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resumo 
A presente dissertação tem como objectivo valorizar o espaço 
de comércio de rua e no contexto em que se insere,  no 
concelho de Caminha, requalificar o mercado, bem como 
uniformizar o desenho da marginal compreendido na zona de 
intervenção.  
 Se no passado os termos de feira e mercado se fundem, 
com o desenvolvimento das cidades e da sua economia, estes 
vão-se tornando distintos. É a partir da introdução da moeda, 
que as trocas comercias crescem e tendo o mercantilismo um 
papel preponderante na vida da cidade, vemos o espaço, que  
na antiguidade clássica, servia como ponte de reunião cultural 
e política, para trocas de ideias, a ficar especializado. O 
Mercado começa a ganhar forma na cidade, a ter um espaço 
para se instalar. No período oitocentista por forma a armazenar 
os produtos, os mercado ganham posição fixa na malha 
urbana, muitos tal como hoje os conhecemos. A Feira sendo 
uma actividade comercial semanal desenvolve-se muitas vezes, 
em outros meios urbanos, em vazios da malha urbana. 
 Defender e qualificar o espaço da Feira, bem como do 
Mercado oferecendo-lhe infra-estruturas das quais padecem, 
poderá introduzir crescimento, diversidade, selectividade e 
qualidade do que se comercializa. Tendo por objectivo 
combater uma percepção por vezes errada desta actividade 
comercial. 
 Toda a intervenção arquitectónica terá em conta a 
necessidade de uma intervenção marginal nesta cidade, 
requalificando-a, e ao mesmo tempo integrando o espaço da 
feira e do mercado. O novo espaço público qualificado 
permitirá uma relação directa do centro de Caminha com a sua 
frente de rio. 

palavras-chave 
feira, mercado, facto urbano, identidade, marginal, requalificação 
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abstract 

The aim of this dissertation is to enhance the street trading 
space, in the context in which it is inserted, in Caminha, 
requalifying the market, as well as standardizing the design of 
the marginal included in the intervention zone. 
 If in the past the terms of street fair and market were 
merged, with the development of cities and their economy, 
these terms became distinct. It is since the introduction of the 
currency, that trade increases, and having Mercantilism a major 
role in the city life, we see the space, which in the classical 
antiquity, served as a bridge of cultural and political meeting, 
for exchanging ideas, has become specialized. The market 
begins to take shape in the city, to have a space to settle. In 
the nineteenth century in order to store products, markets 
gained a fixed position in the urban design, many as we know 
them today. The Street Fair being a weekly commercial activity 
was often developed, in other urban areas, in empty spots of 
the urban network. 
 Defending and qualifying the street fair space, as well as 
the market by offering infrastructure that are lacking, can 
introduce growth, diversity, selectivity and quality of what is 
sold. Aiming to combat, which is sometimes a misperception of 
this commercial activity.  
 All architectural intervention will take into account the 
need for a marginal intervention in this city, requalifying it, 
while integrating the street fair and market spaces. The new 
qualified public space will allow a direct relationship between 
the center of Caminha and its river front. 

keywords 

street fair, market, urban fact, identity, marginal, requalification  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1. 

apresentação 

objecto de estudo 

No cenário do concelho de Caminha, deparo-me à imensos 
anos com um espaço onde se realiza semanalmente a feira. 
Este local de frente de rio, com aproximadamente um hectare, 
serve de local de estacionamento diário a todos os que ali se 
deslocam. Estamos perante a presença de um mercado de 
peixe, que se encontra degradado. Ligado ao mercado de 
peixe e à actividade piscatória, existe o bairro dos pescadores 
que não tendo um lugar próprio de armazenamento da faia 
piscatória, utilizam o passeio público, inclusive para concertar 
as redes de pesca.  
Devido à afluência de visitantes nos dias de feira, a circulação 
tanto pedonal como rodoviária é caótica e o estacionamento 
deixa de existir, dando lugar a estacionamento indevido ao 
longo da marginal.   
   Uma proposta de requalificação da marginal, visa não 
só melhorar a acessibilidade à Vila como também resolver os 
problemas anteriormente mencionados. Para além disto, um 
arranjo urbanístico desta dimensão trará coesão na leitura 
fragmentada que actualmente existe da frente urbana. Ao 
propor e defender a continuação do Mercado e Feira naquele 
espaço prende-se não só por uma leitura mais geral deste caso 
concreto de estudo, pelas suas raízes históricas, mas também 
por forma a dignificar a imagem da Vila, o que não acontece 
na actualidade, quer pelas referidas condições em que se 
encontra o edifício do mercado, bem como a amalgama de 
toldos, hastes e veículos, dando uma imagem caótica à frente 
ribeirinha de Caminha. 
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1. 

apresentação 

objectivo 

O objectivo para a dissertação passará por construir 
equipamentos de apoio à pesca e comercialização do peixe, 
dado que esta actividade tem profundas raízes históricas nesta 
Vila, prestigiando-a através da obra arquitectónica que a 
servirá. Ao mesmo tempo oferecer à cidade um novo espaço 
de mercado. Àqueles que permanentemente habitam na 
periferia do mesmo, pretende-se proporcionar um local com 
qualidade urbana que melhor faça a comunicação do espaço 
da cidade com o curso de água.  
 A ideia passará por articular o espaço público da praça 
central ao espaço marginal e a todo o traçado da marginal, 
compreendido na área de intervenção.  
 Nos centros das grandes cidades os mercados deram 
abrigo a outro tipo de comércio e investimento, alguns 
mantendo em parte as actividades que lhe deram forma. Nos 
novos centros urbanos periféricos instalaram-se edifícios de 
caracter comercial onde não só encontramos bens de primeira 
necessidade, os que encontramos no mercado e feira, bem 
como uma grande variedade de outros artigos.      
 As infra-estruturas que recebem a feira, variam segundo 
o aglomerado urbano e o número de pessoas que a visitam, 
mas de uma maneira geral, são espaços organizados pelos 
feirantes e pela forma como dispõem o artigo, dentro de 
certas limitações/divisões daquele espaço. 
 Porque acredito que a qualidade espacial, induz numa 
melhor percepção do que nos rodeia, também influencia o 
nosso comportamento.  
 Defender e qualificar o espaço da feira, oferecendo-lhe 
infra-estruturas das quais padecem, poderá introduzir 
crescimento, diversidade, selectividade e qualidade do que se 
comercializa por parte dos vendedores, desta forma podendo 
atrair novos clientes.  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1. 

apresentação 

metodologia 

A produção desta dissertação passará por uma primeira parte 
de análise e compreensão do desenvolvimento das cidades, 
tendo em vista autores como Nuno Portas, Álvaro Domingos, 
Kevin Lynch - “A boa forma da cidade”; olhando sempre que 
possível a planos de urbanização em zonas de costa/litoral, 
passando a leitura pelos “Planos de Urbanização: a época de 
Duarte Pacheco”, e mais recentes intervenções como a 
marginal de Leça de Álvaro Siza Vieira e António Madureira; 
para uma compreensão da história, utilizando o autor Lewis 
Mumford, Christian Norberg-Schulz. E concretamente sobre o 
espaço de mercado, Fernando Távora e Souto Moura; olhando 
a exemplos internacionais, entre outros, duas intervenções em 
Barcelona, reabilitação de um antigo espaço de mercado - 
“Mercado de Santa Catarina”, e uma segunda obra, mercado e 
feira - “Feira de Bellcaire”. Na segunda parte da dissertação, o 
desenvolvimento da minha proposta de projecto, terá por 
base, o regulamento para o concurso Polis de 2007 para esta 
zona de intervenção.  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1. 
caminha 

a região 

Localizada a Norte de Portugal Continental, mais concretamente 
na Região do Minho, por sua vez delimitada a Norte pela 
fronteira com Espanha, Galiza, e a Oeste pelo Oceano Atlântico. 
A região do Minho possui uma população superior a 1,1 milhões 
de habitantes, possuindo como característica identificadora a 
sua paisagem natural. A área geográfica que actualmente 
compõe o Minho totaliza os 4.700 km2.  

Relativamente à morfologia, esta é acidentada, em que as 
serras perpendiculares ao litoral permitem influência do 
oceano, pelo que é grande a biodiversidade. Ao longo da sua 
área costeira podemos encontrar praias de interesse turístico, a 
Este, áreas montanhosas de paisagens naturais.  
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fig. 1 – Planta cadastral de 
Portugal, por Capitais de Distrito, 
2010. 

fig. 2 – Planta cadastral do 
Distrito do Minho, 2010. 



o lugar 

Situada na região Noroeste da Península Ibérica, junto à foz do 
rio Minho, na confluência deste com o Coura e com as terras 
da Galiza a Norte, ali mesmo em frente do outro lado do rio, 
Caminha é actualmente uma vila cujas origens remontam a um 
povoado antiquíssimo. A Vila de Caminha situa-se no Distrito 
de Viana do Castelo, concelho de Caminha. Concretamente, a 
Vila de Caminha cede do Município, com vinte freguesias e 
com 129,66km2 de área de implantação.  

O município é delimitado a Sudeste por Ponte de Lima, a Sul 
por Viana do Castelo, a Nordeste por Vila Nova de Cerveira, a 
Oeste pelo Oceano Atlântico e a Norte pelo país vizinho, 
Espanha, mais concretamente, a região de Vigo, concelho de A 
Guarda, freguesia de Camposancos que estabelece relações 
muito próximas desde a sua formação e fixação dos seus 
núcleos habitacionais castrejos a ambas margens do rio Minho. 
A Vila de Caminha em estudo apresenta uma extensão de 
0,72km2 e tem uma densidade de 2 072,0 hab/km2.  

PARTE I - Enquadramento 

CAMINHA 

PARTE I - Enquadramento 
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fig. 3 – Carta administrativa do 
Concelho de Caminha, 2010. 



CAMINHA 

a formação e evolução 

No proto-histórico na região de Caminha, os povos como 
fenícios ou os cartagineses podem ter fundado alguma 
povoação nesta zona mas não são conhecidos indícios nem 
memórias que o confirmem. Nas suas redondezas, porém, 
encontram-se vestígios da presença de civilizações das épocas 
proto e pré-históricas da arriba fóssil de Santo Isidoro, vestígios 
de Cultura Megalítica no Vale do Âncora, gravuras rupestres 
em Lanhelas, dólmens, como o de Barrosa, do património 
Castrejo encontrado na cividade de Âncora e no Castro do 
Côto da Pena, estes últimos remontam à idade do Bronze final, 
onde se pressupõe este como a origem de toda a formação da 
Vila de Caminha. Em 1026 D. Fernando de Leão na divisão dos 
condados de entre Douro e Minho, deu-lhe o nome de Cabeça 
do Minho. 
 Na Idade Média, esta vila foi uma importante praça de 
armas e assim permaneceu até ao final do século XVIII. A sua 
posição geográfica permitia-lhe ser considerada um ponto 
avançado na luta contra castelhanos e leoneses. 
 A sua defesa terá sido constituída por três ordens de 
muralhas: a primeira, construída pelos romanos, era em 
cantaria e manteve-se em bom estado de conservação durante 
muito tempo. A nível da pequena urbe, esta tinha uma forma 
geométrica simples: três ruas paralelas e três travessas 
perpendiculares. “Tinha treze torres sendo três delas maiores. 
Uma destas três é hoje chamada Torre Relógio e as outras duas 
que já não existem, eram a Torre do Cais ou do Marquez e a 
Torre da Piedade. Na muralha eram conhecidas três portas: a 
sul a de Viana, a nascente a do Cais ou do Marquez e a oeste a 
porta do Sol.”1 
 A segunda muralha foi mandada executar por 
D.AfonsoIII, que lhe concedeu o título de vila em 1265, sendo 
terminada por D. Dinis em finais do século XIV, atribuindo-lhe 
este a primeira Carta de Foral em 24 de Julho de 1284, com 
todos os privilégios da de Valença. É durante estes dois 
reinados que se verifica a transformação e desenvolvimento de 
Caminha, nesta época deram-se profundas alterações a todos 
os níveis sociais. 
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1 Mota, J. Miranda da, “O 
correio em Caminha nos tempos 
da monarquia”, Associação de 
Filatelia e Coleccionismo do Vale 
do Neiva , 2008 pág. 34



 O desenvolvimento económico permitiu a estabilidade 
oferecida pelo reforçar das estruturas defensivas, bem com a  
melhoria dos acessos e das comunicações entre os vários 
povoados, que se iam instalando no território do Concelho. 
 A terceira muralha é uma fortificação do tempo de 
D.João IV e do seu filho D. Afonso IV, “numa época em que 
portugueses e espanhóis se defrontavam, sobretudo ao nível 
da raia e no controlo dos oceanos. O perigo das investidas da 
pirataria de costa era uma constante.”2 Este novo pano da 
muralha foi “construída em alvenaria com fosso e 
contraescarpa e dotada de cinco portas: Arga do Coura, 
Corredoura, Falsa de Santo António, Assougue e a de Viana 
que passou para o local onde hoje é a Casa de Repouso da 
Confraria do Bom Jesus dos Mareantes.”3  
 Um segundo pano de muralha é acrescentado ao 
anterior, dado o crescimento demográfico e urbano, por forma 
a proteger os novos bairros habitacionais. “O crescimento 
iniciou-se pelo terreiro, por essa altura embelezado, com a 
Igreja da Misericórdia e o notável Chafariz de João Lopes-o-
velho, continuando pela Corredoura por onde se sucedia às 
aldeias do termo e pelo caminho Sul em direção a Viana, agora 
ladeado pelas pobres habitações da comunidade piscatória 
para aqui deslocada.”4 

  

 

  
 Com o contínuo crescimento populacional, do comércio 
e da agricultura ao longo dos séculos XIX e XX, verificou-se o 
romper da muralha executando-se novas obras para o 
crescimento da vila extra-muros.  
 As imagens de Caminha desta época são-nos 
reportadas maioritariamente por postais, com o centro não 
muito diferente do de hoje. As grandes ocupações dão-se nos  
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2 CADILHA, Sérgio, “ Núcleo 
museológico : centro histórico de 
Caminha / textos Sérgio 
Cadilha ; trad. Sílvia Castro”, edição 
Câmara Municipal de Caminha, 2008 

3  Mota, J. Miranda da, “O correio em 
Caminha nos tempos da monarquia”, 
Associação de Filatelia e 
Coleccionismo do Vale do Neiva , 
2008 pág. 35 

4  TORRES, Paulo, “Ruas de Caminha 
- toponímia e história da vila da foz 
do Minho”, edição Junta de 
Freguesia de Caminha - Matriz, 
Agrupamento de Escola Coura e 
Minho, 2009 pág.12 

fig. 4 - Evolução do crescimento 
urbano e limites das muralhas.



terrenos de cultivo e nas terras conquistadas ao rio Minho, 
aquando a abertura da Estrada Nacional 13 (E.N13)  no sentido 
de proporcionar melhores acessibilidades e permitir desfrutar 
da paisagem que o estuário do rio Minho oferece. 
 Caminha é constituída principalmente pela zona do 
velho burgo medieval, Terreiro (Praça do Conselheiro Silva 
Torres), rua da Corredoura e a antiga rua dos Pescadores e 
pelas edificações confinadas nas ruas estreitas. 
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fig. 5 - Terreiro de Caminha (postal de 
1910).



o mar e a pesca 

Ao longo do seu desenvolvimento, Caminha esteve sempre 
voltada para o mar, o porto possuía as condições 
indispensáveis a tal desenvolvimento: pouco assoreado ainda, 
o rio Minho permitia o trânsito aos navios de cabotagem, aliás 
de pequeno calado, que frequentavam os portos do norte de 
Espanha e do Norte da Europa, tal como outros portos 
portugueses, com que estabeleciam variadas trocas. Foi 
declarado a Caminha “porto franco” em 1392 por D.João I. 
Nesta altura Caminha era um porto de entreposto comercial  
com Tui. Desta forma muitos barcos passaram a ancorar neste 
porto dinamizando a marinha e a construção de barcos. Tendo 
sido um dos portos mais importantes do Norte do país, viu-lhe  
ser entregue o segundo foral em 1 de Julho de 1512, por       
D. Manuel I, altura em que foi construída a Igreja Matriz. 
 Na Vila de Caminha, a pesca e o comércio marítimo e 
todas as actividades associadas dependeram, ao longo da 
história, das condições de navegabilidade do rio Minho. As 
condições físicas do rio foram-se alterando, ao longo de 
décadas, devido ao assoreamento, deixando de permitir a 
entrada de barcos de cabotagem, ficando a navegação restrita 
a lanchas e iates usados na pesca local e transporte de sal. 
Estas e as condicionantes económicas e políticas levaram à 
diminuição gradual desta actividade, condicionando a 
economia e o desenvolvimento deste sector. Esta situação 
levou ao abandono do negócio por parte de grandes famílias 
tornando-se na actualidade, um meio de subsistência para os 
pescadores e comércio local. Apesar de muitos problemas de 
ordem política e condicionalismos reais, a pesca continua a ser 
uma das actividades de maior reconhecimento caminhense.  

a feira - mercado 

É forte e antiga a tradição das feiras e mercados por todo o 
país, recuando a Caminha, á época medieval, esta viu a sua 
primeira feira fundada 1291, por D. Dinis, que instituiu uma 
feira mensal a realizar no dia 3 de cada mês, no interior das  
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muralhas Afonsinas, possivelmente onde se encontra a 
Biblioteca Municipal. 
 “Nas cortes 1439, os procuradores de Caminha pediram 
que a feira fosse de novo autorizado, já que teria deixado de 
ocorrer. Em 1739, num texto intitulado “Descripção da Villa de 
Caminha” referes-se que tem feira franca no primeiro dia de 
cada mez” e ainda que “esta feira teve principio no primeiro 
de Maio de 1627”5. Posteriormente no século XIX, Caminha 
passou a ter feira semanal às quartas-feiras, a qual decorreu no  
Terreiro até meado da década de 70. Para além dessa feira 
realizava-se uma feira anual no dia de “Todos os Santos”. 
 Caminha teve também feiras de gado que ocorriam no  
1º de Janeiro e no 1º de Novembro e ainda no 3º Domingo de 
cada mês.”, na periferia da Vila, como no Largo da Ponte, nas  
Portas da Corredoura e no campo da Retorta (na margem do 
Coura). 
 Desde a formação da Vila até aos dia de hoje o 
comércio teve um papel importante no sector económico e 
social, como comércio tradicional e a “feira-mercado” que 
contribuíram para o escoamento dos produtos agrícolas. 
 Na década de 70 depois da abertura da estrada 
marginal (E.N13), a nova frente urbana passou a incluir o 
mercado municipal e a feira que anteriormente se desenvolvia 
no Terreiro. 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5  AZEVEDO, João J.R.T, “Uma Visita 
ao Concelho de Caminha: com o 
Bilhete Postal Ilustrado da primeira 
metade do séc. XX; edição Câmara 
Municipal de Caminha, 1998. pág.189 

fig. 6 - Dia de mercado no Terreiro, 
cerca de 1905.
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2. 
a cidade 

a imagem 

“Para Pirenne é inteiramente falso atribuir a formação da 
cidade medieval à acção da abadia, do castelo ou do mercado. 
As cidades nascem, com as suas instituições burguesas, por 
causa do despertar económico da Europa.”6 “Na utilização dos 
velhos corpos das cidades existe, a um tempo, um facto 
económico e psicológico. Estas são tanto um bem como uma 
referência.”7 As cidades inevitavelmente tornam-se pequenas 
para albergar a sociedade que nela se desenvolve, portanto 
têm de crescer, mas o crescimento para fora dos panos de 
muralha, não se dá directamente por causa do crescimento 
populacional, mas sim pelo desenvolvimento da economia, e 
esta só se desenvolve através dos recursos humanos. Daí as 
funções na cidade de que faz parte este desenvolvimento e 
crescimento económico, vão enraizar ao longo dos séculos na 
própria sociedade. “(…) os elementos primários e 
monumentos, isto é, aquilo que representa directamente a 
esfera pública, adquirem um caracter cada vez mais complexo 
e necessário e não se modificam facilmente.”8 
 A cidade tradicional era um lugar de encontros, que 
demonstrava a organização da sociedade, era aqui que 
também se davam as trocas culturais e comerciais. Com a 
revolução industrial a cidade viu-se alterada não só a nível 
fisico bem como da sua organização. Os novos modos de 
produção são os agentes responsáveis por estas alterações, 
que não só se dão nos centros históricos mas também nas 
periferias. 
 Com a revolução industrial, a área que hoje 
consideramos centro histórico, que albergava essencialmente 
habitação, evoluiu por forma a abrigar novas funções. Os 
centros mais pobres, com uma qualidade ambiental e infra-
estruturas baixas, foram sendo desalojadas ao longo do 
tempo; os núcleos maiores e por sua vez, com qualidade de 
construção superior permaneceram mas foram perdendo os 
seus habitantes, apesar disso, vieram a ser renovados 
posteriormente, à imagem daquilo que era a cidade 
tradicional. “Os espaços livres da cidade antiga foram  
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preenchidos; as ruas foram invadidas pelo um tráfego (…) um 
grande número de casas antigas foi transformada em 
escritórios e armazéns comerciais, conservando a custo o seu 
aspecto exterior.”9 Uma grande parte destas intervenções, 
foram inadequadas, mantiveram apenas a fachada como 
simbolismo do passado. “Todas estas modificações reprimem 
e degradam a coerência formal e funcional da cidade 
antiga.”10  O centro foi-se degradando em termos 
habitacionais, sociais e de salubridade, levando a burguesia a 
mudar-se para a periferia, onde se desenvolveram novos 
centros habitacionais. As classes menos favorecidas 
mantiveram-se no centro com condições precárias, sem outra 
opção dado que dependiam do trabalho fabril que aí se 
localizava. 
 Com a contínua degradação em que se encontrava o 
centro, foi necessário procurar realojar as pessoas, 
reabilitando-o, criando mecanismos urbanos para o resgatar. 
 “Tanto o contexto quanto a imagem caracterizariam um 
conceito de urbanismo que poderia ser definido como o 
legado histórico que a cidade construiu.”11 Desta forma 
olhando ao restauro do centro histórico poderemos distinguir o 
objecto-edifício (facto urbano) na sua relação com o meio e 
contexto. Do centro histórico fazem parte os edifícios originais, 
conservados ou restaurados à semelhança do que eram. As 
exigências modernas levam a alterações do interior ou nos 
limites a estrutura antiga. Por vezes é necessário desocupar e 
recuperar áreas antigas para melhorar a sua utilização e só 
nestes casos são permitidas obras arquitectónicas modernas na 
cidade antiga. “O edifício pode participar na cidade através da 
forma como imagem, e neste caso a cidade é um meio ou um 
campo visual, e também pode inserir-se na cidade como 
estrutura, o que permitiria reconhecer a existência como um 
contexto.”12 
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reconocer la existencia de un 
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a evolução  

Em “A Arquitectura da Cidade”, Aldo Rossi procura 
estabelecer os princípios e uma ciência urbana voltada para a 
compreensão dos factos urbanos, no âmbito arquitectónico, 
social, político e cultural, analisa o trabalho de vários teóricos 
como Jean Tricart e sua Geografia Social, Marcel César Poète 
e a Teoria das Permanências, Milizia e a divisão social entre 
público e privado.  
 A “Teoria das Permanências” foi desenvolvida por 
Poète, um bibliotecário francês, historiador e teórico do 
planeamento urbano. Foi co-fundador da Escola de Estudos 
Urbanos Avançados (“École des hautes études urbaines”, 
actualmente “Institut d'urbanisme de Paris”) onde leccionou, e 
desenvolveu as novas teorias de planeamento urbano em Paris 
na primeira metade do século XX. Muito do seu trabalhou 
influenciou a teoria e acção do arquitecto urbanista francês, 
Donat-Alfred Agache, convidado por Portugal nos anos 40 
para o lançamento de propostas urbanísticas para uma extensa 
área do nosso território.  
 Na “Teoria das Permanências”, desenvolve-se a ideia de 
que a cidade é como um organismo vivo que comunica por 
meio das formas urbanas ao longo das épocas. “[…] a 
diferença entre passado e futuro, sob o ponto de vista da 
teoria do conhecimento, consiste precisamente no facto de 
que o passado é, em parte, experimentado agora, e que, sob 
o ponto de vista da ciência urbana, pode ser este o significado 
a dar às permanências; estas são um passado que ainda 
experimentamos.”13 Estas permanências existentes nas cidades 
revelam-se através de monumentos (sinais físicos do passado) 
e através do traçado e plano urbano (sinais da persistência). 
“as cidades permanecem sobre eixos de desenvolvimento,  
mantêm a posição dos seus traçados, crescem segundo a 
direcção e com o significado dos factos mais antigos que os  
actuais, factos esses muitas vezes remotos.”14 Nas intervenções 
urbanas “estes factos” permanecem, sendo-lhes permitido 
uma continuidade histórica, outras vezes desaparecem, ficando 
apenas a forma, os sinais físicos, do locus. Dos fenómenos de 
alteração a que estão sujeitas as cidades, as vias e o plano são 
as que permanecem e transmitem a continuidade histórica, 
“[…] o plano permanece sob diferentes edificações, diferencia- 
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se nas atribuições, deforma-se frequentemente, mas não é 
substancialmente deslocado.”15 Não se quer com isto dizer 
que todas as permanências dão continuidade urbana, porque 
na cidade nem tudo permanece e se permanece, muitas vezes 
apresentam-se com programas e funções dissociáveis da forma 
que permanece não sendo mais possível confrontar com o 
passado. Desta forma, perante a “teoria das permanências”, 
para se explicar um determinado facto urbano teremos 
obrigatoriamente que o considerar fora das actuais funções 
que o modificaram. Só as permanências podem mostrar tudo 
aquilo que a cidade foi, aquilo em que o passado difere do 
presente. As permanências sendo os elementos isolados pelos 
quais obtemos um acesso ao passado não podem caracterizar 
um actual sistema urbano, a não ser que, apesar de elemento 
do passado, ainda o experimentemos. “[…] o problema das 
permanências apresenta duas frentes: por um lado, os 
elementos permanentes podem ser considerados como 
elementos patológicos; por outro lado, como elementos 
propulsores. Ou nos servimos destes factos para procurar 
compreender a cidade na sua totalidade ou acabamos por ficar 
ligados a uma série de factos que não poderemos relacionar 
ulteriormente com um sistema urbano.”16 
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 Nas cidades temos portanto, a permanência histórica 
em forma de um passado que ainda experimentamos e a 
permanência como elemento patológico, “como algo isolado 
e aberrante. Esta última forma é absorvida pelo <ambiente>: 
quando o ambiente é concebido como o permanecer de uma 
função em si mesma isolada já da estrutura, como anacronismo 
respeitante à evolução técnica e social.”17 Podemos assumir de 
certa forma, que os monumentos na cidade passam a ter um 
carácter estético, acabando-se por tornar pontos fixos na  
malha urbana, transportam caracter histórico, mas não sendo 
acompanhados de uma evolução a nível da função que  
acompanhe o crescimento e desenvolvimento da cidade, 
acabam por se tornar elementos que contrariam a tendência 
de evolução. Não se quer com isto dizer que todos os 
monumentos têm de ser reconvertidos para albergar novas 
funções, eles podem manter-se como um marco fixo de um 
tempo e servirem de referência cronológica na cidade, porque 
também é deles que percepcionamos o desenvolvimento da 
mesma. Temos é obrigatoriamente numa intervenção urbana  
compreender para onde queremos encaminhar a cidade, a sua 
forma da habitar, de estar/permanecer, e de como queremos 
que ela seja percepcionada. “Uma função está sempre 
caracterizada no tempo e na sociedade, aquilo que dela 
intimamente depende não pode estar senão ligado ao seu 
desenvolvimento.”18 Num “facto urbano” muitas vezes 
estamos perante um elemento que há muito perdeu a sua 
função, mas esta reside na sua forma. 
 Portanto a função de um determinado “facto urbano” pode 
ser experimentado no presente, caso a forma e função se 
mantenham e aqui estamos num contacto directo com história; 
podemos ter um “facto urbano” que mantém a sua forma mas 
que sua função foi alterada para conseguir evoluir juntamente 
com a cidade e servir a sociedade; e dado que podemos deste 
dissociar a forma da função, podemos ter um “facto urbano” 
em que a forma ou já existiu para albergar uma determinada 
função, ou existe mas não suficiente ou não serve para 
albergar a mesma nem novas, para o desenvolvimento da 
cidade; ou podemos estar perante um espaço, um vazio 
urbano, que nunca teve forma, mas teve função. 
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 “A transformação da cidade é fenómeno natural e prova de 
vitalidade, se de acordo com as suas necessidades, ou seja, 
com as necessidades colectivas do cidadão.”19 
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a forma 

“A cidade pode ser vista como uma história, um padrão de 
relações entre grupos humanos, um espaço de produção e de 
distribuição, um campo de força física, um conjunto de 
decisões interligadas ou uma arena de conflitos.”20 Na 
contínua história da cidade existem decisões e administrações 
políticas, produtividade, evolução, factores estes que 
juntamente com elementos políticos, famílias, grupos étnicos, 
investidores e transportes se tornam agentes transformadores 
da cidade. O planeamento serve para regular estas 
transformações que a cidade vai sofrendo, mas as cidades são 
geradas por grupos de interesse o que faz com que as 
decisões sejam fragmentadas e dessa forma marcadas por 
acordos. “As cidades são construídas e conservadas por uma 
série de agentes: famílias, empresas industriais, gabinetes 
urbanos, promotores, investidores, agências reguladoras e de 
apoio, empresas de serviços públicos e muitos outros.”21 
 A planificação a longo prazo de grande escala, na 
maioria das vezes não resolve os problemas locais, por isso é 
necessário a descentralização do controlo para a compreensão 
temporal e especial do plano. Não há um assumir abrangente 
da estrutura espacial evolutiva, excepto no que respeita ao 
poder local, tendo este menos influência. 
 Os intervenientes mais poderosos que entram no 
processo de construção da cidade, gera muitas vezes conflitos 
e negócios cruzados e só o esforço público poderá ter 
controlo, ainda que possa ser apenas parcial. As acções 
públicas surgem para resolver necessidades urgentes, por 
vezes com pouca informação e sem grande suporte teórico.  
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a função 

No desenho da cidade geram-se padrões inconscientes de 
comportamento no tempo e no espaço, que o ser humano 
experiencia através não só de objectos de maior escala bem 
como os de pequena escala, como os assentos, as árvores, os 
muros, espaços ajardinados entre outros. “O design da cidade 
preocupa-se com os objectos, com as actividades humanas,  
com as instituições de gestão e com os processos de 
mudança.”22  
 Os espaços abertos de carácter público no plano da 
cidade compreendem grandes áreas públicas, como praças, 
jardins públicos, parques naturais, espaços de recreio, entre 
outros. Todo este conjunto de espaços têm questões similares: 
a recriação, o contacto com a natureza e contacto social; de 
certa forma espaços abertos para a liberdade do ser humano. 
No que diz respeito à representação destes espaços no 
desenho arquitectónico no plano da cidade, são espaços 
commumente conhecidos por espaços verdes. Estes espaços 
abertos, na maioria das vezes, são vazios urbanos que sendo 
reconvertidos prestarão uma importante função urbana de 
rápida apreensão e uso: o sentido, a sensação e a forma como 
respondemos a estes estímulos. 

1. Um espaço público aberto, possibilita a realização de 
múltiplas actividades, ao contrário de um espaço privado/
fechado, dando ao indivíduo um leque de opções que lhe traz 
satisfação. 

2. Quando nos encontramos num espaço público aberto não 
demasiado tratado, onde o investimento social é médio ou 
baixo, o indivíduo sente-se confiante e com vontade de 
enfrentar desafios e participar activamente nas actividades.  
O mesmo poderá não ocorrer num ambiente protegido de 
investimento superior, pois poderão sentir-se constrangidos. 

3. Como o espaço público aberto é percepcionado como 
sendo menos estruturado do que um espaço encerrado, torna-
se num espaço de relaxamento e de liberdade. 
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4. No espaço público aberto o indivíduo despoja-se do stress 
quotidiano e dos estereótipos o que lhe permite fazer novos 
contactos, quebrando barreiras sociais.   

5. O espaço público aberto permite a interiorização do “eu” e 
do ambiente. Estando libertos das nossas actividades, permite-
nos  
sentir envolvidos pelo ambiente e termos uma nova percepção 
da cidade. 

6. Num período de tempo mais alongado, os espaços públicos 
abertos na cidade irão contribuir para o controle da 
comunidade, se dotados de adaptabilidade, abrindo espaço 
para crescimento e mudança. 

 escolha 

 No desenho do espaço público é importante    
 compreendermos as necessidades dos utilizadores, a   
 forma como utilizam o seu tempo livre nas actividades  
 no exterior, sejam elas: caminhar, exercitar, pescar,   
 nadar, conduzir entre muitas outras. 
  Todo o projecto tem de ter em conta as infra-  
 estruturas de circulação por forma a que o espaço   
 público a desenhar, se encaixe nos percursos existentes, 
 não se excluindo a criação de novos. Desta forma o   
 espaço novo projectado não tem limites físicos, pois   
 dilui-se nos existentes. Inconscientemente    
 percepcionámos mentalmente o perímetro do novo   
 espaço público, mas não lhe conseguimos conceder   
 barreiras, tornando o novo espaço mais facilmente   
 aceitável para os utilizadores. 
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 novos estímulos  
  
 Na criação do novo espaço que atende ás expectativas  
 do seus utilizadores é importante compreender que tipo 
 de ambiente queremos para este espaço. Um espaço  
 silencioso e calmo irá produzir no utilizador uma   
 determinada  reacção, que determinará o    
 comportamento do indivíduo no local. Na criação de   
 uma atmosfera para o local, cabe-nos a nós arquitectos,   
 decidir que tipo de ambiente pretendemos. “É todo um 
 sistema de áreas intenso vs. calmo, urbano vs. rural,   
 denso vs. aberto, que produz o ritmo desejado de   
 estímulo e relaxamento, familiaridade e estranheza.”23 
  Acabamos por ter, a nível de comportamento do  
 utilizador, dois caminhos separados, quase paradoxais.  
 Por um lado o ambiente ajuda o utilizador a passar no  
 anonimato e por outro lado pode ser visto como um   
 estereótipo no qual recaem as atenções, possivelmente  
 alterando as suas reacções. Um espaço quanto mais   
 utilizado por diferentes utilizadores, menos estereótipos  
 existirão, dado que os utilizadores se vão familiarizando  
 com as diferentes utilizações do local. “Os locais são   
 modificados para se adequarem a comportamentos e os 
 comportamentos são alterados para se adequarem a um 
 local. Os pescadores aprendem a lidar com o mar, ainda 
 que os pescadores de diferentes culturas o façam de   
 maneiras diferentes.”24 
  

 imagem do ambiente 
  
 O desenvolvimento de novos espaços na cidade, não só 
 a tornam visível em comparação a outras, mas também  
 dá aos utilizadores a sensação de pertença àquele local  
 da cidade. Desta forma o utilizador compreende melhor  
 quem ele é através do meio em que está inserido. “A  
 identidade é o nível a que uma pessoa consegue   
 reconhecer ou recordar um local como sendo distinto de 
 outros locais - como tendo um carácter próprio vívido,  
 único, ou pelo menos particular.”25 
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 Um bom plano para um novo espaço na cidade,   
 tem de ser intuitivo de forma que pareça ser o único   
 possível para aquele local e não para outro. 

A criação de um novo espaço aberto na cidade é indicador de 
evolução social e mudança. Para se desenhar correctamente 
um novo espaço é preciso ter em conta para quem e o fim a 
que se destina. 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3. 
o mercado

contexto 

O mercado tem caracter funcional e cultural, situado em pleno 
centro urbano, reúne uma variedade de características onde as 
tradições de uma determinada cidade ou país se encontram 
patentes ao observar as suas gentes. Os termos feira e 
mercado confundem-se no passado, por um lado feira, do 
latim feriae, significa dia de descanso, na linguagem associada 
à contagem dos dias da semana, atribuído também o 
significado de “dia de Mercado” que ocorria em dia de 
feriado. Por outro lado Mercado, do latim Mercatus, tem 
significado de feira, mercado público e também praça de 
mercado. Desta forma a feira é um grande Mercado. Os dois 
termos distinguem-se um do outro, Feira acontece em local e 
dia fixo; tal com a Feira, o Mercado é temporário de duração 
de um dia, mas distinguem-se no facto de poder também ter 
este último uma estrutura permanente e comercialização diária 
de produtos. 
 Aquando da revolução industrial, devido às 
preocupações de higiene e valorização da cidade moderna, as 
feiras foram relocalizadas para espaços periféricos ou mesmo 
extintas, dando-se a separação entre produção e venda, o que 
levou ao desenvolvimento do comércio retalhista e favoreceu a 
fiscalização do poder local. “Como os demais componentes 
originais da cidade, o mercado pode existir como uma 
entidade separada, sem trazer à existência mais do que 
abrigos temporários: algo desta qualidade evanescente 
permanece ainda nas feiras semanais de várias cidades 
europeias, inclusive as grandes, com suas caravanas 
motorizadas de vendedores e suas barracas provisórias. O que 
dá ao mercado um lugar permanente na cidade é uma 
população suficientemente grande para oferecer um bom meio 
de vida a mercadores que têm ligações distantes”26. 
 O Mercado oferece predominantemente produtos 
alimentares frescos de procura frequente. É um local de 
abastecimento da população, que oferece condições 
significativamente superiores aos da Feira. Neste momento  
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num contexto alargado do nosso território, bem como a nível 
Europeu, o mercado encontra-se com dificuldade em competir  
com o comércio de rua, hipermercados e supermercados, 
estes últimos mais frequentes nas cidades.  

evolução espacial e comercial 

O mercado terá aparecido inicialmente para regular a troca 
local, muito antes de qualquer “economia de mercado”.  Por 
volta de 2000 a.C era já possível encontrar o mercado na sua 
forma urbana quer fosse em praça aberta ou bazar coberto, ou 
em rua de barracas ou de lojas. 
Na antiguidade clássica, o próprio recinto do templo não era 
uma área puramente religiosa, servia também para o comércio 
de bens, onde parte deles eram manufaturados, armazenados 
e distribuídos. “Os antigos consumidores urbanos, dependiam 
não simplesmente dos produtos do camponês mas das 
actividades do pescador, do criador de aves, do oleiro, do 
tecelão, do ferreiro e, afinal, essa concentração ininterrupta de 
uma actividade única foi uma das marcas diferenciadoras da 
nova economia urbana”27. 
 O centro dinâmico da cidade grega, o ágora, era no 
século V uma praça de mercado, ponto de encontro comunal, 
onde os consumidores acorriam para fazer negócios entre 
outras razões, como lugar de julgamento e sentença dos 
prevaricadores. No ágora encontramos a Stoa que começou 
por ser um local de troca de ideias, vindo mais tarde a ter um 
papel importante no que diz respeito à troca de mercadorias. 
Inicialmente, o ágora tinha uma forma irregular, em 
determinadas cidades, por vezes situava-se numa praça aberta 
ou na parte mais larga de uma rua principal, era um espaço de 
propriedade pública, não necessariamente fechado. “Muitas 
vezes, os edifícios adjacentes são lançados ao redor num 
ordem irregular, aqui um templo, ali a estátua de um herói ou 
uma fonte; ou, talvez, numa fileira, um grupo de oficinas de 
artífices, abertas para o transeunte; enquanto que, no meio, as 
barracas ou cobertas temporárias indicariam talvez o dia de 
feira”28  
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“A partir do século VII, entretanto, com a introdução de 
moedas cunhadas de ouro e prata, como novo meio de troca, 
o comércio tornou-se o elemento mais importante da vida da 
cidade e as funções económicas do ágora continuaram a 
expandir-se.”29 O negócio por grosso permitia a exportação o 
que levou a um aumento da riqueza, exercendo a função 
económica pressão contra as funções políticas e legais do  
ágora. No final do século VI, a assembleia popular abandonou-
o, dado que este combinava as funções de direito, governo,  
comércio, indústria, religião, sociabilidade, tornando-se o 
elemento mais distinto na cidade. 
 “O ágora, com o tempo, tornou-se um recipiente 
indiscriminado, não muito diferente do fórum romano 
posterior.”30 Durante a civilização romana os mercados locais 
realizavam-se periodicamente próximos do forúm e da via 
principal, era lugar de encontro e transações pessoais e 
partilha de ideias. Com a regularização das cidades romanas 
em paralelo com uma especialização do mercado, a cidade 
demarcou espaços próprios para o mercado. Esta situação de 
centralidade na cidade constata-se na época medieval onde o 
mercado acontece maioritariamente no edifício do município, 
posteriormente ao redor da praça principal, especializados por 
áreas dando à cidade um modelo fisico e uma realidade social 
e económica.  
 Se em determinados períodos da história as feiras e 
mercados, fixaram-se periodicamente em praças e largos em 
diferentes pontos da cidade por forma a acompanhar as 
dinâmicas urbanas, não tinham caracter permanente, com o 
crescimento das cidades oitocentistas e com a necessidade de 
armazenar os produtos, são edificadas estruturas permanentes 
para albergar os Mercados. 

a imagem 

Nalgumas cidades europeias a actividade de mercado situa-se em 
praças em que as bancadas de venda são definidas por uma 
cobertura, normalmente de tecido e que ainda hoje temos disso 
exemplo. Não só o espaço de venda tem limites próprios, como o 
próprio mercado. Mais tarde, quando o  
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mercado se torna permanente em certo local da praça, também 
os postos de venda se tornam individuais, dando ao mercado a 
sensação de posse. 
 Nas cidade do século XVIII, o mercado expande-se e 
reafirma a sua importância urbana levando à reforma das 
estradas, a planear e organizar os transportes numa sociedade  
burguesa em crescimento, o que lhe conferiu uma centralidade 
urbana que se manteve.  
 A deslocação para zonas periféricas, acontece mais tarde, 
com o crescimento das cidades o que levou à definição de novas 
centralidades. A centralização não é condição obrigatória para a 
localização do mercado, dado que os padrões de vida urbana não 
se reflectem hoje no mercado do passado, local de encontro, 
troca e dinâmica social e política, mas a relação de proximidade 
gera sentimentos de civilidade de pertença ao lugar. 
 As características e valores próprios de cada mercado dão-
lhe um carácter de permanência enquanto facto urbano. Ao 
considerarmos o mercado como produto individual mas também 
colectivo, conseguimos identificar vários tipos de mercado que 
têm em comum o desenvolvimento da cidade e que os liga ao 
lugar; “(…) o Mercado é lugar e faz lugar: um topos apropriado 
que se conforma ao lugar mas também o reproduz.”33 
 Na cidade oitocentista, o Mercado adquire um espaço 
delimitado, fechado e com postos de venda permanentes, 
separando-se da cidade e dando início a um processo de 
interiorização. O mercado do século XX é parte integrante das 
funções urbanas, um espaço fechado que vai apenas alterando a 
sua imagem exterior, tornando-os espaços mais aprazíveis em 
termos de conforto e higiene. 
 Os mercados temporários como permanentes, na 
contemporaneidade apresentam-se com valor tradicional, 
mantendo a sua centralidade na cidade, rivalizando com novas 
formas de abastecimento, estas deslocadas do centro, 
dependentes também do transporte e vias. Contudo o Mercado 
tem dificuldades em rivalizar com os novos equipamentos 
comerciais que surgiram e continuam a proliferar, dada a 
qualidade e variedade das infra-estruturas que estes oferecem. O 
Mercado por se inserir já na malha urbana consolidada apresenta-
se com as infra-estruturas do período em que foi construído tendo 
por vezes pouco espaço para a evolução/adaptação. 
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funções sócio-económicas 

A relação entre o meio urbano e os comportamentos do 
consumidor, fazem do Mercado um centro tradicional de 
abastecimento de produtos frescos nas cidades e vilas. 
Continuam a ser locais onde as relações da população 
residente, entre si e com os comerciantes, perdura ao longo do 
tempo. A sua localização central na cidade ou vila, permite o 
abastecimento diário de grande variedade de produtos 
perecíveis, sem terem de se deslocar à periferia, onde se 
localizam as grandes superfícies comerciais. 
 As relações inter-pessoais estão ligadas ao facto de uma 
grande parte dos consumidores do mercado, sempre terem 
vivido próximo dele, o que lhe confere um sentimento de 
pertença e por outro lado, as relações de proximidade onde se 
partilham histórias de vida entre habitantes e habitantes e 
comerciantes do mercado. Este aspecto possui um inigualável 
caracter cultural e social, ao mesmo tempo o próprio edifício 
transporta consigo memórias do passado e do presente, como 
uma testemunha da boa relação do colectivo. 

A requalificação urbana, passa também pela requalificação do 
Mercado e da modernização da actividade comercial de forma 
a tornar-se mais competitiva.  
 No contexto nacional os edifícios de mercado têm 
sofrido reabilitações que mantiveram o programa existente 
após a intervenção, como é exemplo o mercado de Loulé, que 
foi renovado, sendo-lhe introduzido novas infra-estruturas.  No 
caso particular de Guimarães, foi recuperado aquando “Capital 
Europeia da Cultura” dando lugar a uma nova praça pública, a 
comércio de rua e restauração passando a função de mercado, 
juntamente com a feira para novas instalações noutro ponto da 
cidade. O mercado do Bolhão vê-se intervencionado, dentro 
da traça original do edifício, o mercado que se encontrava em 
decadência vai manter as zonas de comércio viradas para a 
rua, dando lugar também a espaços de restauração. No interior 
as lojas no perímetro do pátio são renovadas bem como a lojas 
centrais, tendo melhores sistema de água e esgoto, zona de 
frio, cave técnica e cais de cargas e descargas, acesso directo à 
estação de metro com o mesmo nome do mercado.  
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Tem por base a renovação de um espaço que se encontrava 
em decadência, oferecendo melhores infra-estruturas que as 
anteriores e adicionando novas, com o objectivo da população 
se abastecer, mas também pelo contexto actual em que se 
insere a cidade do Porto, que possa também servir a indústria 
hoteleira. É um projecto que tem "uma dimensão de 
arquitetura, uma dimensão económica, uma dimensão cultural, 
uma dimensão turística e uma dimensão humana que 
ultrapassam, até, qualquer entendimento técnico”.31 Temos 
também presente no nosso território outras operações de 
intervenção em mercados em que se procedeu parcial ou 
totalmente à mudança do programa do edifício, absorvendo 
estes, espaços comerciais e restauração, perdendo a valência 
de lugar para compra directa de bens, na maioria das vezes 
provenientes directamente do produtor.  
 Para tornar o mercado mais atractivo será necessário, 
transformá-lo numa área em que todos possam usufruir de um 
ambiente confortável e descontraído e com estacionamento e 
transportes próximos. Cabe aos municípios proceder à 
requalificação dos mercados de acordo com a visão que têm 
para o desenvolvimento da cidade, mas se optarem pela 
manutenção daquilo que é o Mercado, compreender que a 
intervenção tem de passar para além da “requalificação física e 
funcional dos espaços afectos e da sua actividade, 
privilegiando por isso tipologias de investimento como obras 
de adaptação/remodelação, equipamentos básicos, 
equipamento/mobiliário de exposição/decoração, 
equipamento informático, entre outras,”32; também tem de se 
alterar a gestão camarária, por exemplo através de sociedades 
gestoras, alterar também a organização dos comerciantes 
através de escrita organizada, com acções de formação 
enquanto estrutura empresarial e de gestão. 
 A reabilitação do Mercado não tem de ir ao encontro 
daquilo que é uma grande superfície comercial, tem de manter 
a sua própria identidade com produtos únicos, 
tradicionalmente ligados ao gosto dos clientes com garantia 
do produtor, por forma a que os clientes estejam informados 
da qualidade dos produtos. 
 Autarquias e comerciantes terão de fazer um esforço 
conjunto para que a reabilitação possa ter sucesso, dado que  
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os custos são elevados para a autarquia e por outro lado, o 
Mercado vai perdendo capacidade de atração, levando os 
comerciantes a recear o seu desaparecimento.  
As especificidades de cada local justificarão em cada caso 
concreto a reabilitação ou não. 
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fig.7 Mercado de Loulé - fachada 
principal

fig.8 Mercado de Loulé - interior, 
nave principal

fig.9 Antigo Mercado de 
Guimarães - fachada principal

fig.10 Antigo Mercado de 
Guimarães - praça interior

fig.12 Mercado do Bolhão - interior

fig.11 Mercado do Bolhão



custos de não intervenção 

Numa vertente urbanística, olhando à generalidade dos casos, 
quando temos a presença na cidade de um edifício de 
Mercado, temos também por vezes presente nos espaços 
adjacentes outros edifícios de caracter patrimonial e 
arquitectónico de valor considerável. Na possível, mas não 
desejável, “não intervenção” o núcleo urbano perderia assim 
parte da sua capacidade como factor turístico/recreativo bem 
como comercial. A somar a isto, a degradação do espaço que 
por seu lado inviabiliza a utilidade do lugar, consequentemente 
leva as populações a afastar-se do mesmo. Portanto, a 
reabilitação destes casos concretos, levará a uma dignificação 
do património, melhorando a atractividade turística e acima de 
tudo a exaltação do referencial de uma determinada 
população, uns dos elementos de maior relevo. A “não 
intervenção” traria outras condicionantes, o melhoramento ou 
até mesmo o reordenamento urbanístico de determinados 
núcleos urbanos continuariam com problemas de declínio por 
solucionar, e os espaços nas imediações do Mercado não 
veriam maior frequência das populações nem a valorização do 
local onde se encontram e os espaços subaproveitados 
certamente não se veriam revitalizados. 
 Numa perspectiva económica e comercial, “os custos de 
não intervenção” reflectir-se-iam obviamente num não 
investimento económico na melhoria das condições de 
trabalho básicas necessárias ao bom funcionamento da 
actividade comercial em causa. Como já anteriormente 
referido, em conjunto com o processo de reabilitação, este tem 
de ser pensado para oferecer “condições propiciadoras a 
processos de reorientação funcional de empresas que operam 
no Mercado em ramos que revelem pouco potencial  
económico, ou com concorrência excessiva”33. Num projecto 
desta escala, acabarão por surgir novos projectos com elevado 
potencial, dado que emergem no combate de nichos de  
mercado, algo pouco provável no caso de uma “não 
intervenção”. Ao apostar na reabilitação destes espaços, 
acaba-se por dinamizar as actividades comerciais que aqui se 
desenvolvem, havendo uma directa promoção de uma nova  
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imagem destas actividades numa perspectiva cultural. 
“Diversificando e alargando o âmbito do negócio, novas 
perspectivas se abrem em termos de potenciar o aumento da 
clientela-alvo, pois o espaço em si é susceptível de se 
transformar num local eleito, sendo frequentado por muito 
mais pessoas, potenciais clientes.”34 Tornando um núcleo 
urbano potencialmente mais atractivo, obriga a repensar um 
sistema de circulação mais estruturado, dando resposta à 
maior procura da população ao local, e desta forma 
promovendo também a visibilidade de outros espaços 
comerciais e a ocupação de espaços devolutos. 
 Através do investimento em novas instalações 
comerciais, a capacidade de atracção do Mercado alarga-se, 
melhorando a situação económica. Numa vertente social, e 
talvez mais abstracta, os efeitos de uma “não intervenção” não 
possibilitariam uma melhoria da auto-estima dos trabalhadores, 
por melhores condições de trabalho, mas também pela 
formação e requalificação profissional. Por estarem inseridos 
num projecto de maior escala, em que todos os comerciantes 
fazem parte, desenvolve-se um espirito de equipa, 
contribuindo para uma nova imagem daquilo que é o 
Mercado, tornado-se mais dinâmicos, cooperantes e solidários. 
Ao mesmo tempo recupera-se um espaço social de grande 
importância, de encontro, onde se introduz um novo 
comportamento na população, dada que pela procura diária 
de produtos frescos, terão de se deslocar aos serviços do 
Mercado. 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1. 
passeios fluviais 

conceito de plano urbano 

“O plano de extensão estudará o alargamento da cidade sobre 
os terrenos livres da sua periferia, preparará a satisfação das 
necessidade presentes e futuras. Ele deve promover o 
desenvolvimento e descongestionamento geral da urbe: criar 
novos acessos e grandes linhas de tráfego rápido, que liguem 
o núcleo central aos subnúcleos médios ou periféricos, e estes 
entre si, determinar a direcção, os perfis e outras características 
das futuras vias (incluindo as subterrâneas) e condicionar a sua 
largura ao movimento; fixar os processos de pavimentação 
mais adequados a cada artéria, as redes dos esgotos, das 
águas e da iluminação pública; agrupar, quanto possível, os 
edifícios segundo o seu destino (…) Deve estabelecer os 
bosques, os parques, os jardins e todos os espaços livres, 
numa proporção superficial conveniente e a relacionar com as 
necessidades de cada zona.”35 
  
A necessidade de construção no território e em particular no 
litoral, dá-se devido ao crescimento da população, ao 
desenvolvimento industrial e do turismo, existindo uma atitude 
mais moderada na manutenção da natureza, no entanto ao 
urbanizar há sempre uma perda destes valores. Ás áreas 
particularmente frágeis ou em situação de ruptura (urbanística, 
social ou económica) contrapõem-se a áreas de qualidade, 
cultural dado o património edificado, qualidade social 
(qualidade de serviços e do comércio) e áreas de ambiente 
protegido criando espaços de centralidade. As centralidades 
urbanas possuem capacidade de atracção dada que a 
potencialidade dessas áreas, obedecem a planos estratégicos 
das cidades, representando diferentes formas de viver e ver o 
espaço urbano não só pelos seus habitantes mas também por 
quem as visitam. 
 O desenvolvimento urbano deve incluir um 
ordenamento amplo do território, não excluindo certas áreas 
ou valorizando outras no projecto global da cidade, de forma a 
evitar a formação de espaços sem identidade que levam à  
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desintegração e desarticulação quer urbana quer social, 
criando espaços marginais na cidade. 
 Ao arquitecto cabe a responsabilidade de estabelecer o 
equilíbrio entre o que se deve construir e o impacto nas 
alterações ambientais. No caso das intervenções no litoral é 
preciso ter em conta a presença constante do mar bem como o 
impacto que certas intervenções no interior, tal como por 
exemplo, a desflorestação altera o relevo contribuindo com 
grande quantidade de sedimentos que entram na circulação 
de ribeiros e rios, aumentando os depósitos sedimentares no 
litoral. Também a construção de barragens diminuem o caudal 
dos rios, o que vai inevitavelmente produzir alterações na 
erosão das margens e na foz. 
 As frentes urbanas foram ao longo do tempo, 
sucessivamente limitadas e ocupadas por um lado por barreiras 
físicas tais como: portos fluviais, ferrovias e rodovias, como 
elementos de interface comercial dos produtos vindos por mar 
e descarregados em terra para posteriormente serem 
distribuídos. As alfândegas e toda a infraestrutura necessária 
como entreposto tomam assim lugar nestes locais privilegiados 
da cidade. Por outro lado as frentes urbanas também se 
apresentam como lugares de interface, as docas, bairros 
ribeirinhos, sempre que as condições económicas e sociais o 
permitiram, passeios públicos, que advenham também por 
alterações do próprio aglomerado urbano. “Reanimando-se ou 
deslocando-se as faixas portuárias e as suas redes de 
transporte, substituindo-se a velha indústria pelos novos 
serviços, e ampliando-se o tempo livre e diversificando-se as 
formas de consumo, educação ou ócio, criar-se-iam condições 
para que os vazios urbanos mais ou menos deixados se 
pudessem alargar e se pudessem revalorizar tornando-se alvo 
das estratégias da cidade ou mesmo da aglomeração, quer 
enquanto áreas de negócio, quer enquanto vantagens  
ambientais e de vida colectiva.”36 
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passeios fluviais 

As frentes ribeirinhas encontram-se em cidades que se 
desenvolveram nas margens de grandes rios, dado estes 
permitirem o fluxo comercial, desenvolvendo-se aí grandes 
portos. 
 Durante a revolução industrial a frente de mar e de 
alguns rios, era ocupada por instalações fabris e caminho de 
ferro de transporte de mercadorias. Em meados do século XX, 
a costa foi revalorizada, e na actualidade as frentes de rio têm 
sido alvo de grandes intervenções permitindo o 
desenvolvimento de actividades ligadas ao turismo e lazer. Ao 
intervencionar dever-se-á ter em conta as diferenças entre cada 
cidade e a sua frente de água, pois nalguns casos a 
revitalização do porto, levou à revitalização da cidade, noutros 
a cidade não existiria se não tivesse existido previamente um 
porto. A classificação de cidades portuárias e cidades frente de 
rio, reflectem a forma física da cidade e também muitos 
aspectos da vida social, espaços geradores de actividade que 
transformam o próprio espaço lentamente umas vezes, de 
maneira radical noutras. 

 o espaço marginal 

 O passeio marginal é um elemento físico que delimita a  
 acção humana e o meio aquático, ou seja a separação  
 entre a terra e o rio, pelo que se trata de um espaço   
 que deverá ter uma utilização racional. 
  A morfologia fluvial ditará qual a intervenção   
 mais adequada em cada caso particular. O passeio   
 marginal deve estar adaptado às características de cada  
 território e o grau e tipo de utilização pelo Homem. 
  As áreas urbanas de frente de rio deverão   
 obedecer a um plano de ordenamento específico de   
 acordo com cada situação, permitindo desfrutar do   
 ambiente marginal, pelo que geralmente, são os   
 espaços públicos desenhados linearmente. 
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  Nos passeios marginais das zonas urbanizadas,  
 são os elementos urbanos que definem a fachada   
 principal da cidade. Como elementos do limite   
 urbanizado, os passeios marginais servem para definir o  
 domínio público. É importante traçar o limite entre as  
 margens fluviais e o território urbanizado de forma que  
 a preservação das margens seja uma realidade e ao   
 mesmo tempo impedir a intenção de privatização de    
 forma a recuperar o caracter público, dado que o   
 passeio marginal deve garantir o uso público. 
  No que diz respeito aos elementos urbanos a   
 construção de um passeio marginal permite melhorar a  
 qualidade da vida urbana e favorecer a relação dos   
 cidadãos com o ambiente tranquilo que o rio oferece,  
 proporcionando a socialização. O passeio marginal não  
 só encerra a área urbana, como contribuí para melhorar  
 a sua estrutura, dado que nalguns casos soluciona  
 problemas que estão presentes na estrutura do conjunto 
 urbano. 

integração dos passeios fluviais no meio natural 

Na realização de um passeio marginal temos de ter em conta 
as circunstâncias naturais do lugar, dado que a topografia pode 
condicionar o seu traçado em planta e secção, tendo presente 
as singularidades do lugar o passeio irá assumindo traçados 
diversos mais ou menos ensolarados, levando a que se 
determine áreas de sombra ou abrigadas do vento.  
 Quando existem áreas naturais de interesse ecológico, 
estas deverão integrar o projecto do novo passeio marginal de 
forma a protegê-las do uso abusivo, através de um acesso 
ordenado ás mesmas, tornando-se o passeio um elemento da 
área natural.  O desenho do passeio marginal deve estar em 
harmonia com a paisagem, com os elementos naturais do 
território, deve ser adaptável ás circunstâncias do lugar, tendo 
um traçado que acompanhe, sempre que possível, a 
morfologia. 
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integração dos passeios fluviais na estrutura urbana 

O passeio marginal deverá ser um elemento urbano de 
passeio, descanso e relaxamento. Ao mesmo tempo deverá 
relacionar-se com os equipamentos urbanos que tenham 
relação directa com o rio, agrupar os serviços e instalações 
oportunas nos lugares que favoreçam a utilização pública. 
Deve também relacionar-se com os espaços públicos da  

estrutura urbana e com a rede viária da área que serve, 
destinando a zona mais próxima da linha de água, sempre que 
seja possível, aos peões. Na integração de uma ciclovia no 
passeio, esta deve integrar-se no interior do mesmo.  
 Para facilitar o acesso público à marginal, será 
importante a criação de estacionamento que deverá ser feito 
do lado da fachada urbana, de forma a não perturbar a 
tranquilidade do passeio. 
 No projecto do passeio deverá ter-se em conta serviços 
de abastecimento de água, iluminação pública e mobiliário 
urbano. 
  

passeio fluvial como espaço público 

Na concepção e desenho dos passeios marginais temos de ter 
em conta o facto de ser um espaço público localizado entre a 
terra e o rio. Enquanto espaço público caracteriza as cidades e 
locais e tem de ser ordenado e desenhado para a utilização da 
população a que está destinado. Apresentam maior 
complexidade que outros espaços públicos urbanos, dado o 
seu duplo carácter, urbano e fluvial e pelas funções específicas 
que nele decorrem. 
 Funcionalmente, são espaços públicos complexos pelo 
que se deve ter em atenção o seu traçado e desenho de 
acordo com as necessidades urbanas bem como as funções 
próprias de um passeio marginal. Daí que o traçado e desenho 
destes passeios deva facilitar e conciliar o desenvolvimento de 
funções e serviços nele existentes. 
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 O desenho do passeio marginal deve adaptar-se às 
condições locais, ou seja, estar em harmonia com a paisagem  
respeitando o meio natural e ao mesmo tempo deve participar 
da paisagem realçando as suas qualidades e perspectivas. Por 
outro lado, deverá integrar o meio urbano em que se insere. A 
escala, o ritmo e a geometria do passeio deverá acompanhar 
as circunstâncias específicas de cada passeio. “A 
complexidade que apresentam os passeios induz-nos a 
recomendar a conveniência de que, no seu traçado e desenho 
ofereçam diversidade, flexibilidade e adaptabilidade nos seus  
usos e funções ao longo do seu percurso.”37, de forma que 
tenham capacidade de sugerir diferentes utilizações. 
 O tipo e a intensidade de utilização humana do 
território indicar-nos-á quais as funções a ter em conta e as 
medidas de protecção que se deverão tomar. Nas zonas 
urbanizadas como as frentes das cidades ribeirinhas, o passeio 
marítimo deve fazer parte do ordenamento dessa área urbana 
e atender ás suas funções urbanas. Nas áreas em que o meio 
natural é dominante, o passeio deverá contribuir para realçar o 
meio ambiente sem deteriorar o mesmo. 
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três. 
caso de estudo  

requalificação e revitalização da 
frente ribeirinha de caminha  
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1. 
polis litoral norte 

regulamento do concurso 

O regulamento do concurso público de concepção para a 
“Requalificação e Revitalização da Frente Ribeirinha de 
Caminha” apresenta-se através de um dossier denominado por 
“Termos de Referência” (que remeto na integra em formato 
digital no CD da dissertação, em ficheiro tipo .pdf); no índice 
do mesmo temos duas partes, a primeira intitulada por 
“Elementos Procedimentais” e uma segunda parte por 
“Elementos Técnicos”. 
 Na parte I é identificado o concurso público e o seu 
âmbito, bem como a entidade adjudicante e o júri. Também 
esclarecimentos estão lá presentes, as habilitações profissionais 
específicas com que os concorrentes se deverão apresentar. 
Todo o tipo de documentos que materializam os trabalhos de 
concepção estão também presentes juntamente com o modo 
de apresentação dos documentos que materializem os 
trabalhos de concepção de cada proposta. Prazos e locais para 
apresentação também constam nesta primeira parte, tal como 
os critérios de selecção, prémios, o acto público de abertura 
das propostas, celebração de contracto e agrupamentos. 
 Na parte II faz-se o enquadramento do “Programa Polis 
Litoral” e do “Programa Preliminar” que passo a descrever: 

programa polis litoral 

“A Sociedade Polis Litoral Norte S.A - Sociedade para a 
Requalificação e Valorização do Litoral Norte SA - constituída 
entre o estado e os municípios de Caminha, Viana do Castelo e 
Esposende, foi criado no âmbito do Polis Litoral - Operações 
integradas de requalificação e valorização na Orla Costeira - e 
visa a gestão, coordenação e execução do investimento a 
realizar no litoral daqueles três concelhos, na área e nos termos  
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definidos no Plano Estratégico, a ser aprovado pela 
Assembleia Geral da Sociedade.”38 

A área de intervenção de 5.000 ha, abrange uma extensão de 
50km da frente costeira, ao longo dos concelhos de Caminha, 
Viana do Castelo e Esposende, integrando os estuários dos 
rios Minho, Lima e Cávado, numa extensão de 
aproximadamente de 30 km. 
 O Litoral Norte é um “território marítimo e ribeirinho, de 
montanha e paisagens diversas, de trabalho, de cultura e 
tradição, de urbe e ruralidade, de fronteira,”39 sendo que estas 
características o diferenciam do contexto nacional. Por forma a 
realçar estas características, o Programa Polis definiu três 
grandes objectivos: 

- Requalificação do território como forma de valorização 
diferenciada da sua identidade própria - Território de 
excelência; 

- Valorização do património natural, cultural e humano, como 
mote de promoção territorial - Turismo, uma aposta na 
sustentabilidade; 

- Qualificação do potencial humano em estreita articulação 
com a ciência e tecnologia, como forma de fomentar “novas 
formas de pensar” - Trabalho e Tecnologia; 

  
O conjunto de operações de requalificação e valorização da 
orla costeira que integram o “Polis Litoral” é assegurada por 
empresas públicas constituídas sobre a forma de sociedade 
comercial de capitais exclusivamente públicos, com a 
participação maioritária do Estado e minoritária dos municípios 
de Caminha, Viana do Castelo e Esposende, fazendo a gestão, 
coordenação e execução do investimento. 

 área de intervenção 

 O Parque Natural do Litoral Norte tem como limites   
 territoriais e de referência da área de intervenção os   
 seguintes pontos: 
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- A nascente, o limite do concelho de Caminha, a 
Estrada Nacional 13 (EN13), a linha de caminho-de-
ferro do Minho e os limites da área regulamentada 
pelo POOC (Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira), entre Caminha e Esposende; 

- A Sul, o limite do concelho de Esposende; 
- A Norte, o limite de fronteira definido pelo rio Minho, 

no concelho de Caminha; 

 Os princípios orientadores do programa Polis Litoral   
 tiveram como objectivos - “A implementação de uma  
 iniciativa desta natureza deverá ter como objectivo o    
 cumprimento dos POOC aplicáveis e a adopção de   
 outras medidas de requalificação e valorização de zonas  
 especificas do território litoral consideradas em risco e  
 de áreas naturais degradadas situadas em domínio   
 público marítimo40, através de intervenções integradas,  
 de natureza urgente e prioritária, com dimensão   
 significativa e de escala supra-municipal.”, de forma a  
 traduzir-se num desenvolvimento territorial de    
 sustentabilidade do litoral norte. 
  Dever-se-á enquadrar a requalificação/valorização 
 da zona costeira e a sua envolvente como um espaço  
 uno e integrado, globalmente competitivo e    
 socialmente coeso.  

O Litoral Norte é apreendido como um território marítimo e 
ribeirinho, de montanha e paisagens diversas, de trabalho, de 
cultura e tradição, de urbe e ruralidade, sendo estas as 
características endógenas que o diferenciam no contexto 
nacional e o tornam num Território de Excelência. 
  

programa preliminar 

localização 

A área de intervenção constitui uma unidade territorial de 
aproximadamente 12ha. É confrontada a Oeste com o Rio  
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Minho, a Norte com o Rio Coura e a Sul com Cristelo, Vila de 
Caminha, com delimitação conforme planta anexa (ANEXO 3). 

objectivos 

Inserida no Eixo Estratégico de Requalificação e Revitalização 
de Núcleos Urbanos-Marítimos, esta acção tem como objectivo 
dotar a frente ribeirinha deste núcleo urbano de condições de 
vivência e usufruto pela população e visitante permitindo uma 
ligação rio/terra de qualidade. 
 A intervenção deverá ter em conta a evolução    
urbana do concelho, os parâmetros e pressupostos do   
PDM, as condicionantes locais como a estrutura natural de 
Caminha, a rede viária e o conjunto edificado, pretendendo 
um desenho urbano do espaço público da marginal 
direccionado para um desenvolvimento sustentável da Vila e 
em convergência com as linhas orientadoras contidas na 
Agenda 21 Local de Caminha.  
 A selecção dos materiais construtivos a utilizar, deverá 
ser encarada como uma oportunidade pedagógica, na área do 
ambiente. Deverá sempre que possível privilegiar-se a 
utilização de materiais de construção “amigos do ambiente”, 
apostando-se em soluções inovadoras baseadas na reciclagem 
e reutilização de materiais e evitando a utilização de produtos 
que pelas suas características sejam negativos em termos do 
seu impacto no ambiente e na saúde pública. 
 Para melhorar o enquadramento destas preocupações 
apensam-se a este processo os fascículos seguintes: 
“Orientações Ambientais para Espaço Público” e “Orientações 
Ambientais para Concepção de Edifícios” (Peças que integram 
o Caderno de Encargos constante no ANEXO 8 destes Termos 
de Referência). 

descrição do projecto / acções 

A proposta para esta área deverá incidir sobre o espaço 
público, propondo medidas para a sua requalificação, aos 
diversos níveis, salientando-se: 
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- O desenho urbano e o seu equipamento, com mobiliário 
urbano (incluí Resíduos Sólidos Urbanos e smartpoints) e 
iluminação pública adequada; 

- O nível ambiental, com propostas de implementação de 
espaços verdes e arborização, bem como da reformulação 
das redes de infra-estruturas de saneamento e 
abastecimento de água, água pluviais, energia elétrica, 
telecomunicações (incluindo rede de fibra-óptica), pontos 
wi-fi de acesso internet: 

- A gestão da mobilidade nos seus diversos modos (pedonal, 
ciclovia e viário), da disciplina viária, do estacionamento (na 
via ou em bolsas), do serviço por transportes públicos, etc. 

São destacados três pontos de intervenção importantes e a ter 
em consideração: 

- Nó de ligação à Mata Nacional do Camarido e Praias da 
Foz do Minho; 

Resolução do conflito viário do nó de acesso à Mata do 
Camarido e praias da Foz do MInho. 

- Área dos edifícios existentes dos CTT e Mercado; 
Os edifícios existentes dos CTT e do Mercado constitui, em 
termos de localização, referência a uma área importante de 
prolongamento da vivência do centro histórico de Caminha até 
ao Rio Minho. Pretende-se potenciar espaços que fomentem o 
convívio e o lazer com a instalação de equipamentos lúdicos, 
recreio e lazer, estruturas para restauração e bebidas, 
reformulando-o na totalidade. É de total importância a 
introdução de diversos alinhamento arbóreos funcionando 
como elemento de absorção e redutor do efeito de ruído. 
 Deve enquadrar-se nesta área a estudo a proposta de 
um túnel viário com uma extensão de até 250m como 
complemento da solução preconizada, para garantir a ligação 
pedonal do Centro Histórico ao plano de água. Contudo, a sua 
concretização será objecto de estudo de viabilidade 
económica a desenvolver na fase de elaboração do projecto. 
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- Parque de estacionamento subterrâneo; 
Projecto de um parque de estacionamento subterrâneo com 
capacidade mínima de 300 lugares/piso até um máximo de 2  
pisos (a verificar após a realização de sondagens geotécnicas), 
prevendo na superfície exterior uma futura área especifica para 
a edificabilidade de serviços e comércio. Deverá este parque 
de estacionamento ser considerado próximo do actual edifício 
da Guarda Nacional Republicana (GNR), a sul em 
complemento da área indicada na anterior alínea. A construção 
deste parque de estacionamento envolverá fontes de 
financiamento privado. 

- Nó de ligação e acesso ao parque de estacionamento; 
Deslocalização do actual nó de ligação junto ao edifício dos 
CTT e Mercado para junto do edifício da GNR e criação de 
acessos ao Parque de Estacionamento subterrâneo. 

Deverá de igual modo a proposta considerar as seguintes 
condicionantes: 
- Construção de Ecovia para uso pedonal e ciclável com perfil 

transversal mínimo de 3,5m; 
- Conversão do actual perfil da marginal em perfil de Avenida 

Urbana e eliminação de zonas onde actualmente existe 
duplicação de vias, afastando as vias de circulação 
automóvel ao máximo do plano da água; 

- Construção de área verde contínua (sem interrupções) em 
toda a extensão da marginal que permita o usufruto 
bucólico do peão do estuário do Minho em total segurança. 

elementos 

Juntamente com os presentes Elementos Técnicos, são 
fornecidos os seguintes elementos: 

- Plano Estratégico para a Intervenção de Requalificação e 
Valorização do Litoral Norte (Anexo 1); 

- Ficha de projecto / Acção do Plano Estratégico para a 
Intervenção de Requalificação e Valorização do Litoral Norte 
(Anexo 2); 

- Planta de Localização (Anexo 3); 
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- Condicionantes da Marginal de Caminha_ IGESPAR, I.P 
(Anexo 4); 

- Constitui-se como anexo a estes Termos de Referência, sem 
carácter vinculativo, uma proposta desenvolvida pela 
Câmara Municipal de Caminha para a área de intervenção, 
na qual se espelha algumas intenções aqui patentes    
(Anexo 5); 

Ainda no regulamento do concurso público de concepção para 
a “Requalificação e Revitalização da Frente Ribeirinha de 
Caminha” a seguir às duas partes descritas, temos a presença 
dos “Anexos”, onde se somam aos supramencionados, os 
seguintes anexos: 

Anexo 6 - Ficha de Identificação da Equipa Concorrente; 

Anexo 7 - Declaração de Autorização de Divulgação e 
Publicação; 

Anexo 8 - Caderno de Encargos (nos termos do n.º 6 do      
art.º 226.º do Código dos Contratos Públicos); 

 
área de intervenção 
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2. 
proposta para a área de intervenção 

preâmbulo  

“No início da década de quarenta, um pequeno escol de 
urbanistas desenvolve um número apreciável de planos, do 
que nos dá conta um levantamento da situação feito em 
1944.”41 Esse grupo era constituído por: Etienne de Groöer”, 
urbanista russo e antigo colaborador de Donat-Alfred Agache 
no plano do Rio de Janeiro. Precisamente deste último temos 
uma proposta de estudo urbano costeiro “Costa do Sol” que 
se estende do centro de Lisboa até ao Estoril e Cascais, a 
rótula do Marquês do Pombal e a Praça do Comércio. É Duarte 
Pacheco que se encarrega com o plano da Costa do Sol, 
“perseguindo um critério de qualidade, selecciona um 
urbanista experiente, Donat-Alfred Agache, umas das 
personalidades mais marcantes do período de gestação do 
urbanismo em França […], com o objectivo de estabelecer o 
plano de aproveitamento para a urbanização e a exploração 
turística da vasta área de terrenos disponibilizados pela 
construção da estrada marginal entre Lisboa e Cascais.”42   
 Duarte Pacheco quando regressa ao Ministério das 
Obras Públicas em 1938, dado que Agache se encontra 
novamente no Brasil, termina o trabalho com o mesmo 
recorrendo-se a Groöer para o lançamento do urbanismo em 
Portugal. A gestão das intervenções urbanísticas que começam 
a arrancar num grande número de municípios ao longo do 
território português para benefício da comunidade, morais ou 
materiais, veem os  planos urbanos a serem traçados tendo por 
base legislação francesa estudada para o período do pós-
guerra que Agache transportou para Portugal, contudo a maior 
parte das câmaras municipais, que aderiram em massa a esta 
vontade de renovação urbana, que não tendo técnicos 
especializados, acabam por pedir ao Governo concursos 
públicos, que aceites permitiram a elaboração de projectos 
que nem sempre foram bem delineados não só pelas regras 
como também pela conveniência urbana. A pedido do 
governo os projectos tinham que se mostrar úteis, eficaz e 
duradouros, por forma a criar riqueza pública, e seria  
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indispensável para a elaboração de qualquer plano, que as 
câmaras municipais possuíssem plantas topográficas, com as  
escalas necessárias, das zonas de maior interesse urbanístico. 
Era requerido ainda que quaisquer trabalhos de urbanização 
deveriam ser elaborados em vista o futuro e por forma que o 
valor intrínseco do plano fosse sempre reconhecível ao longo 
do seu desenvolvimento, “e o Governo confia que as câmaras 
municipais ponham nisso o seu maior interesse - ficará 
assegurado que, de futuro, nenhuma obra de urbanização se 
realizará que não seja parte integrante de um plano geral de 
urbanização devidamente concebido”.43 
 O grupo formado por Groöer “[…] terminara os planos 
de Coimbra e Braga, e se ocupava dos de Lisboa, de Évora e 
da Costa do Sol; Moreira da Silva, que concluirá Monte Real, 
Águeda, Matosinhos, Moledo do Minho e Paredes; Aguiar, que 
se iniciara com o plano de Olhão; Januário Godinho, que 
desenvolvera os planos de Carrazeda de Ansiães, Felgueiras e 
Paços de Ferreira, prosseguindo com Amarante e Arcos de 
Valdevez; Miguel Resende, que se ocupou com os planos de 
Gondomar, Ovar, Póvoa de Varzim e Famalicão; José Miranda 
de Vascouncellos, que desenvolveu os planos gerais de 
Celorico, Terras do Bouro e Vinhais; e finalmente Faria da 
Costa que, depois de terminar os planos de Elvas, Grândola, 
Coruche e Chamusca, prosseguiu em conjunto com o seu 
colega na Câmara de Lisboa, Miguel Jacobetti Rosa, com o 
plano de Portalegre.”44 As câmaras municipais tinham a 
obrigação de estabelecer não só planos de urbanização gerais 
para a sede dos seus municípios, bem como para todas as 
localidades com população acima das 2.500 habitantes. “Esta 
obrigatoriedade abrange ainda os centros urbanos ou zonas de 
interesse turístico, recreativo, climático, terapêutico, espiritual, 
histórico ou artístico a designar pelo Governo”.45 
 Moledo do Minho tinha já sido objecto de estudo por 
parte de Carlos Ramos em 1929, “o (Plano Geral de 
Melhoramentos), da Comissão de Iniciativa da Praia de 
Moledo, surge como um plano percursor de uma série de 
acções de ordenamento de praia e termas que se vem a 
desenvolver ao longo das duas décadas seguintes.”46 A sua 
proposta demonstra a capacidade de conceber um traçado 
urbano para ordenar o território, com uma composição  
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cuidada, com carácter, regrado, de certa forma formal e 
modernista que vai estar patente mais tarde na década de  
trinta na intervenção de Moreira da Silva sobre os planos para 
as faixas marginais de uma série de praias. Em seguimento 
destes trabalhos e com a sua proposta para Moledo, Moreira 
da Silva propõe também para o litoral minhoto um outro 
projecto de requalificação marginal para Vila Praia de Âncora. 
 Mais tarde, em meados da década de 60 foi proposta 
uma melhoria das vias de comunicação existentes e a criação 
de uma variante à E.N13, contornando Caminha pelo Norte, 
melhorando a estrutura urbana da vila. Em 1964, tal como 
estava planeado, deu-se um aumento da vila com a construção 
da avenida marginal, que por sua vez levou à necessidade de 
criar uma via de circulação que integrasse toda a estrutura 
viária interior da vila. Paralela à Avenida Marginal (Estrada 
Nacional 13), dá-se a construção da Avenida Dr. Dantas 
Carneiro como via de circulação interna da vila, cuja conclusão 
data de 1977. Por outro lado a Rua da Corredoura passa a ter 
uso exclusivamente pedonal, destinada ao comércio e 
habitação. Ao mesmo tempo que se dá esta restruturação 
urbana, a Praça Conselheiro Silva Torres (Terreiro) onde se 
centraliza o comércio bem como os monumentos (o Chafariz, a 
Torre do Relógio e os Paços do Concelho) ganha outro carácter 
sócio-cultural, tornando-se local de encontro e discussão social 
após o 25 de Abril de 1974. Continuando semanalmente a 
feira a realizar-se aqui até 1978. Em meados dos anos 80, o 
Terreiro é definitivamente requalificado, desaparecendo o 
posto de abastecimento de combustível, ficando a Praça como 
local de lazer e comércio, tal como a conhecemos na 
actualidade. 
 Com a inauguração do Mercado Municipal e da Praça 
Pontault-Combault em 1980, a feira, agora semanal, foi 
transferida do Terreiro para os terrenos junto ao mercado, 
terrenos esses conquistados ao Rio Minho aquando da 
construção da E.N13. A marginal de Caminha apresenta-se nos 
dias de hoje com quatro realidades muito distintas, sendo a 
feira o ponto de viragem das mesmas. Na época baixa, temos 
pouca afluência de pessoas e veículos na marginal bem como 
no largo da feira (Praça Pontault-Combault), sendo que ás 
quartas, dia de feira, a afluência de pessoas, vindas de  
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concelhos vizinhos e também provenientes de Espanha, 
aumentam o trânsito local, havendo congestionamento  
constante. Sem parqueamento suficiente para albergar 
afluência de tantos veículos, estes acabam por ficar 
estacionados na faixa de rodagem e sobre os passeios, muitas 
vezes condicionando ainda mais o trânsito. Na época estival, a 
mesma situação se constacta mas de uma forma muito mais 
intensiva e prolongada ao longo do dia, tornando-se o 
atravessamento da Vila de Caminha, bem como o 
atravessamento do Rio Coura, um cenário caótico. 
 Em 2005, as Estradas de Portugal, por forma a reduzir o 
impacto automóvel nesta parte do Concelho de Caminha, 
procede à colocação de elementos pré-fabricados, 
paralelamente ao lancil do passeio Oeste da marginal, 
impedindo assim o estacionamento indevido. É de salientar 
que o passeio na altura de intervenção à data de hoje é apenas 
e somente definido por um lancil em toda a sua extensão, o 
piso do mesmo encontra-se inacabado, com largura 
insuficiente para o cruzamento de duas pessoas e sem 
qualquer guarda de protecção. 

A proposta que aqui se apresenta teve em conta o PDM da 
Câmara Municipal de Caminha, todas as suas restrições e 
pressupostos, tendo em vista a evolução não só do núcleo 
histórico da Vila como urbano do concelho. A rede viária e o 
edificado são pensados na defesa do espaço público e a sua 
articulação com a frente de rio, tornando-se num momento, 
praça marginal, noutro um passeio marginal.  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fig.14 vista aérea de Caminha, 
1973

fig.15 vista aérea de Caminha, 
largo da feira (Praça Pontault-
Combault) - 1973
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rede viária 

A E.N13 tem o seu arranque na periferia da cidade do Porto 
para norte, atravessando o concelho da Maia, 
progressivamente aproximando-se da costa no concelho de 
Vila do Conde, atravessando o seu centro e do concelho 
vizinho, a Póvoa do Varzim. Continuando para norte, atravessa 
o rio Cávado no concelho de Esposende, chegando a Viana do 
Castelo, atravessando aqui o rio Lima. Daqui até Caminha, 
grande parte do seu percurso é paralelo à linha do combóio 
muito próximo da costa atlântica. Contorna Caminha pelo 
norte, atravessa Vila Nova de Cerveira terminando em Valença. 
“Actualmente, a EN13 apenas é classificada como tal no troço 
São Pedro da Torre - Valença. Entre Viana do Castelo e Vila 
Praia de Âncora a estrada foi regionalizada e no restante foi 
municipalizada."47 
 É na freguesia de Vila Praia de Âncora, do concelho de 
Caminha, que a E.N13 se separa numa nova variante, 
independente da antiga estrada (Rua 31 de Janeiro), paralela à 
linha do comboio, que atravessava esta freguesia, tendo 
continuidade com a Avenida Santana que atravessa Moledo e 
que nos levava à antiga porta do Sol, presente no último pano 
da muralha da vila de Caminha. Esta estrada atravessa 
Caminha no sentido sul - norte, cruzando-se com o eixo 
nascente - poente, da Rua da Corredoura, formando assim a 
praça central de Caminha, commumente designada por 
Terreiro. Por esta razão, por serem estas duas últimas, os eixos 
estruturantes da vila, havia grande congestionamento no 
centro da mesma, procedendo-se assim à construção da E.N13 
na periferia, junto à foz do Minho, para descongestionar o 
centro. 
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47 in http://
www.infraestruturasdeportugal.pt/
sites/default/files/files/files/
lista_de_estradas.pdf

fig.16 Esquema Viário Vila de 
Caminha
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É proposto desta forma uma restruturação da E.N13 e 
anulação da via paralela (avenida Dr. Dantas Carneiro), 
apresentando-se assim uma avenida, com quatro faixas de 
rodagem, duas em cada sentido, dividas por um separador 
central. Numa leitura Sul - Norte, o passeio da direita, junto ao 
edificado, tem um perfil mais estreito, com arborização 
distribuída de forma equidistante em toda a sua extensão, que 
abarca estacionamento automóvel maioritariamente 
perpendicular à via. O passeio do lado oposto, aquele que 
podemos designar pelo passeio marginal, numa leitura desde 
o interior da via para a frente de rio, temos uma faixa verde 
que cria um espaçamento seguro da faixa de rodagem para a 
ciclovia. Após a ciclovia, temos uma espaço verde, também 
este arborizado mas não condicionada a qualquer métrica, e 
que serve de espaço multiusos. Dada a sua largura poderá em 
pontos estratégicos estar servido de casas de banho 
modulares públicas, pontos de quiosque, bebedouros, suporte 
para o aparcamento de bicicletas e estruturas de manutenção. 
Após esta larga faixa verde temos o passeio pedonal protegido 
por uma guarda em toda a sua extensão, interrompido no cais 
dos pescadores, e no cais de cargas e descargas marítimas 
junto ao novo edifício do mercado. 

Relativamente aos pontos fundamentais que o traçado da nova 
avenida marginal visa resolver:  

a. o primeiro acontece no nó de ligação à Mata Nacional do 
Camarido e Praias da Foz do Minho, onde, por forma a 
manter um traçado linear sem grandes variações, é 
introduzida uma rotunda, partida em duas partes que 
resolve simultaneamente dois entroncamentos. O primeiro, 
de acesso à mata e ás praia mencionadas, à entrada de 
Caminha, no sentido sul - norte, duplica a via de trânsito 
usando a rotunda como meio para a introduzir, 
possibilitando os automobilista que saiam da zona da mata 
e/ou praias, que queiram dirigir-se para norte, a entrar de 
forma protegida na via da esquerda neste sentido, dado 
que os automobilista que já se encontravam em circulação 
na nacional entrarão em Caminha pela via da direita. Neste 
mesmo nó, mas no sentido inverso, a faixa de rodagem à  
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b. saída de Caminha vê-se reduzido de duas para uma via de 
trânsito, sendo que a da direita conduzirá à mata e/ou 
praias; e a da esquerda abrirá na E.N13. Neste ponto, junto 
ao Hotel “Portas do Sol”, é criado uma baía de 
estacionamento, onde a entrada para a mesma se faz 
imediatamente antes da rotunda e saída depois da mesma. 
Desta forma o estacionamento e cargas e descargas para o 
Hotel dão-se de forma independente da via pública. 

b. o segundo dá-se no entroncamento imediatamente a 
seguir, onde se faz a ligação entre a marginal e a antiga via, 
mais interior, de entrada em Caminha. O PDM prevê um 
novo arruamento paralelo ao último, do lado oposto da 
linha de comboio, que a irá cruzar, ligando-se a este 
entroncamento. Dado que a rotunda para resolver o nó de 
acesso à Mata Nacional do Camarido e Praias da Foz do 
Minho, está dividida em duas partes, consegue-se dessa 
forma também resolver este entroncamento de forma mais 
fluída. 

c. o terceiro ponto, dá-se nas proximidades da capela da 
“Nossa Senhora da Agonia”, padroeira dos pescadores, e 
também próximo do bairro dos pescadores. Neste ponto 
existem três elementos a ter em conta: 
1.  Um pedaço do último pano de muralha que prevaleceu 

até ao presente, tem protecção do IGESPAR; 
2.  A preservação do “Bairro dos Pescadores”, património 

histórico e cultural do concelho; 
3. O “Cais dos Pescadores” que necessita de ser 

reformulado e aumentado; 

Dada a necessidade de preservar o pontão que resta da 
muralha setecentista, que restou do crescimento da vila, a 
avenida marginal, no sentido sul - norte vê-lhe a ser 
suprimida uma via de trânsito à faixa de rodagem. Desta 
forma a faixa de rodagem á esquerda continua em direcção 
à vila de Caminha, e a da direita termina como saída da 
marginal, para ligar aos arruamentos internos existentes. 
Esta via de trânsito é adicionada novamente depois do  
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“Bairro dos Pescadores”, permitindo que o trânsito do 
arruamento interno possa fluir na avenida. 
 No “Bairro dos Pescadores” é mantido o jardim central, 
havendo uma repavimentação de acordo com o pavimento 
da nova avenida marginal. 
 O ”Cais dos Pescadores” vê-se aumentado, e o seu 
desenho vem em conformidade com uma nova praça 
formada com o nome da capela que desemboca para a 
mesma, “Nossa Senhora da Agonia”. 

d. o quarto ponto acontece desde a área junto ao edifício da 
GNR até ao actual cruzamento dos CTT, prevendo-se o 
encerramento deste último, passando-o mais para Sul, 
situado a Norte da GNR. É prevista a possibilidade de 
enterrar o trânsito neste troço numa extensão 
sensivelmente de 390 metros, após estudo de viabilidade 
económica. É apresentado uma solução de entrada em 
túnel bi-partida, onde as duas vias mais interiores  entram 
em túnel antes deste novo cruzamento junto da GNR, e as 
duas vias mais exteriores posteriormente ao mesmo. Desta 
forma consegue-se realizar o cruzamento de trânsito da 
estrada que vem do interior da vila com a avenida 
marginal. Mais a norte no final do túnel as vias terminam no 
mesmo ponto. Com esta solução consegue-se a 
comunicação do espaço público da vila de Caminha 
directamente com a frente de rio, sem qualquer 
interrupção. 

e. a actual rotunda junto à entrada do tabuleiro da ponte que 
atravessa o rio Coura, é redesenhada em consonância com 
o desenho da marginal, servindo como elemento redutor 
da faixa de rodagem, no sentido Sul - Norte, passando de 
duas vias de trânsito para uma e no sentido oposto, como 
elemento introdutor de mais uma via na faixa de rodagem. 
Também é redesenhado o acesso ao terminal de ferry boat, 
sendo a rotunda elemento articulador do terminal com a 
via pública. 

f. dada a criação da nova avenida marginal e a necessidade 
da criação de um parque de estacionamento debaixo das  
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g. novas instalações do Mercado/Feira, o trânsito é cortado 
no centro da Vila ficando apenas para efeitos de cargas e 
descargas. Desta forma junto ao actual Tribunal de 
Caminha o acesso fica condicionado. Nos arruamentos do 
casco histórico, somente o eixo que em tempos foi o 
decumanus ficará de livre acesso, permitindo escoar 
trânsito residual para a avenida marginal. Todos os outros 
arruamentos ficarão com acesso apenas para moradores. 
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edificado 

Numa leitura Sul - Norte, no que diz respeito ao novo 
edificado destacam-se os seguintes pontos: 

a. o cais dos pescadores vê-se aumentado, tendo mais zonas 
de ancoragem das embarcações bem como zona de 
preparação das lides piscatórias. É criado um largo nas 
imediações do bairro dos pescadores, com o objectivo de 
servir de local de armazenamento aos utensílios de pesca. 
Dado que está próximo da Igreja da Nossa Senhora da 
Agonia, padroeira dos pescadores, este largo poderá servir 
como palco  das celebrações das festas à Santa.  

b. o edifício do mercado é constituído por dois núcleos, um 
encerrado onde se instalará o mercado e CTT e um outro 
núcleo aberto mas coberto para espaço da feira. O núcleo 
encerrado tem dois pisos, rés-do-chão e primeiro andar. 
Dada a origem do seu sistema construtivo, permite dotar o 
edifício de grande flexibilidade pois os únicos elementos 
em planta a ter em consideração são os pilares de ferro da 
própria estrutura, possibilitando diversas configurações e 
dessa forma não tendo um programa fixo. A nível 
programático, o rés-do-chão será destinado ao mercado, 
ficando na zona mais a Norte junto do cais de cargas e 
descargas do pescado, o mercado de peixe e em paralelo 
os restantes produtos de consumo diário. No primeiro 
andar, uma parte, mais a Sul para os CTT e a outra 
destinada a espaço de restauração/lazer. A feira 
desenvolve-se então no núcleo deste edifício que é aberto 
à praça pública, sendo coberto, desta forma, não haverá 
necessidade por parte dos feirantes, o levantar de toldos 
de protecção. Esta parte do edifício do mercado, torna-se 
uma espaço polivalente, dada a sua área, poderá receber 
aqui eventos. 

c. o cais de cargas e descargas do pescado, é para uso 
exclusivo dos pescadores, por forma a descarregarem 
directamente para o mercado de peixe. Desta forma evita- 
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d. se o cenário actual, em que atracam as suas embarcações 
no cais junto ao bairro dos pescadores, e transportam o 
peixe para o mercado nos seus próprios veículos. 

d. por forma a combater a falta de estacionamento que se faz 
sentir nos dias de feira, eventos festivos e na época estival, 
na cave do edifício do mercado, cria-se estacionamento 
distribuído em dois pisos. O piso -1 de acesso interdito ao 
público, é dividido em duas partes, uma parte 
correspondente ao Mercado e outra à Feira. O lado do 
mercado servirá para o estacionamento de veículos de 
funcionários do mercado, dos CTT e restauração/lazer, 
como de pessoal técnico, carga e descargas de pequeno 
volume. A parte destinada à Feira, servirá para o uso 
exclusivo dos feirantes, que depois de montar as suas 
bancas, poderão estacionar aqui os seus veículos. Também 
podem realizar a carga/descarga dos seus produtos neste 
piso do estacionamento e faze-los transportar para o piso 
térreo através de um monta cargas. No piso -2, encontram-
se 330 lugares disponíveis ao público e habitantes que 
pretendam realizar uma avença com o parque. 

e. tendo por base o PDM do concelho de Caminha, há a 
necessidade da criação de um espaço para albergar o 
Centro de Eventos/Congressos e o Centro de Ciência 
Viva do Mar. O programa Polis Litoral Norte não faz 
referência a estes equipamentos, mas dada a dimensão da 
intervenção na renovação da marginal da vila de Caminha, 
é preponderante ter o PDM também presente. Contudo na 
minha proposta não vejo necessário a criação de um 
Centro de Eventos/Congressos, na medida em que estas 
funções poderão ser suportadas pelas recentes infra-
estruturas do Pavilhão Municipal de Caminha. 
Relativamente à criação de um Centro de Ciência Viva do 
Mar, visto que a escassos quilómetros de distância, em Vila 
Nova de Cerveira, temos o “Aquamuseu do rio Minho”  
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f. para o mesmo efeito, não me parece necessário uma 
repetição programática de um equipamento cultural em 
tão curta distância. Apesar disso fica a possibilidade, sim 
de um espaço museológico ligado à actividade piscatória 
de Caminha, que para além de ser uma actividade 
histórica, foi o que possibilitou o crescimento sustentável 
da Vila ao longo dos séculos, tendo sido em tempos um 
importante porto piscatório entre outros na costa 
portuguesa. Para isso  indico um edifício histórico em 
estado degradado dentro do casco histórico da Vila, que 
está na linha marginal que tem área suficiente para albergar 
este possível espaço museológico. A frente do edifício está 
virado para uma rua interior da apertada malha do casco 
histórico, mas o tardoz e jardim da casa, são agora nova 
frente urbana desde o período de construção da E.N13. 
Desta forma proponho a reabilitação do edifício e a 
abertura do jardim ao espaço público criando assim uma 
segunda entrada no edifício em consonância com a entrada 
principal. 
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áreas verdes 

A proposta para a requalificação da marginal de Caminha, visa 
não só a requalificação da estrada marginal a um traçado de 
avenida marginal, bem como a requalificação do largo da feira 
e mercado por forma a que se constitua um novo espaço 
público que se articule com a avenida e passeio marginal. A 
proposta contempla a introdução de diversos alinhamentos 
arbóreos, medida que visa promover a qualidade dos espaços 
verdes públicos existentes.  

a. a avenida marginal é constituída por duas faixas de 
rodagem (duas vias cada uma) em sentidos opostos, 
divididas por um separador central. Na frente urbana 
realiza-se todo o estacionamento, maioritariamente 
perpendicular à via, por forma a oferecer o maior número 
de lugares, visto que uma grande parte desta área 
residencial são fogos de habitação em altura e não têm 
lugar de estacionamento destinado. Ainda do neste 
mesmo lado da avenida o passeio é mais estreito que o 
oposto sendo pontilhado por arvoredo disposto de forma 
equidistante. Na frente marítima o passeio apresenta-se 
com uma área apenas pedonal protegida por uma guarda 
do rio. Paralela a esta, uma zona verde que poderá receber 
equipamentos sanitários modulares, como equipamento de 
manutenção, cafetaria/gelataria, bicicletários, bebedouros 
e outro mobiliário urbano da apoio ao lazer. Nesta área fica 
também contemplado a arborização em conformidade com 
os equipamentos que se venham a instalar. Nesta leitura 
desde a frente de rio para o interior da via marginal, 
seguido a este espaço multifacetado, temos uma ciclovia e 
seguidamente um pequeno espaço de vegetação arbórea 
que dará algum distanciamento à faixa de rodagem. A 
ciclovia bem como o passeio marginal terminam à entrada 
da ponta rodoviária sobre a foz do rio Coura, ficando 
expectante, que num futuro possa ter continuidade para a 
outra margem do rio continuando este percurso ao longo 
do rio Minho na direcção do interior ligando-se à ecopista 
já existente em Seixas - Caminha, que continua  
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b. praticamente sem interrupção até Vila Nova de Cerveira 
seguindo por Valença até Monção. 

b. no novo largo criado na imediações do bairro dos 
pescadores, que poderá receber o topónimo de “Largo da 
Nossa Senhora da Agonia” pela proximidade que tem à 
capela com o mesmo nome, servirá não só de local de 
armazenamento do material piscatório como também de 
palco, juntamente com a bancada na frente de rio, do lado 
oposto, para as celebrações festivas da Nossa Senhora da 
Agonia. 

c. a nova praça resultante da intervenção no espaço da feira 
e mercado, ficará directamente articulada com a praça do 
Terreiro (praça central de Caminha), abrindo-se ao rio. Parte 
desta praça estende-se por debaixo da cobertura lançado 
pelo edifício do mercado para a Feira, outra estende-se ao 
passeio marginal. Dois grandes poços de luz surgem no 
desenho desta praça por forma a iluminar a marginal que 
se encontra em túnel neste sector, proporcionando um 
contacto directo da Vila com o rio Minho. Esta praça 
poderá receber o topónimo “Praça de Espanha” dado que 
actualmente este nome corresponde a uma rua interior, 
paralelo à estrada marginal E.N13, que em momento 
algum conforma uma praça. O nome foi-lhe dado 
anteriormente, dado que uma das portas da muralha se 
localizava nesta zona, virada a Espanha. Visto que a nova 
praça de Caminha se abre para a paisagem, para o país 
vizinho e foz do rio Minho, este topónimo, por este motivo, 
seria o mais adequado.  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fig.17 Foto-montagem proposta de 
intervenção

fig.18 Foto-montagem proposta de 
intervenção
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fig.19 Foto-montagem proposta de 
intervenção - implantação
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quatro. 
considerações finais 
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. 
Caminha, dada a sua posição geográfica permitiu a passagem 
e fixação de vários povos ao longo da história. Pela sua 
posição estratégica foi considerada vila, por D. Afonso III, no 
século XIII, tendo sido equiparada a Valença, como importante 
praça de armas. É no reinado de D.Dinis que se verificou o seu 
desenvolvimento económico, das vias de comunicação e 
crescimento demográfico que levou à expansão da muralha. 
Ao longo dos séculos XIX e XX, dá-se o rompimento da 
muralha, executando-se novas obras para o crescimento da vila 
extra muros. 
 Caminha do início do século XX é em tudo semelhante à 
vila que hoje conhecemos, dado que as novas ocupações se 
deram em terrenos de cultivo e em terras conquistadas ao rio 
Minho. 
 Ao longo da sua história, Caminha, serviu de porto de 
entreposto comercial com Tui, desenvolvendo a construção 
naval, o conhecimento marítimo bem como a pesca e a 
industria de conservas. Concorreu sempre com a vizinha 
Espanha bem como com outros portos marítimos do país. Por 
razões políticas e condicionalismo reais, ao longo das últimas 
décadas a actividade piscatória foi decaindo, sendo hoje 
apenas um meio de subsistência para os pescadores locais, 
acabando por outro lado, por ser uma actividade de 
reconhecimento caminhense. 
 É no reinado de D.Dinis que se determina em 1291 a 
primeira feira mensal. Depois de um período da história sem 
existência de feira, no século XVIII, instituiu-se o dia de feira no 
primeiro dia de cada mês e posteriormente já no século XIX 
passou a ser semanal e com dia fixo, tal como nos dias de 
hoje, à quarta. 
 A feira que inicialmente se desenvolvia, no espaço onde 
hoje se encontra a Biblioteca Municipal, passou para o Terreiro, 
e na década de 70, com o espaço conquistado à frente de 
água, com a abertura da E.N13, o mercado municipal bem 
como a feira passam para este novo espaço vazio da cidade. 
 Com o sentido de progresso do Homem, as cidades 
tornam-se impreterivelmente pequenas para a sociedade que 
se desenvolve. O mercantilismo pelo qual é reconhecida a 
Europa leva ao desenvolvimento da economia e para esta 
continuar a prosperar mais recursos humanos vai necessitar. Os 
panos das muralhas rompem-se e as cidades crescem. A  
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cidade muda e a sociedade que a acompanha também, onde 
antes se davam trocas comercias e culturais, dá-se lugar a um 
tráfego, que os centros históricos não suportam. Não muito 
longe destes centros, a revolução industrial se faz sentir, o 
empenho na industrialização é tal que as cidades não se veem 
cuidadas, restauradas e entram declínio. Com a degradação 
vem o abandono e a procura na periferia de melhores 
condições. O centro passa a suportar escritórios e armazéns 
comerciais, que obrigatoriamente por uma questão 
programática restauram os edifícios em prol da sua nova 
função, desvirtuando, na grande maioria das vezes os mesmos. 
A coerência formal e funcional de antes, dá lugar à incoerência, 
e a função já não mais justifica a forma. Numa tentativa de 
realojar os centros urbanos, os novos mecanismos de inserção 
do centro histórico na cidade a que pertence, tornam-se 
verdadeiros laboratórios de experimentação, infelizmente os 
resultados encontrados não são os melhores, e 
tendencialmente são repetidos a cada obra de reabilitação.  
 A evolução do Homem e das suas exigências ao longo 
do tempo, sempre foram acompanhadas com o evoluir da 
complexa malha urbana da cidade histórica, tornando-se num 
conflito constante em criar uma simbiose do passado/presente, 
que ao longo das gerações vai dizimando marcas, deixando 
registo tanto no território como no ambiente. Este sentido de 
progresso do Homem, acaba por impor à cidade e aos 
edifícios, alterações para uma melhor adaptabilidade ao 
momento.  
 A arquitectura é o agente destas transformações, a 
melhor prova disso dá-se através dos edifícios ou parte desses, 
que quando uma vez intervencionados, há a necessidade de 
preservar como referência de um colectivo cultural, a memória 
daquilo que existiu. Entramos num paradigma, se nos nossos 
antepassados a construção de cidade se deu precisamente de 
construir sobre o construído, de implementar novas ideias, de  
ser experimental, de impulsionar a cidade naquilo que à sua 
época seria uma atitude Moderna; hoje construímos dentro do  
perímetro das fachadas, receosos de más interpretações, onde 
abafamos as nossas intenções de projecto e onde perdemos 
oportunidades de impulsionarmos a arquitectura e a cidade.  
“Cada vez mais a nossa geração tem medo de confrontar os  
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seus modelos significativos e exigências funcionais com o 
contexto da cidade pré-existente e de verificar a actualidade 
deste último, negando, por consequência, a sua própria 
evolução. A idade, valor inaplicável à arquitectura, é usada 
cada vez mais como factor de medida pseudo qualitativa pelos 
falsários da imagem da cidade.”48 A preservação do que foi o 
nosso passado é importante, no presente e no futuro, por uma 
questão de identidade cultural, a função muda certamente a 
serviço do Homem, mas o edifício não pode perder o carácter 
do que foi, e da função para o qual foi construído. A 
ponderação é importante para não cairmos no exercício de 
transformar a cidade num embelezamento artificial, numa 
realidade sem caracter. É precisamente deste exercício de 
conservar/não conservar que temos excelentes exemplos como 
Roma, Paris e Barcelona.  
 “A própria cidade é a memória colectiva dos povos; e 
tal como a memória está ligada a factos e a lugares, a cidade é 
o locus da memória colectiva.”49 Em cada momento que 
intervimos na cidade estamos a acrescentar novos factos, que 
irão acompanhar a história da mesma e dar-lhe nova forma. 
Estes factos estão e ficam contidos na <memória colectiva>, a 
cidade é portanto o local onde reside a memória colectiva. É 
através do locus que conseguimos compreender um lugar e a 
ideia do mesmo; é o que nos possibilita perceber o evoluir da 
complexa malha urbana da cidade histórica. “(…) a união entre 
passado e o futuro está na própria ideia da cidade que a 
percorre, tal como a memória percorre a vida de uma pessoa, 
e que para se concretizar se deve sempre formalizar, mas 
também conformar com a realidade. E esta conformidade 
permanece nos seus factos singulares, nos seus monumentos, 
na ideia que deles temos.”50 
 A cidade tem de ser vista como um organismo vivo por 
um lado, onde eventos encadeados, desencadeiam outros, por 
outro como um organismo mutante, porque se transforma e  
adapta à medida da evolução económica e social. Há uma 
relação directa das pessoas com os edifícios e com os espaços. 
Um facto urbano que mantenha a forma e função é um 
contacto directo com história e por sua vez com o passado. 
Mas também da malha urbana fazem partes factos urbanos em 
que a forma se mantém mas a função alterou-se possibilitando  
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assim a subsistência do mesmo. É esta evolução do facto 
urbano, que lhe possibilita, não se tornar apenas um marco do 
que foi o passado. Se um facto urbano não se adaptar, ou não 
poder adaptar-se à evolução da cidade, acaba por se tornar 
um elemento isolado da malha urbana do qual 
percepcionamos a passagem do tempo, mas sem contacto 
directo com ele. 
 A cidade tem de ser pensada como uma obra 
arquitectónica encomendada por um particular, temos um 
cliente, intrinsecamente a ele, um contexto, uma vontade e um 
lugar. Ao pensar a cidade temos que perceber a sua evolução, 
não só urbanística mas socialmente. É daqui que retirámos 
pressupostos, que poderão ser ponto de partida para um 
projecto urbano. Ao conhecermos o desenvolvimento urbano, 
conseguimos melhor entender a adaptabilidade da nossa 
proposta para o local. Ao conhecermos a sociedade, 
conseguimos compreender a memória colectiva <genius loci> 
ligada a cada um dos factos urbanos. Esta leitura do que foi o 
passado tem necessariamente de se manter legível na nossa 
intervenção e o que é a memória de um local também 
defendida. 
 Ao lançar uma restruturação de toda a marginal de 
Caminha, pretendi uma requalificação de uma frente urbana 
retalhada, de diferentes momentos de construção, que se viu 
agora cozida por uma linearidade e coesão de todos estes 
fragmentos. Uma avenida tem uma dimensão, uma proporção 
quando considerada entre as diversas tipologias de 
arruamentos, tais como: ruas, travessas, largos, praças, 
calçadas, vielas, pracetas, escadas, entre tantos outros. E nessa 
dimensão constam alinhamentos arbóreos, passeios largos, 
faixas de rodagem suficientes para escoar o trânsito local, 
estacionamento ou acesso a ele. Apresenta-se em momentos 
chave da malha urbana, como eixo perspectivo, como eixo de 
simetria, como elemento para destacar ou mesmo centralizar  
determinados factos urbanos, através  por exemplo do tridente 
que o Barroco introduziu, tais como a “Piazza Del Popolo” ou o 
“Palácio de Versailles”, são exemplos da projecção que um 
facto urbano consegue, através da estruturação de eixos que o 
exaltem. Os elementos arbóreos presentes na solução são 
colocados num momento que se pretende criar uma cortina 
verde por forma a unificar a fachada urbana que faz frente para  
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avenida. Noutros momentos são introduzidos como o remate 
perspectivo de uma rua, noutros como forma de encerrar um 
espaço e noutras instâncias simplesmente para criar aquilo que de 
melhor este recurso natural fornece, sombra e protecção do 
vento. 
 Parte estruturante da proposta realizada visa a criação de 
uma nova praça pública que permita à Vila de Caminha contacto 
directo com a frente de rio. Esta praça resulta do rebaixamento da 
marginal que possibilita desta forma que a cota do peão se 
mantenha estável até à frente de rio. Alicerçada a esta praça 
propõem-se um novo mercado, e espaço coberto para a 
concretização da feira semanal. A defesa desta actividade é 
importante dada a proliferação dos grande centros comerciais, e 
no contexto em que se insere, será indubitavelmente, o elemento 
âncora para a subsistência deste espaço público. A feira sempre 
teve lugar em Caminha, desde as suas origens, em pontos 
diferentes mas não muito distantes, mas já se encontra neste local 
à sensivelmente cinquenta anos. Esta actividade faz já parte da 
<memória colectiva>, daquilo que são as raízes da população 
local.  
 Tanto o Mercado como a Feira oferecem aos habitantes 
como aos visitante um cenário desorganizado, deteriorado, o que 
não dignifica a centenária Vila de Caminha. Ambas actividades 
sempre se desenvolveram na imediações do centro histórico e na 
actual posição em que se encontram, de frente de rio, é 
preponderante uma intervenção que as qualifique e valorize este 
território. O mercado que se encontra deteriorado vê-se 
renovado, e a feira encontra agora forma para a sua função na 
solução proposta. Acredito que a sustentabilidade da proposta 
resultará, para além de dar uma resposta programática, dá 
continuidade aos factos urbanos aqui presentes sendo 
ininterrupta com a história. 
“(…) um projecto é, em cada caso, uma proclamação, uma 
avaliação e uma declaração de intenções. Precisamente porque é 
arquitectura, precisamente porque tem de se confrontar com um 
mundo formal existente, um projecto é sempre e, acima de tudo, 
a expressão de um juízo sobre a arquitectura, sobre a cidade 
como é, como foi, como poderia ser. Um juízo sobre a história, 
incluindo a história contemporânea, e sobre as condições do 
nosso trabalho. Um juízo explicito destinado a servir um objectivo 
e que devia ser olhado como tal, hoje mais do que nunca.”51 
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1. 
índice de peças desenhadas 

1. Proposta - Planta de Implantação - 1:2000 
2. Proposta - Planta piso 0 - 1:500 
3. Proposta - Planta piso -1 - 1:500 
4. Proposta - Planta piso -2 - 1:500 
5. Proposta - Corte e Alçado - 1:200 
6. Proposta - Perfil Tipo - 1:50 
7. Proposta - Axonometria  
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PARTE I - Enquadramento 

CAMINHA 

imagens renderizadas do modelo 3D 
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Perspectiva Aérea Sul -Norte

Perspectiva Térrea Sul -Norte
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Perspectiva Norte - Sul, alçado 
nascente. Coberto Feira 

Perspectiva Norte - Sul, alçado 
nascente. Espaço encerrado do 
Mercado 
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Perspectiva Norte - Sul, alçado 
norte. Nova Praça Pública

1 Perspectiva Norte - Sul, alçado 
poente. Coberto Feira
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