fechados mais seguros que outro tipos 
de empreendimentos? Os estudos acerca da expansão dos condomínios fechados 
mencionam com frequência o caso do Brasil e este é quase sempre associado à 
violência e criminalidade que se vive em determinadas zonas do país e, por 
consequência, à procura de soluções habitacionais que confiram algum sentimento 
de segurança, o que não será o caso de muitos outros países onde o fenómeno 
está também em expansão. Pretende-se neste capítulo discutir se os condomínios 
fechados poderão ser considerados mais seguros e se os residentes sentem maior 
segurança habitando num empreendimento deste tipo; ou se todos os mecanismos 
de segurança tipicamente utilizados nos condomínios fechados apenas conferem 
uma ideia utópica de segurança.

Será talvez importante desconstruir a ideia de segurança associada a este 
tema: “(...)termo aglutinador de diferentes sentidos associados às ideias de medo, 
privacidade  e controlo sobre a incerteza. Frequentemente, esses sentidos perdem 
visibilidade própria em prol do acentuar do medo do crime. Porque neste termo, 
segurança, tanto cabem receios fundados em múltiplos desconfortos, como 
interesses estratégicos e modos de exercício de um ascendente que se ganha sobre a 
vizinhança próxima, percebida como espaço que passa a poder influenciar-se mais 
directamente.”.97

O conceito de segurança nos condomínios fechados poderá não estar apenas 
associado à proteção contra o crime mas também à privacidade e controlo de 
acesso assegurados pelas barreiras físicas e outros mecanismos de proteção contra a 
agitação da cidade, e contra todos os não residentes do condomínio.

“Semelhante crença pressente-se em fontes várias. Por ex., na preocupação 
da Organização das Nações Unidas, inscrita no relatório State of the World ’s Cities 
2006/07 (UN-Habitat), ante a emergência de uma ‘arquitectura do medo’, na 
qual ‘os ricos [se refugiam] em enclaves residenciais fortificados ou comunidades 
cerradas, atentatórias do crescimento urbano sustentável’ (El País, 16.06.2006).”.98

Condomínios fechados: Segurança ou Clausura
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Blakey e Snyder conduziram estudos, no final dos anos 1980, início dos anos 
1990, em vários condomínios fechados nos Estados Unidos da América e concluíram 
que a presença de muros ou outro tipo de barreiras físicas não é factor diferenciador 
entre zonas com maior e menor registo de criminalidade. Concluíram também 
que a percepção dos agentes da polícia é que os muros reduzem a acessibilidade ao 
interior do condomínio, atrasando a capacidade de resposta das patrulhas:

“Two of the more thorough and wide-ranging studies were conducted by police 
in Fort Lauderdale. The first found no significant change in rates for violent or property 
crime in a dosed-street neighborhood. Auto theft, burglary, and some other crimes 
dropped consider ably immediately after closure, but none were sustained for more than 
a short time. A second study compared the change in crime rates in several closed-street 
neighborhoods with that of the city as a whole and concluded that the gates and barricades 
had no significant effect. That study also included a survey of patrol officers and found 
that the majority disliked the street closures. Most thought that they do not reduce crime, 
but do slow response time and inhibit police patrols.”.99

Estes estudos concluíram também que os muros têm apenas um efeito 
psicológico, de percepção de maior segurança:

“The biggest difference between open- and closed-street neighborhoods was in 
perception: those behind gates felt much safer on their streets.”.99

Este sentimento de segurança poderá ainda ter o efeito contraproducente de 
fazer com que os residentes em condomínios fechados deixem os portões das suas 
casas abertos e as janelas desbloqueadas, aumentando o risco de roubo:

“But what is the reality? Does all of this security have any real impact on crime? The 
evidence does not suggest that it does. Police in all the areas where the authors conducted 
focus groups reported at best marginal differences in crime between gated and ungated 
developments. Most found no difference; crime rates varied by area but not between gated 
and ungated neighborhoods in the same area. A few even believed they hampered police 
efforts, because gates slowed response time, walls blocked sight lines, and residents gained 
a false sense of security, leading them to leave garage doors open and doors and windows 
unlocked.”.99

Blakely e Snyder defendem que embora as barreiras físicas transmitam um 
sentimento de segurança a quem reside nos condomínios fechados, as mesmas 
podem também ser um entrave à intervenção das forças policiais, reforçando os 
efeitos nefastos da clausura em que estas comunidades vivem.

O isolamento destes espaços é em si uma característica para que o nível 
de assaltos seja maior. Hillier identificou que quanto maior o valor de integração 
de um determinado espaço, maior o seu potencial de movimento e por isso a sua 
tendência para ser mais seguro. Pelo contrário, quanto maior a segregação (menor 
acessibilidade), maior o índice de assaltos.100
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“As conexões funcionais e visuais, existentes entre as edificações e o espaço 
público parecem ser importantes, pois podem influenciar o uso desses espaços. As 
conexões visuais possibilitam a supervisão dos espaços, e as conexões funcionais, 
além de também possibilitarem tal supervisão, representam a ligação entre os espaços 
privados e o público, pois permitem o acesso entre eles. Em seus estudos Basso e 
Lay, concluíram que as classes de nível alto, em busca de uma maior valorização da 
privacidade, adotam soluções arquitetônicas de fechamento dos lotes, impedindo a 
conexão visual entre a moradia e a rua, e contribuindo para a diminuição do uso das 
ruas. Nessa linha, Monteiro, conclui, através de seus estudos, que as áreas de maior 
permanência de usuários são aquelas não constituídas por espaços ‘cegos’, ou seja, 
aquelas áreas providas de conexão funcional com as edificações; assim como áreas 
constituídas por espaços ‘cegos’ são sub-utilizadas, com usos ‘inadequados’, ou seja, 
com presença de vandalismos, etc. Assim, devido à alteração causada pelas barreiras 
físicas de condomínios horizontais fechados na relação existente entre o espaço 
público e privado, pois reduzem as conexões funcionais e visuais, elas tendem a 
alterar o uso de seus espaços adjacentes.”.101

Conclui-se assim que a segurança sentida pelos residentes de condomínios 
fechados transmitida pela construção de muros, portões e outros mecanismos 
de clausura poderá ser utópica, uma vez que estudos revelam que a existência de 
barreiras físicas pode, por um lado, ser um entrave à acção das forças de segurança 
e, por outro lado, ser um factor de repulsa visual e funcional para os transeuntes 
o que diminui o movimento nas áreas circundantes, diminuindo a integração do 
condomínio na cidade, sendo mais apelativo à criminalidade. As barreiras físicas 
sugerem também que aquele espaço não é utilizado, que não há vigilância de 
moradores, e que não existe a possibilidade de socorro.102
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Barreiras físicas e simbólicas
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“Um limite pode tornar-se algo mais do que um simples obstáculo dominante 
se permitirmos que dele façam parte algumas qualidades motoras e visuais - se for, 
tal como antigamente era, estruturado parcialmente com as regiões confinantes. 
Torna-se, então, mais uma “costura” do que uma barreira, uma linha de intercâmbio 
ao longo da qual foram ‘alinhavadas’ duas áreas.”.103

E se a segurança é uma questão que não pode ficar de parte quando são 
referidas as características de condomínios fechados, do mesmo modo não poderá 
ser ignorada uma característica comum a todos: as delimitações, as barreiras. 
Barreiras essas, diga-se, que terão, na maior parte dos casos, o objectivo de 
aumentar a segurança. Já analisado no capítulo anterior, esta questão do aumento 
(ou diminuição) da segurança pode ser controversa, mas qualquer condomínio terá 
algum tipo de delimitação.

Sendo um condomínio fechado um lugar, à partida, delimitado à sua volta, 
precisamente com o objectivo de criar uma diferenciação entre o dentro e o fora, o 
público e o privado, será interessante perceber que tipo de barreiras existem e qual 
o seu efeito. O conceito de barreira tem, só por si, uma conotação algo negativa, 
remetendo para algum tipo de impedimento, seja uma barreira física ou metafórica. 
Para além disto, uma barreira física pode ter um simbolismo tão forte  que a sua 
existência vai para além do mero impedimento físico de passagem (como por 
exemplo, o Muro de Berlim).

“O muro de Berlim é um exemplo sobejamente conhecido que demonstra 
a capacidade do poder de intervenção social da arquitectura/urbanismo. O muro, 
como elemento arquitectónico, foi a arma política de ‘segregação maciça’ que 
condicionou, separou e excluiu os habitantes de Berlim. Contudo não podemos 
afirmar que o urbanismo é o causador da segregação, mas sim um instrumento que 
a pode incentivar ou atenuar.”.104

Quando são referidas barreiras físicas deveremos ter em consideração que 
existem variados tipos e que pela sua constituição podemos auferir o seu objectivo 
bem como os seus efeitos. De entre os vários tipos de barreiras podem também 
ser distinguidas as barreiras naturais  das barreiras resultantes da intervençao 
humana, construídas com determinado propósito. As barreiras naturais, como rios, 
lagos, vales, podem ser separadores de diferentes cidades/vilas/povos, tendo um 
importante efeito social. As barreiras criadas pelo Homem podem ter diversos 
objectivos, sejam eles, criação de privacidade, controlo de acesso, impedimento de 
passagem, ou apenas diferenciação de espaços. Estas barreiras podem ser muros, 
vegetação, peças de mobiliário ou toda uma diversidade de objectos que diferenciam 
espaços e/ou simplesmente impedem a passagem.
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Fig.64 e 65 MARTINS, Marta 
(2008) Condomínio Habitacionais 
Fechados e Qualidade de Vida: uma 
discussão sobre a Cidade, In: VI 
Congresso Português de Sociologia 
- Mundos Sociais: Saberes e 
Práticas, Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, Lisboa, pág. 7

Fig. 64

Fig. 65



71

Martins apresenta uma interessante diferenciação no que respeita a barreiras 
arquitectónicas que podem ser aplicadas ao caso das delimitações dos condomínios 
fechados: a diferença entre “formulação de privacidade”64 e “demarcação de 
propriedade” 65, sendo que o segundo recorre a muros e o primeiro a objectos mais 
subtis:

“Enquanto ‘gradação de intimidades’, a formulação arquitectónica da 
privacidade não implica necessariamente um só modelo de comunicabilidade 
entre dois espaços, obstando à autónoma acessibilidade e promovendo a opacidade 
visual. Não impedindo a acessibilidade, a pérgola transmite a sensação de transição 
para um interior, reservado. Exterior e interior, assim percepcionados, são espaços 
de acesso livre, não formalmente controlado. Ante a frontaria do condomínio 
fechado Residências do Príncipe Real (Lisboa), assiste-se a algo mais do que a 
formulação do sentimento de privacidade; assiste-se à exibição de um direito de 
propriedade, manifesto pela demarcaçao imediatamente física de uma área, acedida 
sob determinadas condições”.

Daqui podemos deduzir a possibilidade de criação de diferenciação de 
espaços, sem recorrer a muros ou portões que são, só por si, objetos que remetem 
para alguma segregação espacial e possivelmente, dependendo do contexto, social 
também. Poderá esta questão ser levada mais longe, considerando a possibilidade 
de criação de um sentimento de entrada para um espaço privado, ou pelo menos 
diferente, sem recorrer a nenhum tipo de barreiras? Esta questão pode ser explorada 
no caso da utilização de diferentes pavimentos, por exemplo, que podem delimitar 
espaços, ou simplesmente pelo uso de diferentes materiais de construção. Segundo 
Kevin Lynch, é possível “...diferenciar ambos os lados de um limite orientando 
o observador no sentido de ‘exterior - interior’. Este efeito pode ser conseguido 
através do uso de materiais contrastantes, de plantas ou de uma linha côncava usada 
logicamente.”.105

Numa perspectiva urbanística e de organização da cidade, os condomínios 
fechados seriam, na sua essência, elementos que destoam do resto da cidade, uma 
vez que criam pequenas ilhas, espaços fragmentados e dissociados da envolvente, 
principalmente devido à utilização de barreiras para delimitar o espaço por si 
ocupado. No entanto, esta diferenciação de espaços não tem que ser necessariamente 
criada recorrendo a elementos que remetem para uma segregação sócio-espacial e 
de afastamento da linguagem geral de uma cidade. Kevin Lynch, na sua obra “A 
Imagem da Cidade” refere-se a um bairro como um exemplo de uma área com 
características homogéneas e que de alguma forma se diferenciam dos elementos 
fora dessa área, para exemplificar que as próprias características visíveis dentro 
deste espaço já são, só por si, diferenciadores deste espaço em relação ao exterior, 
não havendo necessidade da criação de limites não penetráveis.
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Fig.66 Imagem ilustrativa das 
favelas, Rio de Janeiro, Brasil - 
fonte da imagem: 24.sapo.pt/
noticias/internacional/artigo/
moradores-juntam-se-para-
pedir-paz-nas-favelas-do-rio-de-
janeiro_22536861.html/
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- Mundos Sociais: Saberes e 
Práticas, Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, Lisboa, pág. 12

Fig. 67

Fig. 66



73

Esta referência pode ser comparada ao conceito de condomínio fechado:
“Um bairro urbano, na sua definição mais simples, é uma área de carácter homogéneo, 

reconhecida por indicações que são contínuas dentro desta área e descontínuas num 
outro local. A homogeneidade pode traduzir-se em características espaciais, como nas 
ruas estreitas e íngremes de Beacon Hill; pode verificar-se no tipo de edifícios, como as 
fachadas elegantes dos blocos de apartamentos em South End; pode ainda notar-se no 
estilo ou na topografia. Pode ser uma característica típica dos edifícios, como acontece 
com os pilares brancos em Baltimore. Por vezes, é também uma continuidade de cor, 
textura, material, pavimento, detalhes nas fachadas, iluminação, vegetação ou contornos. 
Quanto mais estes aspectos se sobrepõem, maior é a sensação de uma região homogénea. 
(...) Quando um bairro se encontra bem diferenciado nas suas diversas partes, pode revelar 
ligações com outras características urbanas. Neste caso, o limite deve ser penetrável: uma 
‘costura’, não uma barreira.”.106

O Brasil, mais especificamente as favelas do Rio de Janeiro são um exemplo concreto 
do simbolismo das barreiras físicas, que são também barreiras sociais. Para combater o 
rápido avanço da ocupação informal dos habitantes das favelas sobre a cidade formal, são 
comumente criadas barreiras com o objectivo de travar este avanço e manter a distância e 
separação de classes sociais, muito motivada também pela ascensão da insegurança entre 
a população.

“Estas ações nos remetem para a uma busca pelo estabelecimento de uma fronteira 
física ou simbólica entre a favela e a cidade formal que está ligada ao medo, à desconfiança 
do outro e ao choque da partilha do espaço urbano entre populações que coexistem com 
acentuada disparidade.”.107

Certamente os condomínios fechados, especialmente em Portugal, não têm como 
objectivo este distanciamento tão acentuado, mas não pode ser deixada de parte a questão 
da criação de alguma segregação socio-espacial na construção de condomínios fechados e 
do tipo de delimitações que os compõem.

Martins apresenta uma interessante perspectiva acerca dos distintos sentidos 
recobertos pela ideia de Fechamento, associada às barreiras físicas67. 

“Fisicamente não penetráveis e socialmente não acessíveis são vários os sentidos 
associados pelos entrevistados à ideia de fechamento, apanágio destes empreendimentos”.108

Conclui-se portanto que as barreiras físicas comumente utilizadas para delimitar 
os condomínios fechados são factor de criação de segregação sócio-espacial (com maior 
ou menor intensidade) e que é função do arquitecto atenuar este efeito através de diversas 
ferramentas e considerando sempre o empreendimento como parte de um todo, parte de 
uma cidade que se quer diversa, mas conectada.

 “Certas fronteiras impedem a interacção de usos de ambos os lados. Linhas férreas 
ou vias expressas ou cursos d’água são exemplos comuns (...) Empregar uma força contrária 
às fronteiras urbanas necessárias quer dizer o seguinte: o máximo possível de elementos 
urbanos deve ser usado para construir um território misto, vivo, e o mínimo possível deve 
ser usado para a criação desnecessária de barreiras.”.109

106 LYNCH, Kevin (2009) A 
imagem da cidade, Lisboa, Edições 
70, pág. 107 e 108
107 LOBOSCO, Tales (2013) 
Muros físicos e simbólicos - 
Fronteiras e territorialidades no 
espaço urbano informal, Minas 
Gerais, sem editor, pág. 31
108 MARTINS, Marta (2008) 
Condomínio Habitacionais 
Fechados e Qualidade de Vida: uma 
discussão sobre a Cidade, In: VI 
Congresso Português de Sociologia 
- Mundos Sociais: Saberes e 
Práticas, Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, Lisboa, pág. 12
109 JACOBS,  Jane (2000) Morte 
e vida de grandes cidades apud 
GOMES, Miguel (2010) Rio 
de Janeiro: breves apontamentos 
sobre a segregação social na cidade, 
Porto, Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto (Tese de 
Mestrado), pág. 54
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Fig. 68

Fig. 69

Fig.68 Vista aérea da Quinta 
do Lago, disponível em: www.
boutiquehotelnews.com/home/
news/2017/12/4/quinta-do-lago-
launches-miami-chic-hotel/, 
consulta a 20/08/2018
Fig.69 Vista aérea da Quinta da 
Marinha, disponível em: www.
idealista.pt/news/imobiliario/
habitacao/2017/10/10/34585-
portugueses-estao-a-comprar-casas-
de-luxo-na-quinta-da-marinha, 
consulta a 20/08/2018
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Em Portugal, o crescimento de comunidades fechadas é um fenómeno 
recente.110 Pretende-se com este capítulo apresentar uma descrição dos motivos 
que estiveram na origem do surgimento de condomínios fechados em Portugal, 
fatores que levaram à sua expansão e como a Quinta do Mosteiro se insere neste 
contexto. Para tal, será feita uma revisão histórica, uma apresentação das principais 
características deste tipo de empreendimento em Portugal e uma identificação de 
alguns exemplos que melhor representam o fenómeno. 

A bibliografia sobre os condomínios fechados em Portugal é escassa, não 
existindo nenhum estudo ou qualquer documento que realize o seu recenseamento 
e caracterização.111 Paralelamente, verifica-se também uma ausência de 
enquadramento legal preciso, o que leva a que a noção de condomínio fechado nos 
remeta para um universo arquitetonica, social e simbolicamente heterogéneo.112 
Existem, no entanto, estudos acerca da origem, expansão e características deste tipo 
de empreendimento em determinadas zonas do país.

Segundo Cruz, em Portugal, o fenómeno das comunidades fechadas teve 
origem nos aldeamentos turísticos localizados no Algarve e nos arredores de Lisboa. 
A Quinta do Lago, um aldeamento turístico no Algarve, terá sido a primeira quinta 
a ser projetada como um condomínio fechado, tendo sido desenvolvido desde 
1970 e inaugurado a 197268. O empreendimento destina-se maioritariamente a 
segunda habitação. Já a Quinta da Marinha, em Lisboa (1991)69 foi o primeiro 
empreendimento deste tipo a surgir na capital, bem como foi o primeiro a ser 
projectado para habitação permanente.

Os anos 1980 marcam portanto, o início da procura por este tipo de 
empreendimentos. Foi, no entanto, na década de 1990 que se deu a maior expansão 
do fenómeno, que prolifera nas principais áreas metropolitanas (Lisboa e Porto) e 
no Algarve.113

O Conceito
Antes de qualquer análise mais detalhada acerca da origem e expansão 

deste fenómeno em Portugal será importante perceber o conceito, não só por uma 
questão linguística (considerando que o conceito teve origem noutros países e 
uma tradução literal poderá não representar a verdadeira essência do conceito no 
contexto português) mas também por motivos de precisão na análise (considerando 
que o conceito “condomínio fechado” poderá ser utilizado para fazer referência a 
variadas formas de empreendimentos/projectos arquitectónicos).

Segundo o dicionário de Língua Portuguesa, “condomínio” significa: 
“situação em que uma coisa indivisa (um prédio, p. ex.) pertence a vários 

titulares, tendo cada um deles direitos exclusivos sobre uma ou mais fracções 
determinadas e sendo, ao mesmo tempo, comproprietário das partes do edifício 
que constituem a sua estrutura comum ou que estão afectas ao serviço das fracções 
em que o prédio está dividido”.114

Condomínios fechados em Portugal
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Já a definição de “condomínio fechado” apenas surge nas edições mais 
recentes, não só pelo facto de o fenómeno ser recente em Portugal mas também pelo 
facto de este tipo de empreendimento apenas ter tido enquadramento legal a partir 
de 1994, com o alargamento do campo de aplicação da definição de propriedade 
horizontal:115

“zona residencial de acesso controlado, com infraestruturas e áreas de lazer, 
como jardins, piscina, etc., que apenas podem ser utilizadas pelos moradores”.116

Outras definições há, que focam mais a questão da segurança e do acesso 
restrito:

“conjunto de blocos habitacionais com um único acesso do exterior e dotado 
de segurança”.115

“condomínio protegido por sistemas de segurança que controlam o acesso de 
pessoas e veículos às suas dependências”.115

De destacar que a definição de condomínio apenas refere a posse partilhada 
de uma coisa indivisa e a definição de condomínio fechado, mais recente, já inclui 
um conjunto de empreendimentos e/ou infraestruturas que são acessíveis a um 
conjunto de pessoas.

Tendo este fenómeno tido origem nas gated communities dos Estados Unidos, 
é interessante analisar a comparação linguística do conceito em língua inglesa e 
em língua portuguesa, principalmente no que toca à palavra “communities” que 
traduzindo para português de forma literal, significaria comunidades, que só por si 
acarreta um significado que vai para além do tipo de estrutura do empreendimento, 
ou enquadramento legal de posse ou usufruto do mesmo. Comunidade, como já foi 
analisado num dos capítulos anteriores, remete-nos para uma sensação de grupo 
de pessoas com interesses em comum, e até com algum tipo de ligação emocional. 

Em Portugal e no Brasil, chamamos “Condomínios Fechados” e não 
“Comunidades Fechadas” como nos EUA. 

“No caso português, à semelhança do Brasil, não nos parece que exista uma 
preocupação primordial pelo sentido de comunidade. Não existe publicidade alusiva 
à criação de uma comunidade, nem a preocupação de partilha com outros habitantes 
de espaços comuns. O facto de um conjunto de famílias partilharem  uma mesma 
área fechada em relação à envolvente, e de usufruírem de equipamentos e áreas 
comuns não lhes confere imediatamente um sentido de comunidade. Há ainda 
que referir que a preocupação pela segurança e a necessidade de fuga de espaços 
urbanos violentos e perigosos, não assume as proporções do caso brasileiro nem do 
americano.”.117

115 CRUZ, Sara (2003) Fragmentos 
Utópicos na cidade caótica: 
Condomínios Fechados no 
Grande Porto, Porto, Faculdade 
de Engenharia da Universidade do 
Porto (Tese de Doutoramento), 
pág. 185
116 Condomínio fechado in 
Dicionário infopédia da Língua 
Portuguesa. Disponível em www.
infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/condomínio fechado, 
consulta a 12/06/2018
117 CRUZ, Sara (2003) Fragmentos 
Utópicos na cidade caótica: 
Condomínios Fechados no 
Grande Porto, Porto, Faculdade 
de Engenharia da Universidade do 
Porto (Tese de Doutoramento),  
pág. 186 e 187
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Origem e motivos para expansão
Embora “importado”, o conceito de condomínio fechado surgiu em Portugal 

num determinado momento no tempo, motivado por variados factores sociais, 
económicos e políticos vividos no país nos anos 1980. De entre estes, Pereira 
destaca os seguintes:

- aumento do investimento (nomeadamente no sector da habitação);
- maior dinâmica empresarial, nomeadamente o aumento da dimensão 

de antigos construtores ou loteadores que se projetam para a forma de grupo 
económico;

- descida significativa e prolongada da taxa de juro, que alavancou o crédito 
à habitação e por consequência a especulação imobiliária;

- introdução de técnicas de marketing na promoção imobiliária;
- difusão da ideia de sustentabilidade, potencialmente traduzida na maior 

procura de espaços verdes nas zonas residenciais;
- resposta deficiente das autoridades públicas face ao aumento de sentimentos 

de insegurança;
- aumento da imigração oriunda de países de Leste e de expressão portuguesa;
- insuficiente prestação de serviços públicos e oferta de equipamentos por 

parte das autarquias;
- maior actividade dos agentes privados;
- condições legais propícias à construção de condomínios fechados;
- procura por parte da classe média e média-alta de uma melhor qualidade 

de vida.
Todos estes factores são reflexo das mudanças profundas a que Portugal assistiu 

no período pós 25 de Abril de 1974 e principalmente aquando da adesão à União 
Europeia, em que o país passou a ser influenciado económica, social e politicamente 
pelos países europeus cujo nível de modernização já era consideravelmente mais 
avançado. 

“Aquando do 25 de Abril de 1974, Portugal era um país de modernização 
tardia e desigual. Desde então, e especialmente desde a adesão à União Europeia em 
1986, o país conheceu um grande número de rápidas e profundas mudanças sociais 
e espaciais (muitas delas associadas a tendências pós-fordistas e pós-modernas). A 
transformação da estrutura social portuguesa e das suas dinâmicas, consequência da 
reestruturação económica e produtiva, assim como a evolução do sector imobiliário 
e o estado da regulação pública do território e da provisão de bens colectivos, foram 
e são, possivelmente, os elementos decisivos para o surgimento e expansão dos CFs 
em Portugal.”.118

118 RAPOSO, Rita (2008) 
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paradigma e paisagem, Lisboa, 
Instituto Superior de Economia e 
Gestão, pág. 128
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Não deixa de ser interessante como todos estes factores, aparentemente 
sinais positivos de modernização, podem também ser vistos como um convite à 
segregação e a própria expansão de condomínios fechados nesta época poderá ter 
sido uma consequência disso mesmo. Raposo menciona que as transformações na 
esfera social incluíram crescentes níveis de pobreza, exclusão, polarização social 
e imigração e que estes fenómenos podem implicar diversas tensões sociais, 
promovendo sentimentos de insegurança.119

Raposo faz referência também à rápida ascensão de novos grupos sociais, de 
classe média e média-alta (gestores, executivos, técnicos e profissionais científicos 
e intelectuais) que são precisamente os clientes mais comuns na aquisição de 
habitação em condomínios fechados. Raposo menciona que não se trata apenas de 
uma questão económica (considerando que os condomínios fechados apresentam 
preços, normalmente, mais elevados que outro tipo de empreendimentos), mas 
trata-se também de uma questão de procura por determinados estilos de vida, que, 
“em alguns casos, contêm traços inteiramente novos e poucos usuais em Portugal; a 
possibilidade da consagração e reforço de um estatuto social positivo, a exclusividade 
no acesso a equipamentos colectivos; a possibilidade de controlo do espaço e da 
sociedade mais próximos.”.119

Houve, portanto, variados factores que, em conjunto, permitiram e 
estimularam a entrada do fenómeno originário dos Estados Unidos da América, 
em Portugal, alavancados pelas grandes mudanças que trouxeram o pós 25 de Abril 
e a adesão à União Europeia.

Papel dos intervenientes 
A expansão dos condomínios fechados como produto imobiliário em 

Portugal foi promovida por vários intervenientes, desde as agências imobiliárias 
(que vendem um sonho e um conceito exclusivo de habitação), até aos jornalistas 
como intervenientes na formação de uma ideologia à volta deste conceito, passando 
pelas empresas construtoras (que têm um interesse económico, uma vez que este 
tipo de empreendimentos é vendido por um valor inflacionado pela própria 
ideologia associada ao luxo e exclusividade), pelos próprios consumidores (que 
alimentam o ciclo de produção deste tipo de empreendimentos), pelo Estado, 
por sua vez com uma intervenção tácita, sendo que é precisamente a falta de 
regulamentação específica para este tipo de edificações que se apresenta como um 
estímulo à produção do mesmo, e pelos arquitetos (que têm o desafio da criação de 
um empreendimento com características específicas deste conceito, não descurando 
o papel social de evitar a promoção da segregação espacial e social).

Considerando o contexto do presente trabalho, adquire especial importância 
a análise do papel do arquiteto.

Será de aceitação geral, a ideia de que o arquiteto deve ter em consideração 
a envolvente quando desenvolve um projeto. A envolvência dos condomínios 

119 RAPOSO, Rita (2008) 
Condomínios fechados em Lisboa: 
paradigma e paisagem, Lisboa, 
Instituto Superior de Economia e 
Gestão, pág. 128
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Fig. 70

Fig. 71

Fig.70 e 71 MARTINS, Marta 
(2008) Condomínio Habitacionais 
Fechados e Qualidade de Vida: uma 
discussão sobre a Cidade, In: VI 
Congresso Português de Sociologia 
- Mundos Sociais: Saberes e 
Práticas, Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, Lisboa, pág. 11
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fechados e a ligação dos mesmo (e dos seus habitantes) com a cidade está na 
origem de vozes protestantes contra o conceito de condomínio fechado, alegando 
precisamente o estímulo da segregação social e espacial, como já foi mencionado 
em capítulos anteriores. Idealmente, o arquiteto deverá seguir as principais 
premissas que caracterizam um condomínio fechado e que por sua vez o tornam 
vendável, evitando, ao mesmo tempo, elementos que estimulam a segregação, 
nomeadamente muros e outros elementos impenetráveis física e visualmente, que 
“afastam” o condomínio fechado da sua envolvente. O que se verifica com maior 
frequência é a ausência deste equilibrio, sendo privilegiado o uso de elementos que 
têm como objetivo o aumento da segurança, privacidade e exclusividade de acesso 
(pese embora o objetivo da segurança, em alguns casos, não seja atingido e tenha 
até efeitos contrários, como foi analisado em capítulos anteriores). Este equilíbrio 
é um desafio interessante e que não é, de todo, impossível. Pretende-se com este 
trabalho apresentar um exemplo de empreendimento com as características de um 
condomínio fechado utilizando soluções que podem ser seguidas pelos arquitetos, 
mantendo ativo o seu papel social de interveniente na expansão dos condomínios 
fechados, minimizando os efeitos nefastos dos mesmos na sociedade.

Cruz acrescenta também que há um factor importante a considerar: “a moda”.
“Mas esta nova forma habitacional emerge em Portugal como uma tendência 

nos modos de produção, ou seja, ‘uma moda’. A rápida proliferação destes novos 
empreendimentos e a boa receptividade são também resultado de um fenómeno 
associado ao conceito de ‘moda’. Os promotores ‘seguem a moda’ e os compradores 
‘compram porque está na moda’.”.120

Os condomínios fechados surgem como um novo conceito na forma de 
habitação. A habitação conjuga-se com novas práticas sociais e de vizinhança, 
pelo fornecimento de equipamentos complementares ao espaço meramente 
residencial.121

As técnicas de marketing não se focam apenas na qualidade da habitação 
mas num package, na oferta de um estilo de vida, o acesso a determinado status. 
A ideia de que adquire um status ao adquirir um apartamento ou moradia num 
condomínio fechado é transmitida porque estes tipos de conjuntos habitacionais 
estão associados a uma imagem de segurança e qualidade, mas também de luxo.122

Ao abrirmos o jornal ou revistas da especialidade (sobre o imobiliário) somos 
invadidos por slogans publicitários de uma nova forma habitacional de “qualidade” 
- “quintas”, “villas”, “aldeias”, “jardins”, “terraços” ou “condomínios”. Ao valor 
imobiliário destes empreendimentos está intrínseco não só o valor da habitação 
como também de todo um conjunto de equipamentos e serviços disponibilizados 
pelo conjunto habitacional.123 Vejam-se os exemplos de alguns anúncios, onde 
o condomínio fechado é apresentado como um “mundo à parte” em termos de 
exclusividade, segurança e acesso a amenidades.71e72
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Quanto ao papel das autarquias, deverá ser visto apenas como criador de 
maiores ou menores entraves à expansão deste tipo de empreendimentos. Numa 
primeira fase de expansão dos condomínios fechados em Portugal, as autarquias 
terão saído lesadas, no que diz respeito à obrigatoriedade de cedências de espaços ao 
município, obtendo, no entanto, outros ganhos, como a valorização das envolventes  
ou criação de empreendimentos âncora que promovem novos investimentos.124 
No entanto, a situação que favorecia os condomínios fechados parece agora estar 
equiparada comparativamente com os loteamentos e obras de edificação, com a 
alteração legislativa mais recente.

No caso dos condomínios fechados, algumas das supostas competências 
da responsabilidade dos municípios são desempenhadas pelas administrações de 
condomínios como sejam a  recolha de resíduos sólidos e a manutenção dos espaços 
verdes. Nestas situações, as autarquias normalmente “agradecem” a intervenção dos 
privados.125

Apesar de não existir uma legislação específica para condomínios fechados em 
Portugal, estes encontraram o seu enquadramento legal noutros regimes jurídicos: 
essencialmente no Regime Jurídico de Propriedade Horizontal e no Regime 
Jurídico das Operações Urbanísticas (produção de solo urbano e edificações). De 
referir que em nenhum destes documentos surge uma definição de condomínio 
fechado, contudo é a estes textos legais que os mesmos estão vinculados.126

O Regime de Propriedade Horizontal tem por pressuposto lógico que “as 
fracções de que um edifício se compõe, em condições de constituírem unidades 
independentes, podem pertencer a proprietários diversos em regime de propriedade 
horizontal” (Código Civil). Esta noção de plena propriedade sobre uma parte 
privada conjuga-se simultaneamente com uma (forçosa) co-propriedade de uma 
parte comum.126

O Regime Jurídico das Operações Urbanísticas traduz-se no DL 555/99 
que, após várias alterações, devido às adaptações necessárias ao desenvolvimento 
do fenómeno dos condomínios fechados, é o documento de referência, pelo qual 
se devem reger os condomínios fechados. Este documento estabelece o regime 
jurídico da urbanização e edificação.126

Quem procura, o que procura?
Se podemos considerar os condominios fechados um produto imobiliário 

que se adapta à procura do mercado, é importante analisar o que procuram, de facto, 
os habitantes em condominios fechados, em Portugal.

Já mencionado em capítulos anteriores, o fenómeno terá surgido no formato 
que conhecemos, nos EUA, e terá tido também um grande desenvolvimento 
noutros países como o Brasil. No entanto, a bibliografia aponta para diferenças nos 
motivos do surgimento deste tipo de empreendimentos, por exemplo, diferenças 
nas motivações para a procura de habitação em condomínios fechados.
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No caso dos condomínios fechados brasileiros está em causa uma questão de 
segurança física, tanto que a respectiva publicidade destaca a componente “fechada”. 
Já em Portugal é dado destaque à exclusividade de amenidades.127 Por sua vez, nos 
EUA, impera, nos residentes nas gated communites, um sentimento de pertença a 
um grupo, com interesses em comum, regras próprias, e interesses e pontos de 
vista semelhantes, em relação ao exterior, o que os faz ter a sua própria forma de 
governo. Trata-se portanto de uma motivação mais profunda para pertencer a uma 
gated community, quando comparado com as motivações de um residente de um 
condomínio fechado em Portugal.

Num estudo de 2008, realizado aos condomínios fechados da Área 
Metropolitana de Lisboa, incluindo entrevistas aos residentes, conclui-se que:

“Apontada como principal razão para a procura de condomínios fechados 
nos contextos considerados de origem do fenómeno (EUA e o designado Terceiro 
Mundo, no qual o Brasil, destacado, surge incluído), o desejo de protecção face à 
criminalidade não será, para os entrevistados, a razão fundamentalmente subjacente 
ao surgimento e expansão destes empreendimentos em Lisboa, cidade aliás 
referenciada como (ainda) segura no que respeita a tal problema social. Desvalorizada 
pelos residentes, tal opção residencial assumir-se-ia aliás, geralmente, nos seus 
percursos de vida, como uma boa oportunidade, surgida algures no tempo.”.128

Martins acrescenta que na maior parte dos casos, e à semelhança do que se 
verificou noutras pesquisas, não houve uma intenção deliberada de habitar num 
condomínio fechado. Neste estudo é também referido um importante factor que 
abona a favor da habitação em condomínios fechados: a fuga à agitação da cidade. 
São referidos, nas entrevistas, como factores de repulsa da cidade: o barulho, a 
poluição, trânsito, escassez de espaços verdes, o não poder brincar na rua…

“...o sentido de fuga significa sobretudo a conquista de uma distância 
qualitativa em relação à envolvente, que não se mede em quilómetros (apenas) e 
que em nada se confunde, apesar da crítica à cidade actualmente existente, com o 
não gostar de viver em/na cidade.”.129

127 PEREIRA, Ricardo (2010) 
Génese e Análise Morfológica 
de Condomínios Fechados: o 
caso do Concelho de Cascais, 
Lisboa, Instituto Superior Técnico, 
Universidade Técnica de Lisboa 
(Tese de Mestrado), pág. 50
128 MARTINS, Marta (2008) 
Condomínio Habitacionais 
Fechados e Qualidade de Vida: uma 
discussão sobre a Cidade, In: VI 
Congresso Português de Sociologia 
- Mundos Sociais: Saberes e 
Práticas, Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, Lisboa, pág. 9
129 MARTINS, Marta (2008) 
Condomínio Habitacionais 
Fechados e Qualidade de Vida: uma 
discussão sobre a Cidade, In: VI 
Congresso Português de Sociologia 
- Mundos Sociais: Saberes e 
Práticas, Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, Lisboa, pág. 10
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Fig. 72

Fig.72 MARTINS, Marta (2008) 
Condomínio Habitacionais 
Fechados e Qualidade de Vida: uma 
discussão sobre a Cidade, In: VI 
Congresso Português de Sociologia 
- Mundos Sociais: Saberes e 
Práticas, Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, Lisboa, pág. 
15 e 16
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O quadro seguinte resume os impactes positivos e negativos dos condomínios 
fechados em termos individuais (residentes), colectivos (residentes enquanto 
colectivo de vizinhos) e para a cidade.130

72

De facto, analisando o quadro apresentado, não é mencionado nenhum aspecto 
relacionado com segurança, no que toca à visão dos residentes nos condomínios 
fechados em questão. Por outro lado, ainda em relação ao ponto de vista dos 
residentes, os aspectos positivos apresentados estão em grande parte relacionados  
com as amenidades destes empreendimentos, representando elevada qualidade de 
vida: “ter um jardim”, ter vistas lindas”, “silêncio”, “facilidade de estacionamento”, 
“não ficar fechado em casa”... Face a estes argumentos, podemos concluir que quem 
reside  em condomínios fechados em Portugal não terá procurado mais segurança, 
ou propriamente um grupo de pessoas com quem se identifique e tenha uma 
relação de proximidade semelhante a uma comunidade, mas reconhece que o facto 
de habitar num condomínio fechado lhe traz determinadas exclusividades que não 
encontra noutro tipo de habitações. Os condomínios fechados são uma forma de 
refúgio à agitação da cidade.

Não menos interessante é a perspectiva da cidade. De destacar 3 pontos 
negativos indicados neste estudo, tendo já sido analisados neste trabalho, e que são 
a chave para a proposta aqui apresentada para a recriação do sonho de reabilitação 
da Quinta do Mosteiro. São eles:

Segregação sócio-espacial - a proposta de recriação da Quinta do Mosteiro 
apresentada no próximo capítulo pretende contornar o estigma associado aos 
condomínios fechados e a criação de segregação sócio espacial. Pretende que as 
barreiras que diferenciam o espaço ocupado pela Quinta do Mosteiro da envolvente, 
não sejam limitações à circulação e não criem sentimentos de total separação da 
envolvente.

Reforço do sentimento de insegurança - a presente proposta pretende 
basear-se na noção de que condomínios fechados por barreiras físicas impenetráveis 
não aumenta a segurança de quem vive nos condomínios fechados e da sua 
envolvente, podendo até suceder o contrário.

Não articulação com a envolvente - esta proposta pretende que a Quinta do 
Mosteiro seja parte integrante da freguesia de Pedroso e não um espaço apartado 
e acessível apenas a alguns, com elementos arquitectónicos que destoam do resto 
da freguesia.

130 MARTINS, Marta (2008) 
Condomínio Habitacionais 
Fechados e Qualidade de Vida: uma 
discussão sobre a Cidade, In: VI 
Congresso Português de Sociologia 
- Mundos Sociais: Saberes e 
Práticas, Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, Lisboa, pág. 15
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A RECRIAÇÃO

É inegável o potencial da Quinta do Mosteiro e pese embora o projeto outrora 
idealizado para este espaço apenas tenha dado os primeiros passos, as características 
essenciais que o distinguem de outros espaços são-lhe inerentes, conferindo-lhe 
ainda hoje, mesmo num estado avançado de degradação de importantes partes, um 
grau elevado de atractividade.

O projecto Quinta do Mosteiro - Clube de Campo teria como base as 
premissas características de um condomínio fechado, tal como analisado em 
capítulos anteriores: um espaço fechado, com controlo de acesso, com moradias 
(neste caso) para habitação e espaços e equipamentos de uso comum aos habitantes/
proprietários. Teria a particularidade de dispor de uma vasta área verde e de 
amenidades não muito comuns como campo de golfe, court de ténis e cavalariças. 
O contacto com a natureza seria a sua imagem de marca e é hoje um factor de 
extrema importância seja para quem lá habita ou para quem procura casa numa 
zona que permita o refúgio da agitação da cidade sem se distanciar demasiado 
das principais conveniências do centro da cidade como supermercados, farmácias, 
hospitais, escolas e principais vias de acesso rodoviárias.

Do estudo apresentado neste trabalho acerca da origem dos condomínios 
fechados, o conceito que lhes está associado, as variáveis que são características 
deste tipo de empreendimento em Portugal e as vantagens e desvantagens do 
mesmo, podem destacar-se três conclusões:

Embora não seja a principal característica procurada pelos habitantes de 
condomínios fechados em Portugal, a segurança é um dos fatores comummente 
associado a este tipo de empreendimento. No entanto, a clausura que lhes é 
característica pode ter efeito contrário, pelo que os muros e portões que separam 
os condomínios fechados do resto da cidade não significam necessariamente maior 
segurança.

Estes muros são a origem de uma percepção social negativa em relação aos 
condomínios fechados, seja pela segregação social como pela segregação espacial 
de usurpação de espaço, como pelo seu papel como parte desintegrada de um todo.

É papel do arquiteto, até mesmo dever social, criar edificações e espaços 
que, não descurando a espectativa de privacidade e segurança dos habitantes 
dos condomínios fechados, os projecte sempre considerando a sua inserção na 
cidade, sendo que o desafio é maior, mas até mais interessante...sendo possível a 
diferenciação de espaços sem recorrer a muros física e simbolicamente segregadores.

    Considerando estes três pontos, resultado da análise bibliográfica, do estudo 
do espaço e da consulta aos principais intervenientes na Quinta do Mosteiro (através 
dos questionários) é agora apresentada uma proposta de recriação do sonho de dar 
vida à Quinta do Mosteiro. Esta proposta é também baseada no Plano Director 
Municipal de Vila Nova de Gaia, que enquadra legalmente as possibilidades de 
construção no espaço em causa.
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    Não se pretende com esta proposta criar um condomínio fechado comum, 
seguindo todas as premissas que estão associadas ao conceito, mas pelo contrário, 
propor soluções para minimizar alguns dos efeitos negativos associados ao mesmo. 
Não se pretende também seguir rigorosamente o projecto inicialmente criado.

    Esta proposta pretende potenciar ao máximo as características distintivas 
da Quinta do Mosteiro, tendo em conta as três principais conclusões retiradas 
deste trabalho. Pretende-se criar um espaço onde habitantes e visitantes possam 
usufruir do contacto com a natureza e das amenidades colocadas à sua disposição. 
Segundo esta proposta, a Quinta do Mosteiro seria um espaço acessível, seguro, e 
que não vinca uma separação física e simbólica da cidade onde se insere. A Quinta 
do Mosteiro seria símbolo de história, natureza e lazer.  
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Enquadramento Legal (PDM)
A gestão do território municipal de Vila Nova de Gaia é feita com base 

num instrumento legal fundamental – o Plano Diretor Municipal, à frente referido 
como PDM. O PDM define o quadro estratégico de desenvolvimento territorial 
do município e é constituído essencialmente pelos seguintes documentos:131

- Regulamento - que constitui o elemento normativo do PDM e que 
estabelece as regras e parâmetros aplicáveis à ocupação, uso e transformação do solo, 
vinculando as entidades públicas e ainda, direta e imediatamente, os particulares;

- Planta de ordenamento, que representa o modelo de organização espacial 
do território municipal;

- Planta de condicionantes, que identifica as servidões administrativas e 
as restrições de utilidade pública em vigor que possam constituir limitações ou 
impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento do solo.

No fim dos anos 80, Vila Nova de Gaia confrontava-se com o disparar da 
ocupação urbana fundamentalmente centrada na habitação e quase totalmente 
direcionada para a função de dormitório da cidade do Porto. 

É neste contexto que, em 1992, e como elemento preparatório da elaboração 
do primeiro PDM, surge o “Documento Estratégia – Programa de Desenvolvimento 
Municipal”, não vinculativo e de duração indeterminada, que antecipava as opções 
de fundo das soluções posteriormente configuradas no PDM. 

O objetivo era potenciar sinergias resultantes da convergência de interesses, 
multiplicação de iniciativas e investimentos diversificados (públicos e privados), 
definindo ao mesmo tempo os meios, os recursos e as prioridades das ações. 

Vários fatores contextuais, associados à incerteza, a implementação de uma 
estratégia num território caracterizado pelos baixos índices de infraestruturação e 
terciarização, dispersão e heterogeneidade das atividades, convergiram nessa altura, 
de modo determinante, na adoção dos critérios de Zonamento e Regulamentação 
dos Usos do Solo no PDM‘94. 

A conjuntura de meados da década passada foi sendo alterada em consequência 
de um novo ciclo económico, da execução do PDM e da implementação, de modo 
diversificado e intenso, dos Instrumentos de Gestão Territorial, o que conduziu à 
redefinição de novas políticas urbanas.132

O PDM foi sofrendo revisões para se adaptar ao desenvolvimento do 
município ao longo dos anos, sendo que a mais recente data de 2009.

A proposta de revisão do PDM de Vila Nova de Gaia, contendo os resultados 
da ponderação da discussão pública foi aprovada nas reuniões públicas de Câmara 
de 01-06-2009 e 15-06-2009.131

131 Disponível em: www.cm-porto.
pt/pdm/o-que-e-o-pdm, consulta a 
20/06/2017
132 GAIURB, EEM (2008) Plano 
Diretor Municipal de Vila Nova 
de Gaia - Processo de Revisão, 
Disponível em: www.gaiurb.pt/
revpdm/relatorio.pdf, consulta a 
20/06/2017
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Entretanto e ao abrigo do previsto no artigo 78.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) – Decreto-Lei n.º 380/99, com a 
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro – foi 
solicitado parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Norte (CCDR-N), dando origem a uma revisão do Regulamento que foi aprovada 
na reunião pública de Câmara de 20-07-2009. No dia 12-08-2009 o PDM revisto 
foi publicado no Diário da República (aviso n.º 14327/2009 de 12 de Agosto), 
entrando em vigor no dia 13-08-2009. Em 18-01-2013 foi publicada no Diário da 
República a primeira correção material ao PDM revisto (Aviso n.º 904/2013, de 
18 de Janeiro).133

De seguida é apresentada uma perspetiva sobre Vila Nova de Gaia e mais 
especificamente, sobre a quinta do Mosteiro, tendo por base o Regulamento e a 
Planta de Ordenamento que contêm as diretrizes para a estruturação do uso do 
solo, dividida em 4 componentes: Qualificação do Solo, Mobilidade e Transportes, 
Salvaguardas e Execução do Plano. Para o presente estudo, serão analisadas as 
componentes de Qualificação do Solo e Salvaguardas.

133 Disponível em: www.cm-porto.
pt/pdm/o-que-e-o-pdm, consulta a 
20/06/2017
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Fig.2

Fig.73 Divisão das Zonas, mapa de 
Vila Nova de Gaia, Gaiurb, EEM e 
Município de V.N. de Gaia ( Julho 
de 2009) Regulamento do Plano 
Diretor Municipal, Vila Nova de 
Gaia - imagem editada pelo autor, 
26/06/2018
Fig.74 Classificação e qualificação 
dos solos, mapa dividido de Vila 
Nova de Gaia, Gaiurb, EEM e 
Município de V.N. de Gaia ( Julho 
de 2009) Regulamento do Plano 
Diretor Municipal, Vila Nova de 
Gaia- imagem editada pelo autor, 
26/06/2018

Fig. 73 Fig.74
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Classificação e Qualificação do Solo
Nesta componente são apresentados os tipos de solo existentes dentro das 

tipologias gerais de solo rural e solo urbano. De seguida são apresentadas as classificações 
do mesmo para Vila Nova de Gaia e posteriormente (e mais detalhadamente) para o 
solo ocupado pela Quinta do Mosteiro.

Vila Nova de Gaia
Analisando a figura 75 que representa as várias tipologias de utilização do solo 

de Vila Nova de Gaia, podemos identificar três principais zonas: uma zona mais a Este, 
predominantemente verde (com áreas de tipologia Solo Rural), uma zona mais a norte 
(Zona Centro) em que os solos são bastante mais fragmentados e com tipologias muito 
diversificadas, e uma terceira zona a Oeste em que se destacam as áreas de tipologia 
Áreas Urbanizadas e Áreas Industriais. Embora numa escala reduzida, destacam-se 
sinais do fenómeno do êxodo rural. 

Na Zona Este, a mancha de cor verde é bastante mais densa do que nas Zonas 
Oeste e Centro, o que significa predominância de áreas de tipologia Solo Rural e 
menores áreas de habitação, industriais e de comércio, significativamente mais latentes 
nas Zonas Oeste e Centro. Verifica-se ainda uma densa mancha de solo de tipologia 
Áreas Urbanizadas na Zona Oeste, ao longo de toda a área litoral de Vila Nova de Gaia.

Na Zona Oeste destaca-se também a presença de várias áreas de tipologia Áreas 
Industriais Existentes e Previstas, algumas áreas de tipologia Zonas Verdes de Utilização 
Pública e ainda uma grande área da tipologia Áreas Florestais de Produção e Proteção, 
junto à área mais próxima das outras duas zonas (Centro e Este).

Verifica-se também a fragmentação mais acentuada da Zona Centro, com maior 
variedade de tipologias de solo, desde vários tipos de Áreas Urbanizadas de Uso Geral, 
até Outras Áreas Urbanizadas e Urbanizáveis, bem como Áreas de Expansão Urbana de 
Uso Geral, sendo que as Áreas de Solo Rural são escassas. Na Zona Centro destaca-se 
também a área do Centro Histórico junto ao Rio Douro.

Na proximidade do eixo de divisão A1 antes da sua bifurcação (seguindo o 
sentido sul-norte), os solos têm a mesma qualificação em ambas as zonas (este e oeste), 
tratando-se maioritariamente de Áreas Urbanizadas Consolidadas e em Transformação 
de Tipologia Mista e de Moradias, o que leva a relacionar esta classificação com o facto 
de a população procurar habitar perto dos principais acessos. Seguindo ainda a linha 
de proximidade da A1 no sentido sul-norte, identificam-se também algumas Áreas 
Agrícolas e Agro-Florestais. Identifica-se ainda uma zona da tipologia Áreas Industriais 
Existentes e Áreas Industriais Previstas – zona industrial dos Carvalhos.

 O objeto de estudo do presente trabalho localiza-se na Zona Este do concelho 
de Vila Nova Gaia. Embora esta Zona seja maioritariamente de tipologia Solo Rural, a 
Quinta do Mosteiro está situada perto da auto estrada A1, motivo pelo qual a área que 
a circunda esteja classificada principalmente pelas tipologias Áreas Urbanizadas e Áreas 
de Expansão Urbana. De seguida é apresentada a classificação dos solos da área ocupada 
pela Quinta do Mosteiro, segundo o PDM de Vila Nova de Gaia.
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Fig.75

Fig.76 Classificação e Qualificação 
dos Solos, mapa de zona envolvente 
à Quinta do Mosteiro, Gaiurb, EEM 
e Município de V.N. de Gaia ( Julho 
de 2009) Regulamento do Plano 
Diretor Municipal, Vila Nova de 
Gaia- imagem editada pelo autor, 
26/06/2018
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Segundo o Regulamento de Julho de 2009 do Plano Diretor Municipal de 
Vila Nova de Gaia, a Quinta do Mosteiro tem a seguinte classificação do solo:

“As Áreas de Quintas em Espaço Rural correspondem a quintas rurais ou 
partes relevantes de propriedades rurais, geralmente delimitadas por muros, ou 
cercadas, constituindo-se como espaços que não devem ser fragmentados, dada a 
sua identidade própria e relevo paisagístico no conjunto do espaço rural.”.134 

Têm como usos dominantes a exploração e a produção agrícola e pecuária, os 
usos agrícolas ou florestais, destinando-se os mesmos ainda à proteção do equilíbrio 
ecológico e à valorização paisagística.135

 As áreas de quintas em espaço rural têm ainda como usos complementares, 
nomeadamente no âmbito de operações urbanísticas com usos múltiplos, a 
habitação, equipamentos e edificação complementar daquela e ainda usos turísticos 
que constituam um fator da sua preservação e valorização.136

As eventuais unidades de alojamento turístico devem assumir a tipologia de 
moradia, nos casos em que, nos termos da lei, possam ser desafetadas da exploração 
turística.137

 “A cércea máxima para as novas edificações ou para a ampliação das 
existentes é de 2 pisos, admitindo-se mais um piso no caso de estabelecimentos 
hoteleiros.”.138

Tratando-se, no caso da quinta do mosteiro de uma área total zonada 
como quinta entre 5 e 20 hectares, a área bruta de construção nova total afeta a 
esta categoria, não pode exceder o valor do produto de 0,075 pela área da quinta 
não afeta à REN nem à RAN, acrescido do valor do produto de 0,01 pela área 
remanescente da quinta.139

“Podem ser recusadas operações urbanísticas que incidam apenas sobre parte 
da área zonada como quinta quando manifestamente destruam a identidade própria 
e o valor paisagístico deste espaço.”.140

Áreas urbanizadas consolidadas de tipologia de moradias
As áreas urbanizadas consolidadas de tipologia de moradias são uma das 

duas subcategorias das áreas urbanizadas de tipologia de moradia.141

“As Áreas Urbanizadas Consolidadas de Moradias caracterizam-se por 
serem zonas com edifícios uni ou bifamiliares, isolados, geminados ou em banda 
com ou sem cave comum, em que o espaço público e as frentes urbanas edificadas 
que o conformam se apresentam maioritariamente estabilizados, pretendendo-se a 
manutenção e valorização das malhas e morfologia existentes.”.142 

134 GAIURB, EEM e Município 
de V.N. de Gaia ( Julho de 2009) 
Regulamento do Plano Diretor 
Municipal, Vila Nova de Gaia
- Artigo 32º, secção V, do capitulo 
III, do Título III
135 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
1, artigo 33º, secção V, do capitulo 
III, do Título III
136 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
2, artigo 33º, secção V, do capitulo 
III, do Título III
137 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
3, artigo 33º, secção V, do capitulo 
III, do Título III
138 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
1, artigo 34º, secção V, do capitulo 
III, do Título III
139 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - 
Alínea b, ponto 2, artigo 34º, secção 
V, do capitulo III, do Título III
140 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
3, artigo 34º, secção V, do capitulo 
III, do Título III
141 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
1, artigo 55º, secção IV, do capitulo 
IV, do Título III
142 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
2, artigo 55º, secção IV, do capitulo 
IV, do Título III
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Tem como uso dominante o habitacional e os equipamentos como usos e 
atividades complementares. Admitem-se ainda outros usos (exceto armazenagem 
e indústria)143 que não coloquem em causa a segurança de pessoas e bens, nem 
prejuízos ou inconvenientes de ordem funcional, ambiental ou paisagística144. 

Relativamente à edificabilidade, “as operações urbanísticas dominantes 
nestas áreas consistem em obras de edificação.”.145 Mais, qualquer intervenção 
nestas áreas deve garantir, a manutenção das características homogéneas, como as 
malhas, morfologias, tipologias ou alinhamento existentes e uma adequada inserção 
na área envolvente, valorizando a qualidade arquitetónica do conjunto.146  Devem 
ser seguidas as seguintes regras: 

- O alinhamento admissível é o dominante147, salvo por razões de integração 
urbanística, desde que devidamente fundamentadas148. Quando não existe 
alinhamento dominante, o alinhamento tem de ser definido por instrumento 
urbanístico adequado, incluindo o loteamento149;

- “A cércea máxima é de 2 pisos; admitindo-se um terceiro piso com área 
bruta equivalente até 50% da área do piso imediatamente inferior, sem prejuízo do 
ponto 3 do artigo 41.o e das normas regulamentares aplicáveis”150; 

- “Admite-se também a tipologia multifamiliar desde que seja para promover 
a colmatação de empenas de edifícios existentes.”151.

Áreas urbanizadas em transformação de tipologia de moradias
As áreas urbanizadas em transformação de tipologia de moradias são a 

segundo das duas subcategorias das áreas urbanizadas de tipologia de moradia.152

“As Áreas Urbanizadas em Transformação de Moradias caracterizam-se por 
serem zonas destinadas a edifícios uni ou bifamiliares, isolados, geminados ou em 
banda com ou sem cave comum, em que o espaço público e as frentes urbanas 
edificadas que o conformam não se apresentam maioritariamente estabilizados, 
encontrando-se em processo de transformação construtivo e de uso.”.153 

Têm como uso dominante e atividades complementares os mesmos que os 
identificados para as áreas urbanizadas consolidadas de tipologia de moradias.154

Relativamente à edificabilidade destas áreas, “a cércea máxima é de 2 pisos; 
admitindo-se um terceiro piso com área bruta equivalente até 50% da área do piso 
imediatamente inferior.”.155 “Nas situações de colmatação a cércea a adotar é a dos 
edifícios confinantes ou, se estas forem diferentes, a que realiza a articulação entre 
ambas.”.156

Admitem-se também tipologias multifamiliares, desde que resultem 
exclusivamente de obras de alteração no interior dos edifícios, e ainda, obras de 
alteração ou ampliação desde que sejam fator de preservação e valorização do 
edificado.157

143 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
3, artigo 56º, secção IV, do capitulo 
IV, do Título III
144 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G.- 
Artigo 12º, secção II, do capitulo II, 
do Título III
145 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
1, artigo 57º, secção IV, do capitulo 
IV, do Título III
146  GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G.- Ponto 
2, artigo 57º, secção IV, do capitulo 
IV, do Título III 
147  GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - 
Alínea a), ponto 2, artigo 57º, secção 
IV, do capitulo IV, do Título III
148  GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
1, artigo 36º, secção I, do capitulo IV, 
do Título III
149  GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G.- Ponto 
2, artigo 36º, secção I, do capitulo IV, 
do Título III
150  GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G.- Alínea 
c), ponto 2, artigo 57º, secção IV, do 
capitulo IV, do Título III
151 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - 
Alínea e), ponto 2, artigo 57º, secção 
IV, do capitulo IV, do Título III
152 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
1, artigo 55º, secção IV, do capitulo 
IV, do Título III
153 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
3, artigo 55º, secção IV, do capitulo 
IV, do Título III
154 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - 
Artigo 56º, secção IV, do capitulo IV, 
do Título III
155 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
3, artigo 58º, secção IV, do capitulo 
IV, do Título III
156 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
3, artigo 41º, subsecção I, secção II, 
do capitulo IV, do Título III
157 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
4, artigo 58º, secção IV, do capitulo 
IV, do Título III
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      Áreas de expansão urbana de tipologia mista – Tipo I e Tipo II
Estas áreas destinam-se à expansão das áreas urbanas de maior carga 

urbanistica.158 
Nestas áreas deve ser promovida a multifuncionalidade, sendo os usos 

dominantes, os de habitação comércio e serviços e os usos complementares, os 
equipamentos.159 Admitem-se outros usos complementares que não provoquem 
prejuízos ou inconvenientes de ordem funcional, ambiental ou paisagistica.160 

  “Nas Áreas de Expansão Urbana de Tipologia Mista a edificabilidade 
máxima admitida é igual à área bruta de construção (Abc) resultante do produto da 
área total do terreno (Att), afecto à categoria do espaço, pelo índice de construção 
bruto (Icb), em que Abc = Att x Icb.”.161

 O Icb a observar é de 0,4m2/m2 para as áreas de Tipo I e é de 0,8 m2/m2 
para as áreas de tipo II.162

 Áreas para equipamentos gerais existentes
Estas áreas são uma das duas subcategorias que constituem as áreas para 

equipamentos, que integram prédios e parcelas afetos ou a afetar à instalação de 
equipamentos com relevância territorial.163

“Nestas áreas o uso dominante é o correspondente aos equipamentos 
instalados ou a instalar, admitindo-se a coexistência de outros usos quando 
associados funcionalmente aos equipamentos ou quando constituam atividades 
complementares dos mesmos.”.164

“Nos prédios localizados em Áreas para Equipamentos Gerais Existentes 
admitem-se obras de alteração ou de ampliação, essenciais à viabilidade do 
equipamento e desde que a área de impermeabilização não agrave a existente 
quando esta for superior a 75%”.165

“Quando se trate de parcelas previstas para equipamento no âmbito de 
operações de loteamento aplicam-se as regras de edificabilidade constantes do 
presente artigo.”.166

  Áreas naturais – áreas ribeirinhas
“As Áreas Ribeirinhas correspondem a espaços como tal identificados na 

Planta de Ordenamento, integrando os cursos de água, suas margens e zonas 
adjacentes e zonas ameaçadas pelas cheias.”.167 “Apenas são admitidos usos que 
promovam a conservação e valorização dos ecossistemas em presença e ainda das 
atividades de lazer e de fruição das respetivas áreas.”.168

158 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - 
Artigo 71º, subsecção II, secção VI, 
do capitulo IV, do Título III
159 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - 
Artigo 72º, subsecção II, secção VI, 
do capitulo IV, do Título III
160 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G.- Artigo 
12º, do capitulo II, do Título III
161 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
1, artigo 73º, subsecção II, secção VI, 
do capitulo IV, do Título III
162 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G.- 
Pontos 2 e 3, artigo 73º, subsecção 
II, secção VI, do capitulo IV, do 
Título III
163 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - 
Artigo 88º, subsecção I, secção II, do 
capitulo V, do Título III
164 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
1, artigo 89º, subsecção I, secção II, 
do capitulo V, do Título III
165 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
1, artigo 90º, subsecção I, secção II, 
do capitulo V, do Título III
166 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
3, artigo 90º, subsecção I, secção II, 
do capitulo V, do Título III
167 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G.- Artigo 
101º, subsecção II, secção IV, do 
capitulo V, do Título III
168 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G.- Artigo 
102º, subsecção II, secção IV, do 
capitulo V, do Título III
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Fig.77Fig. 76

Fig.76 Divisão das Zonas, mapa de 
Vila Nova de Gaia, Gaiurb, EEM e 
Município de V.N. de Gaia ( Julho 
de 2009) Regulamento do Plano 
Diretor Municipal, Vila Nova de 
Gaia- imagem editada pelo autor, 
26/06/2018
Fig.77 Salvaguardas, mapa dividido 
de Vila Nova de Gaia, Gaiurb, EEM 
e Município de V.N. de Gaia ( Julho 
de 2009) Regulamento do Plano 
Diretor Municipal, Vila Nova de 
Gaia- imagem editada pelo autor, 
26/06/2018
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Salvaguardas
As Salvaguardas incluídas no PDM de Vila Nova de Gaia são classificações 

atribuídas a determinadas áreas do concelho, com vista a salvaguardar o seu valor 
geomorfológico e/ou patrimonial, impondo certas restrições à intervenção e 
utilização destas áreas, minimizando o impacte negativo e garantindo a preservação 
das mesmas.

Segundo a última revisão do PDM, as Salvaguardas são divididas em 
duas categorias: Valores Geomorfológicos e Valores Patrimoniais. Os valores 
patrimoniais por sua vez são divididos em: Património Arqueológico e Património 
Arquitetónico. De seguida são apresentadas as Salvaguardas de Vila Nova de Gaia 
e da Quinta do Mosteiro.

Vila Nova de Gaia
Tendo em conta a figura 64, conclui-se que cerca de 70% da área de Vila Nova 

de Gaia não representa nenhum tipo de Valor Geomorfológico ou Patrimonial. No 
entanto, destaca-se o Centro Histórico de Vila Nova de Gaia pela diversidade 
de tipologias de património: Património Arqueológico (Zonas Arqueológicas 
Classificadas) e Património Arquitetónico (Proteção Integral); estando associado 
ao valor que representa a cultura, história e comércio associados ao Vinho do Porto, 
nomeadamente as Caves.

Identifica-se também uma mancha ao largo do Rio Douro (cor de rosa), 
correspondente a tipologias de Áreas Complementares em Quintas, representando 
Património Arquitetónico – Proteção Integral. Estas áreas correspondem a espaços 
de quintas ou de partes destas com relevo na paisagem rural, sendo proibidos os 
usos de indústria e armazenagem169; com o objetivo de preservar os recursos e 
paisagem naturais na Bacia Hidrográfica do Douro, que embora intervencionados 
pelo Homem (socalcos para produção de vinho) de certa forma já fazem parte da 
paisagem natural (e imagem de marca) das margens do Rio Douro.

Além destas duas zonas que ocupam maior área, identificam-se outros focos 
de menor dimensão, dispersos, de tipologia Património Arquitetónico – Proteção 
Integral (Áreas Complementares e Espaços Públicos) e Património Arquitetónico 
– Proteção Estrutural (Edifícios e Outras Construções, Áreas Complementares e 
Espaços Públicos).

O objeto de estudo do presente trabalho representa uma área com Valor 
Patrimonial Arqueológico e Arquitetónico, inserindo-se numa zona com escasso 
valor patrimonial, com exceção da zona do Monte Murado (representado na figura 
64 a amarelo, nas imediações da Quinta do Mosteiro), já mencionado no preâmbulo 
do presente trabalho, que representa uma Zona Arqueológica Classificada, pelo 
facto de terem sido descobertas em 1982 duas placas de bronze datadas dos anos 7 
e 9 d.C. remetendo a vila a um dos principais pontos do Roteiro Arqueológico do 
país.170 De seguida apresenta-se uma análise mais detalhada do valor patrimonial 
da Quinta do Mosteiro.

169 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - 
Artigo 135º, secção II, do capitulo II, 
do Título V
170 FREGUESIA DE PEDROSO 
E SEIXEZELO (sem data) 
História das Freguesias, Disponível 
em: www.pedroso-seixezelo.pt/
historia.php, consulta a 15/08/2016
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Fig.78

Fig.78 Salvaguardas mapa de zona 
envolvente à Quinta do Mosteiro, 
Gaiurb, EEM e Município de 
V.N. de Gaia ( Julho de 2009) 
Regulamento do Plano Diretor 
Municipal, Vila Nova de Gaia- 
imagem editada pelo autor, 
26/06/2018
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“As Zonas Arqueológicas Inventariadas integram os sítios ou áreas de valor 
arqueológico confirmado, sendo a área condicionada definida por um perímetro 
automático, a que se refere a alínea a) do ponto 1 do artigo anterior, ou traçado 
especificamente em resultado da informação científica disponível.”.171

Segundo o Anexo II do Regulamento do PDM (Património Arqueológico- 
Zonas arqueológicas inventariadas,) a Quinta do Mosteiro tem o código A011, 
com designação Mosteiro de Pedroso, no lugar Mosteiro, freguesia Pedroso.172

Património Arquitetónico
“O património arquitetónico a que se refere a presente Secção integra:
a) Os Imóveis Classificados e Em Vias de Classificação referenciados na 

Planta de Condicionantes e inventariados no Anexo III do presente Regulamento;
b) Os imóveis, conjuntos e sítios identificados no Anexo IV, delimitados 

na Carta de Salvaguardas da Planta de Ordenamento e descritos nas Fichas de 
Património Arquitetónico, estão repartidos pelos seguintes níveis de proteção:

i)  proteção integral (I);
ii)proteção estrutural (II).”.173

Proteção integral (I) - a Quinta do Mosteiro tem o Código PD10, com 
designação Mosteiro de Pedroso, no largo do Mosteiro/Avenida Padre Marçal da 
Silva Pereira, freguesia Pedroso.174

Edifícios ou outras construções – “Quando para edifícios ou outras 
construções esteja previsto o nível de Proteção Integral (I) as intervenções a levar a 
efeito devem privilegiar a conservação e preservação dos mesmos.”.175

Área complementar – “As áreas complementares são constituídas pelos 
logradouros de edifícios inventariados e outras áreas adjacentes aos mesmos 
confinantes com o espaço público, pelas áreas com valor patrimonial de natureza 
idêntica àquelas, mesmo que não relacionadas diretamente com edifícios, e pela 
totalidade da área correspondente ao Centro Histórico.”.176

Proteção estrutural (II) - a Quinta do Mosteiro tem o Código PD09, com 
designação Quinta do Mosteiro de Pedroso, no largo do Mosteiro/Avenida Padre 
Marçal da Silva Pereira, freguesia Pedroso.177

   Edifícios ou outras construções - Quando para os edifícios ou outras 
construções esteja previsto o nível de Proteção Estrutural (II), deve acautelar-se, 
nas operações urbanísticas neles promovidas, a manutenção dos elementos de 
interesse, nomeadamente os identificados nas respetivas fichas.178

   Área complementar em quintas - As áreas complementares em quintas 
correspondem a espaços de quintas ou de partes destas com relevo na paisagem 
rural, sendo proibidos os usos de indústria e armazenagem.179

171 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
3, artigo 130º, secção I, do capitulo 
II, do Título V
172 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - 
Património Arqueológico, Zonas 
arqueológicas Inventariadas, do 
anexo II
173 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - 
Artigo 131º, secção II, do capitulo II, 
do Título V
174 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - 
Património arquitectónico, elementos 
com nível de protecção integral (I), 
do anexo IV
175 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
1, artigo 133º, secção II, do capitulo 
II, do Título V
176 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
1, artigo 134º, secção II, do capitulo 
II, do Título V
177 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - 
Património arquitectónico, elementos 
com nível de protecção integral (II), 
do anexo IV
178 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - Ponto 
3, artigo 133º, secção II, do capitulo 
II, do Título V
179 GAIURB, EEM e Município 
de V.N.G. ( Julho de 2009) 
Regulamento PDM, V.N.G. - 
Artigo 135º, secção II, do capitulo II, 
do Título V
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Imag.1 e 2 Vistas aérias sobre a 
Quinta do Mosteiro - imagem 
editada pelo autor, 13/04/2018

Imag.2

Imag.1
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Proposta
Murada em todo o seu perímetro, a Quinta do Mosteiro é um oásis 

natural virado para si mesmo. Com uma reduzida ligação com a sua envolvente, 
faz, no entanto, parte deste espaço, um ícone histórico e patrimonial, de elevada 
importância e utilização frequente por parte dos habitantes locais: o Mosteiro de 
Pedroso, considerado Monumento de Interesse Público.

 O Mosteiro, em consonância com o cemitério, localizado a alguns metros 
de distância deste, criam uma zona de maior movimento, juntamente com um 
jardim e uma zona de comércio, assemelhando-se a um centro histórico, mas sem 
características que o distingam. É nesta zona também, que se realizam festividades 
temáticas, para além das habituais missas e eventos religiosos.

 A Quinta do Mosteiro é ladeada por uma das principais vias de acesso à 
freguesia de Pedroso o que lhe confere uma proximidade física com a envolvente 
e no entanto, há uma distância criada pelos muros que a limitam. A envolvente 
apresenta uma grande variedade de funcionalidades, desde habitações uni e 
plurifamiliares até indústrias, passando por zonas de comércio e serviços e terrenos 
de cultivo e baldios. Esta diversidade dificulta a integração da Quinta com a sua 
envolvente.

 Rica em fauna e flora, na Quinta do Mosteiro podem ser encontrados animais 
atípicos da cidade como raposas, coelhos, mochos e principalmente esquilos. Vastas 
árvores centenárias condicionam as vias de acesso dentro da Quinta: sobreiros, 
castanheiros e pinheiros. Há ainda uma linha de água, que atravessa a Quinta, hoje 
em dia quase impercetível.

 O terreno ocupado pela Quinta do Mosteiro apresenta uma grande 
diversidade de cotas, bem como de classificações quanto à sua utilização. As cotas 
têm um intervalo de variação de cerca de 40 metros e apresentam classificações 
desde Áreas de Quintas em Espaço Rural até Áreas de Expansão Urbana de 
Tipologia Mista.

 Para além das habitações já construídas, identificam-se alguns edifícios 
sem utilização, com sinais claros de abandono e uma densidade de mato que se foi 
desenvolvendo ao longo de tantos anos sem tratamento.
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Des.1 Des.2

Des.1 Planta do existente com 
curvas de nível - escala 1.10 000
Des.2 Planta do existente - 
escala 1.5000
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Pretende-se com esta proposta, essencialmente, potenciar a Quinta do Mosteiro, 
reaproveitando recursos já existentes e desta forma, mantendo a sua essência, criar uma 
ligação desta com a envolvente e trazer a sua riqueza natural e histórica para mais perto 
da cidade e das pessoas.

 Assim sendo, nesta proposta são abolidos os muros em grande parte do perímetro 
da Quinta do Mosteiro, com o objetivo de criar permeabilidade visual e física para dentro 
da mesma. Continuarão a existir porém, as muros que caracterizam as entradas, para 
marcação das mesmas, mas desta feita sem portões. No sentido de criar unidade com 
a envolvente, pretende-se que esta intervenção vá para além dos limites da Quinta e 
que sejam intervencionados da mesma forma e aplicados os mesmos materiais em zonas 
comuns com a mesma (por exemplo nos passeios que contornam a Quinta).

Para maior permeabilidade nos acessos, são criadas duas novas vias rodoviárias à 
Quinta, reunificando uma rua atualmente cortada e criando uma nova rua com ligação à 
primeira. Pretende-se que as entradas para a Quinta passem a ter maior destaque, sendo 
que deixam de ser meras ruas com falhas no decorrer da vegetação e passam a ser praças de 
maior nobreza. Desta forma, pretende-se criar ligação com os transeuntes. Serão também 
criadas várias zonas de repouso por toda a Quinta com acesso pelas vias de circulação de 
pessoas, bicicletas e carroças.

No perímetro do terreno encontramos duas zonas, também importantes, por 
diferentes razões. São elas: a zona onde semanalmente se faz a feira dos Carvalhos e um 
espaço ocupado por uma central elétrica. A zona da feira é ampliada nesta proposta até 
junto da Quinta, ponto onde será colocada uma praça de acesso ao seu interior, tornando 
a Quinta mais convidativa à visita. Por sua vez, a distribuição de energia a partir da 
central elétrica, é feita através de linhas de alta tensão. Há fortes possibilidades de estas 
linhas serem recolocadas abaixo do solo, “limpando” todo o terreno e criando uma vista 
desafogada da envolvente.

Nesta proposta existem duas zonas de loteamento, sendo que uma delas existe 
atualmente e a segunda não é desenvolvida neste trabalho. Na zona atualmente existente, 
as alterações não são significativas, tendo em conta que a localização dos lotes se mantem 
e as ruas de acesso mantêm-se sem saída, apenas com função de acesso e não de passagem, 
sofrendo apenas alterações no que diz respeito à colocação de passeios de acesso pedonal, 
hoje inexistentes. São ainda criadas um conjunto de regras de construção, com o objetivo 
de dar uma unidade construtiva e uma maior coesão entre as futuras habitações.

As regras a aplicar são as seguintes:
- a área de implantação deve ser compreendida entre 20% e 40% da área total do 

lote;
- as construções não podem ter mais de dois pisos acima e um abaixo da cota dos 

arruamentos;
- cada lote deve ter 3 lugares de estacionamento, que pode ser coberto ou não, para 

maior desafogo dos acessos;
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Planta
Des.4 Des.5

Des. 3

Des.3 Planta de intenções - 
escala 1.10 000
Des.4 Planta de vermelhos e 
amarelos - escala 1.10 000
Des.5 Planta da proposta - 
escala 1.10 000



109

- o limite dos lotes é feito exclusivamente com sebes de 2 a 3 metros de altura, 
colmatadas com uma rede que fará a separação física dos lotes e dos arruamentos;

- cada lote tem acesso rodoviário e pedonal, delimitados por portões, que são, 
por sua vez ladeados por pequenas parcelas de muro em pedra, o que transmite uma 
unidade entre os lotes;

- a destruição de vegetação existente em cada lote deve ser restringida ao 
mínimo;

- a implantação deve contemplar a inclusão de 2 a 3 árvores de grande porte.
 Existia ainda um parque de estacionamento junto aos edifícios de utilização 

comum dos condóminos, que é retirado e recolocado em todo o perímetro do terreno. 
Os edifícios existentes, embora grande parte deles devolutos, são reaproveitados. 
Alguns deles têm o mesmo tipo de função que desempenhavam no início do 
funcionamento da Quinta, outros têm novas funções, tentando colmatar algumas 
lacunas que até no início não teriam sido contempladas.

 Todos as vias pedonais propostas são criadas tendo em atenção as vastas 
diferenças de cota do terreno e a fauna e flora existentes. Pretende-se que esta 
intervenção tenha o menor impacto ambiental possível, não influenciando com 
espécies que coabitam a Quinta e mantendo grande parte das árvores existentes, 
criando recantos de grande conforto e de alguma privacidade. Pretende-se também 
reaproveitar a linha de água atualmente com pouco caudal, e em certos pontos, 
inexistente. Outrora esta linha de água era caracterizada e rapidamente localizada 
apenas pelo som que os anfíbios, que nela habitavam, entoavam. É, então, proposto 
um lago que trará uma maior diversidade de fauna e flora e dará algum bem-estar e 
frescura ao local onde se insere.

Concretizando, identificam-se os seguintes sectores:
- Sectores de Habitação (a azul no desenho 3) – o sector atualmente existente 

não sofre alterações e é criado, com base no PDM, um segundo;
- Sector da Feira dos Carvalhos (a rosa no desenho 3) – área aumentada em 

relação à área atualmente ocupada e melhorado o acesso direto à Quinta do Mosteiro, 
com o objetivo de criar ligação entre a mesma e a envolvente;

- Sector Desportivo e de Lazer (a amarelo desenho 3) – onde são reativados 
e ampliados equipamentos existentes para a prática de desporto, restauração e lazer;

- Sector Histórico (a roxo desenho 3) – é intervencionado com o objetivo de 
enaltecer a riqueza histórica e patrimonial do ex-libris da Quinta, o Mosteiro de 
Pedroso. Pretende-se criar um Centro Histórico, através de uma praça que une o 
Mosteiro, ao cemitério, à zona de comércio existente e à Quinta.

- Sector Central (a vermelho desenho 3) – os dois edifícios localizados no 
centro da Quinta, atualmente devolutos e sem qualquer tipo de acesso, devido ao 
estado de abandono da vegetação, formam uma Praça Central, que dita uma zona de 
repouso envolvida nas verdejantes paisagens.
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Lotes - moradias unifamiliares
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Des.6 Des.7
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Setor Histórico
Este sector tem uma forte componente histórica, não só pelo valor patrimonial 

do Mosteiro de Pedroso, mas também pela ligação ao Cemitério (que no séc. XIX 
foi relocalizado no exterior do Mosteiro, sendo que anteriormente era comum os 
cemitérios localizarem-se dentro das igrejas, o que punha em causa a saúde pública 
e por esse motivo passaram para zonas externas).

A localização do Mosteiro e do Cemitério, em conjunto com uma pequena 
zona de comércio e a Casa Senhorial, ambas localizadas na periferia do Mosteiro 
e de uma construção que remonta o séc. XX, constituem uma zona de relevância 
para os locais e, por esse motivo, com algum movimento. É também aqui que se 
celebram grande parte das festas alusivas aos Santos, e durante todo o ano realizam-
se eventos religiosos, que trazem um grande número de pessoas a esta área.

Todos estes fatores contribuem para um ambiente tradicional que se vive 
neste sector. No entanto, hoje em dia esta parcela de terreno público tornou-se um 
espaço de transição rápida e de pouco usufruto de todas as características que lhe 
são inerentes, uma vez que é atravessada por uma via rodoviária que constitui um 
dos principais acessos à freguesia de Pedroso.

Esta proposta consiste em criar um centro histórico para a União de Freguesias 
de Pedro e Seixezelo, uma zona onde a tradição é destacada, e o valor histórico 
dos monumentos, em conjunto com uma ligação sentimental ao Mosteiro e ao 
Cemitério se conjugam com a Natureza. Pretende-se que seja atrativa para “estar” 
em qualquer altura do ano, e não só passar ou visitar nas festividades. Pretende-
se também que esta zona seja um ponto de ligação à Quinta, através de acessos 
diretos, com vias pedonais, de bicicletas e de carroças. 

Atualmente, este setor está dividido em três zonas distintas: a zona do 
Mosteiro, atualmente murada; a zona do cemitério; e uma terceira zona constituída 
por bancos de jardim com pouca permanência de pessoas. O facto de existirem 
vias rodoviárias entre estas três zonas, e de o mosteiro ser murado, faz com que se 
identifique uma falta de conexão neste sector.

A proposta consiste em unificar estes três espaços, retirando a rotunda que 
se pode ver hoje, criando uma praça única de características peculiares em Vila 
Nova de Gaia. Esta praça é balizada pelo Mosteiro, que, por si só, traz grande 
nobreza à mesma, pela casa Senhorial, pelo Cemitério, por duas zonas ajardinadas 
tratadas e pela zona comercial existente que é ampliada com o objetivo de reforçar 
a delimitação da praça. Esta praça é contínua no que diz respeito a diferenças de 
cota, retirando todos os muros do Mosteiro, abrindo-o à cidade e conectando-o 
diretamente ao Cemitério.

Esta praça central tem 4 acessos rodoviários.
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Parque - Vegetação selvagem

Estrada - Alcatrão

Passeio - Lajetas hexagonal em cimento

Praças - Lajeta de granito de 50cm x 50 cm

Via para passeios a pé, bicicleta e carroça - Micro-cubo de granito

Acessos privados - Cubo de granito

Jardim - Vegetação tratada

Campo de treino de hipismo - Terra batida com areia

Des.8 Des.9
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Des.9 Planta da proposta do setor 
histórico - escala 1.500
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Acopladas a esta praça central, propõem-se ainda duas praças de menor 
impacto, localizadas junto aos acessos rodoviários a sudeste e noroeste, que terão 
outro tipo de funções. Junto ao acesso sudeste propõe-se uma praça que fará ligação 
à praça principal fazendo a introdução ao setor, localizando-se a uma cota inferior à 
principal. Esta diferença de cotas permite manter as instalações sanitárias públicas 
que atualmente se localizam no socalco inferior, imediatamente abaixo do mosteiro.

Com uma cota ligeiramente mais elevada, junto ao acesso noroeste, localiza-
se a segunda praça, tendo maior importância que a anterior, e tendo igualmente 
a função de introdução ao setor histórico. Esta praça tem também uma função 
de colmatação da área destinada à realização das romarias. Este espaço torna-
se convidativo, não só para as festividades, mas para o repouso e a apreciação do 
espaço envolvente, considerando os acessos pedonais que a atravessam. Esta zona 
reservada às romarias é das poucas zonas em que o muro de acesso ao exterior da 
quinta se mantém, ajudando a controlar o acesso ao mesmo, e será constituída por 
vários socalcos que acompanham o declive do terreno ajudando à ergonomia e 
propagação do som.

Embora existam vias rodoviárias que não podem ser anuladas, por serem 
um dos acessos mais utilizados na freguesia e uma charneira entre as freguesias 
vizinhas, estas serão caracterizadas por forma a dissolverem-se na praça, trazendo-
as à cota dos passeios, tendo um material diferente do existente fora deste setor, 
mas igual ao das praças propostas, dando a sensação aos condutores que estão a 
entrar numa zona calma, de pouco tráfego rodoviário, à mesma cota dos peões, 
transmitindo um sentimento de obrigatoriedade de abrandamento.

Pretende-se tornar este sector mais convidativo ao lazer e um cartão de visita 
para a Quinta do Mosteiro, uma vez que este sector passa a ter acesso direto à 
mesma.  
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Des.12

Des.10 Perfil AA’ da proposta do 
setor histórico - escala 1.500
Des.11 Perfil BB’ da proposta do 
setor histórico - escala 1.500
Des.12 Perfil CC’ da proposta do 
setor histórico - escala 1.500
Imag.3 Relação do Mosteiro de 
Pedroso com a Casa Senhorial - foto 
do autor, 29/03/2018
Imag.4 Relação entre o Mosteiro 
de Pedroso, o comércio local e o 
cemitério - foto do autor, 29/03/2018
Imag.5  Espaço disconexo entre os 
elementos mais relevantes deste setor 
- foto do autor, 29/03/2018
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Des.13 Des.14
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Setor Desportivo e de Lazer
Este sector seria, segundo o projeto inicial para a Quinta do Mosteiro, uma 

zona dedicada aos serviços e equipamentos típicos de um condomínio fechado, 
onde os condóminos podem usufruir de algumas amenidades e atividades de lazer 
e desporto.

O fundador do projeto que outrora existiu era aficionado por cavalos e 
atividades de hipismo, pelo que estava previsto, para além das cavalariças atualmente 
existentes, um campo de treino de cavalos.

Como já foi referido nos capítulos anteriores, existem, nesta zona, três edifícios 
atualmente devolutos que teriam como função principal servir os condóminos, com 
piscina, ginásio, restaurante e um campo de treinos de equitação. Nesta proposta, 
estes edifícios são mantidos, potenciando as suas funcionalidades e criando conexão 
entre si.

Neste setor podem identificar-se duas zonas de acesso, uma francamente 
mais apelativa que outra. A entrada principal é feita através de uma praça de grandes 
dimensões para poder albergar pequenas multidões. A outra é feita indiretamente, 
através de uma via rodoviária de acesso ao loteamento existente, via essa que existe 
atualmente, mas é relocalizada para afastar dos lotes existentes o maior movimento 
que se poderá fazer sentir, atribuindo maior privacidade e sossego à zona de 
habitação.

O edifício existente que teria a função de cavalariças e campo de hipismo 
mantem o seu carácter, passando a incluir escritórios, cavalariças, campo de treino 
interior e campo de treino exterior. Este último é relocalizado, ganhando dimensão, 
uma vez que se encontrava numa zona interior e um pouco afastada da periferia da 
Quinta, podendo vir a ser um espaço onde se realizam competições. Junto a este, é 
criada uma bancada que se desenvolve no declive do terreno e promoverá a divulgação 
de uma característica distintiva da Quinta do Mosteiro, que é a prática de hipismo, 
trazendo um público que não será exclusivamente um público de proximidade, mas 
sim de outras zonas do país, no caso da realização de campeonatos, nomeadamente 
de corridas de cavalos ou até mesmo de competições de obstáculos. 

Está ainda prevista uma nova zona de cavalariças que nasce do prolongamento 
do edifício existente, havendo uma ligação direta ao campo de treinos, que poderá 
ser especialmente útil em dias de competição.

Para maior facilidade e comodidade no transporte destes animais de grande 
porte é ainda criada uma via de acesso privado à volta do centro hípico.
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Legenda

Parque - Vegetação selvagem

Estrada - Alcatrão
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Via para passeios a pé, bicicleta e carroça - Micro-cubo de granito
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Jardim - Vegetação tratada

Campo de treino de hipismo - Terra batida com areia

Des.15 Desenho à mão levantada
Des.16 Planta da proposta do setor 
desportivo e de lazer - escala 1.500

Des.15 Des.16
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Ainda nesta praça será construído um edifício que terá função de bilheteira 
(apoio a competições), com instalações sanitárias de apoio. Consolidando esta 
frente de rua, esta praça tem uma forte ligação com a natureza e com o interior da 
quinta, interligando-se ainda aos dois edifícios atrás referidos, sendo que um tem 
função de piscina, sauna, banho turco e ginásio (como já foi outrora efetivamente 
utilizado) e o outro é um restaurante e café e propõe-se ainda uma pousada com 
apenas 4 a 6 quartos, que poderão ser utilizados por convidados (relacionados com 
as competições de hipismo, por exemplo).

Unindo estes três edifícios (centro de hipismo, restaurante e edifício com 
piscina, sauna, banho turco e ginásio), uma das premissas do projeto inicial, existem 
ainda um campo de futebol de 7 e três cortes de ténis. Propõe-se manter estes 
espaços ativando as suas funcionalidades. De referir que o usufruto por parte dos 
condóminos é gratuito e de livre acesso, já o acesso por não-condóminos é também 
livre, sendo o usufruto dos equipamentos condicionado mediante pagamento. 
Esta característica tem como objetivo tornar este sector acessível a pessoas que 
não habitam na Quinta do Mosteiro, que mesmo que não pretendam usufruir dos 
equipamentos em si, podem apenas visitar o espaço e aceder à Quinta do Mosteiro, 
utilizando as diversas vias pedonais, para bicicletas e carroças.

De facto, as carroças e os cavalos, são um ícone da Quinta do Mosteiro, 
pela ligação emocional do seu fundador a estes animais e à prática de hipismo, 
razão pela qual se pretende enaltecer este ponto, como imagem de marca. Para tal, 
propõe-se que sejam promovidas atividades relacionadas com os cavalos, não só 
com a reativação do campo de treino e da organização de competições (uma vez 
que estão a ser propostas condições físicas para tal), como foi descrito atrás, mas 
também possibilitando os passeios a cavalo e de carroça para qualquer pessoa que 
queira visitar a Quinta do Mosteiro em toda a sua dimensão, utilizando as várias 
vias de acesso criadas nesta proposta. Estas atividades são mais um atrativo à visita 
da Quinta do Mosteiro, que não colocam em causa a privacidade e segurança dos 
habitantes e derrubam barreiras metafóricas entre o interior e o exterior da Quinta.

As vias de acesso no interior da Quinta estão localizadas estrategicamente 
por forma a ressalvar a privacidade de quem utiliza o restaurante e a zona de piscina.
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Des.19
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Des.17 Perfil AA’ da proposta do 
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Imag.7 Anterior entrada no edifício 
das cavalariças - foto do autor, 
29/03/2018
Imag.8  Relação zona desportiva e de 
lazer com a rua envolvente - foto do 
autor, 29/03/2018

Imag.6 Imag.8Imag.7
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Imag. 9

Imag. 10

Imag.9 Fotografia antiga Mosteiro 
de Pedroso - fonte da imagem: 
historiadepedroso.blogs.sapo.pt/262.
html
Imag.10 Fotografia antiga Mosteiro 
de Pedroso - fonte da imagem: 
pedrosomclaro.blogs.sapo.pt/1528.
html
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A Quinta do Mosteiro é um local com história e com um grande potencial para se 
tornar um ponto de referência no desenvolvimento de condomínios fechados em Portugal. 

O projeto inicial previa o desenvolvimento de um Condomínio Fechado e alguns 
passos foram dados nesse sentido, cujo o resultado ainda é percetível hoje em dia.

Esta proposta de reabilitação enaltece as características distintivas da Quinta do 
Mosteiro, mantendo o conceito inicialmente previsto para as habitações, com privacidade, 
contacto com a natureza, ambiente calmo e seguro e com acesso a determinadas 
amenidades.

O conceito de Condomínio Fechado é lato e tem diferentes aplicações em 
diferentes países. Em Portugal, as pessoas procuram essencialmente uma fuga à agitação 
da cidade, tal como se procurou evidenciar nos capítulos anteriores. Procuram contacto 
com a natureza, sítios para as crianças brincarem em segurança e ambientes mais calmos 
do que os vividos no centro da cidade. Esta proposta pretende satisfazer essa procura, 
tendo também em conta os testemunhos reais recolhidos através dos questionários. 

Este trabalho desafia alguns conceitos predefinidos, associados aos Condomínios 
Fechados e pretende abrir caminho para o estudo e implementação de soluções 
arquitetónicas mais integradas com a sua envolvente. Concretamente, este trabalho 
estimula o pensamento crítico em relação à necessidade de barreiras físicas para separação 
de espaços e questiona as consequências sociais das mesmas, bem como o conceito de 
segurança nos condomínios fechados, associado ao isolamento e à desconexão com a 
cidade.

Esta proposta leva à conclusão de que é possível integrar condomínios fechados 
com a envolvente, sem descurar as principais características que levam (pelo menos) os 
portugueses a procurarem habitação numa solução que se assemelhe a um Condomínio 
Fechado. Este tipo de empreendimentos não tem necessariamente que ser “um cancro” 
das cidades, do ponto de vista urbanístico.

Esta proposta, de alguma forma desconstrói o conceito de Condomínio Fechado, 
baseando as alterações na essência do espaço e no que os habitantes procuram e a partir 
daí, criando pontos de ligação com a envolvente, sejam físicos (acessos pedonais) ou 
visuais (permeabilidade visual de transeuntes para dentro da Quinta).

Não tem que significar fortes medidas de segurança como portões ou um porteiro, 
o que até pode ter efeito contrário como se viu nos capítulos atrás. Nesta proposta, 
as habitações mantêm a privacidade e o próprio aumento de movimento em zonas 
estratégicas da Quinta, aumenta a segurança, correspondendo ao que foi estudado nos 
capítulos anteriores.

Em paralelo com o facto da privacidade das habitações ser privilegiada, a diferença 
entre espaços púbicos e privados pode também ser feita de forma subtil, criando diferentes 
zonas, onde a sua função fica clara, através da aplicação estratégica dos materiais e do 
reaproveitamento das árvores de grande porte e restante vegetação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Conclui-se que é possível criar relações com a envolvente, através de um aumento 
da permeabilidade, de forma controlada. Para isso, é proposto o seguinte:

A abolição de muros que permite permeabilidade visual aos transeuntes 
A criação de acessos é um fator de abertura ao exterior e o facto de serem 

maioritariamente pedonais, permite, por um lado, o usufruto do ambiente calmo que se 
vive no interior da Quinta, e por outro, manter o ruído e poluição em valores mínimos. O 
material utilizado no solo destes acessos (diferente do exterior da Quinta) transmite, só 
por si, a sensação de entrada num espaço diferente.

No presente caso de estudo aproveitou-se o facto de o ex-libris ser um ícone da 
freguesia (o Mosteiro de Pedroso) e a partir daí potenciou-se uma zona, atualmente de 
muito movimento, mas de pouco usufruto, para criar um cartão de visita à quinta.

Os habitantes continuam a ter acesso a determinadas amenidades e a abertura 
destas a pessoas externas à Quinta do Mosteiro abre este espaço ao exterior. O facto 
de o usufruto dos equipamentos ser condicionado (mediante pagamento), ressalva a 
possibilidade de excesso de movimento nestas zonas.

O facto de a zona das habitações se manter afastada do sector histórico e do sector 
de desporto, ambos de maior movimento que o resto da Quinta, permite que se mantenha 
a privacidade dos habitantes e a possibilidade de usufruto de um ambiente calmo. As 
regras de construção a aplicar às habitações, garantem que haverá sempre uma unidade na 
zona de habitação e em relação ao restante espaço.

Fazem parte da essência da Quinta do Mosteiro as principais características 
procuradas por quem habita num condomínio fechado. A poucos minutos do centro da 
cidade, perto dos principais acessos, este espaço é um verdadeiro oásis na cidade, que 
permite a fuga à agitação urbana, o contacto com a natureza e as brincadeiras na rua. Este 
trabalho propõe soluções de abertura da imensidão deste espaço ao exterior, com uma 
acessibilidade controlada e moderada, a pessoas externas, sem recorrer a barreiras físicas, 
fazendo com que a Quinta do Mosteiro passe a ser conhecida por todos e reconhecida 
como o agradável espaço que é para visitar ou habitar, e que não seja apenas mais um 
condomínio fechado.

Conclui-se que, apesar de a palavra “fechado” fazer parte da sua denominação 
original, não significa que todo o espaço que ocupa seja fechado em si mesmo. Não 
significa também a existência de uma porta, ou portão que apenas abre para alguns. Pode 
apenas significar um espaço mais reservado, ao qual todos podem aceder, tendo noção 
de que estão a entrar num espaço diferente da via pública propriamente dita. Não tem 
que significar muros ou barreiras que não permitem a passagem ou a visão para dentro, 
podendo ser suficiente a utilização estratégica de materiais e a aplicação de diferentes 
cotas.

Cabe ao arquiteto estudar este tipo de soluções que “guiam” inconscientemente os 
utilizadores do espaço, no sentido para o qual foi criado.

Esta proposta procura demonstrar como fazê-lo.
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