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 As transformações urbanas implicam variações e pressões sobre 

aglomerados e, como consequência, a alteração da imagem da cidade. Neste 

contexto, as considerações sobre os momentos e os processos de intervenção 

em alguns sectores da cidade tornam-se elementos pertinentes para a reflexão e 

contextualização do planeamento urbanístico. 

 A presente dissertação debruça-se sobre esta temática, tendo como objeto 

de estudo a cidade de Aveiro, e todas as interações e elementos presentes na 

cidade: reconhecer e aprofundar numa ação, propósitos e metodologias associados à 

intervenção na cidade. Incidiu-se na procura de um estudo morfológico recolhendo 

informação sobre a evolução da cidade, assim como, um estudo da edificação 

habitacional, ligado à escala do tecido urbano, com uma seleção de conjuntos urbanos 

que abarcam uma variedade de escalas e situações, e onde se identificam possíveis 

influências de modelos da cidade.

 Tendo como objetivo a criação de um ensaio de uma estratégia de método 

de projeto interventivo na cidade, com um registo de como se pode fazer o seu 

levantamento; uma aproximação ao domínio daquilo que são os grandes modelos de 

cidade; e uma aquisição de novos atributos que possibilitem um ganho de autonomia/

conhecimento aquando uma intervenção futura similar ao que aqui se regista.  

Isto para um entendimento de como se pode intervir melhorando o existente, 

conservando ou não determinadas características da dimensão física da cidade.

 No ensaio, existe uma correlação entre a arquitetura e a cidade, visto que, 

a intervenção arquitetónica opera na construção deste grande projeto unitário/

coletivo no tempo que é a cidade, trabalhando sobre determinados elementos 

que lentamente se modificam. O conhecimento destes elementos e os conjuntos 

urbanos presentes na cidade de Aveiro são essenciais para despertar um processo de 

reflexão que permita uma maturidade na possibilidade/oportunidade de intervenção 

na cidade.

RESUMO





 The urban transformations require variations and pressures about certain 

clusters, and as consequence, an alteration of the city image. In this context, the 

considerations about the intervention moments and processes in a few sections 

of the city becomes relevant for the reflection and contextualization of the urban 

planning.

 The present dissertation addresses to a group of concerns about this theme 

having as study object the city of Aveiro and all of the interactions and elements of 

the city, serving as an example to recognize and go deeper into an action, meanings 

and methodologies associated with an intervention in the city. It focuses in the search 

for a morphologic study with localized historic examples, recognizing and gathering 

information about the evolution of the city as well as a study of his edification, 

connected to an urban tissue scale with a selection of urban groups that embrace a 

variety of situations and scales where they identify possible influences of city models.

 Having as objective the creation of an essay of an intervention project 

strategy method in the city, with a record of how it can be made; an approximation 

to the domain of what are the big city models; and an acquisition of new attributes 

which enable a gain of autonomy/knowledge for a future intervention similar to 

this one. This is all for an understanding of how can we intervene by improving the 

already created, conserving or not, certain characteristics of the physical dimension 

of the city.

 In the creation of the essay, there is a correlation between the architecture 

and the city , since the architectural intervention runs in the construction of this 

unitary/collective big project in time, that is the city, working on certain elements 

that slowly modify themselves. The knowledge of this elements and the selection of 

the urban groups in the city of Aveiro, are essential to evoke a reflection process that 

allows a maturity in a possibility/opportunity of an intervention in the city.
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Fig. 264. Urbanização Glicínias, tecido urbano. Esc.: 1/3 500.

Fig. 265. Urbanização Glicínias, parcelamento. Esc.: 1/3 500.

Fig. 266. Urbanização das Glicínias, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.

Fig. 267. Urbanização das Glicínias, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.

Fig. 268. Urbanização das Glicínias, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.

Fig. 269. Urbanização das Glicínias, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.

Fig. 270. Urbanização das Glicínias, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.

Fig. 271. Evolução da forma da cidade de Aveiro, planta e esquema de Alfredo Matos 

Ferreira.
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Fig. 272. Evolução da forma da cidade de Aveiro, planta e esquema da autora.

Fig. 273. Esquema da construção da cidade, visão defendida por Solá Morales, adaptação 

ao conjunto urbano a Rua Direita.
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INTRODUÇÃO

 Nota prévia
 Ao longo do percurso de formação, vamos reconhecendo e ensaiando a 

arquitetura como disciplina, método e problematização, o que ajuda na construção 

da capacidade para pensar e fazer arquitetura.1 Nesta condição (pluri)disciplinar 

da arquitetura é essencial saber responder com o domínio de todos os seus 

instrumentos/ componentes/ fragmentos.  

 Esta dissertação tem o propósito de exprimir uma projeção do que foi 

estudado ao longo do curso – as memórias, as experiências e interpretações de 

terceiros (dos mestres), com o intuito de procurar uma interpretação própria no 

entendimento da relação entre a teoria e a prática da arquitetura.

 A arquitetura torna-se mais que nunca uma questão de consciência2 na procura 

de estabelecer uma construção de autonomia, capaz de reconhecer o seu próprio lugar, 

os seus próprios instrumentos e a sua capacidade de intervenção no poliédrico entramado 

da grande cidade de qualquer parte do nosso mundo.3 

 A possibilidade/oportunidade de intervir numa cidade requer uma 

maturidade no sentido de identificar os nossos espaços urbanos e tentar corresponder 

qualitativamente aos corpos e almas das nossas solicitações, não os tratando como atos ou 

atitudes mais ou menos levianas, mais ou menos irresponsáveis e irreparáveis.4

 A motivação do trabalho passa pela possibilidade de intervenção futura na 

cidade (de Aveiro), e pelas possibilidades/necessidades de reflexão que esse processo 

desperta.  Assim, o estudo da cidade foi perspectivado para entender a adequação 

dos conceitos nos problemas e práticas urbanísticas, pondo em relevo os processos 

que a tornam uma realidade construída.

 A pertinência deste tema decorre, assim, da escassez de estudos visando 

os mesmos pressupostos, quer para a evolução da estrutura e da forma da cidade 

de Aveiro, quer para a estratégia edificatória no contexto urbano. Constata-se ainda 

1. MENDES, Manuel. “...A experiência é uma invenção...” in Influx: arquitetura portuguesa recente. 
Porto: Civilização, 2003.
2. KWINTER, Sanfor. “Beaubourg: Necessité et Trahison” in Architecture Instantanée (ed. 
Alain Guiheux), Paris: Éditions du Centre Pompidou, 2000, citado por MENDES, Manuel. “...A 
experiência é uma invenção...” in Influx: arquitetura portuguesa recente, Porto: Civilização, 2003. 
pp.178. 
3. MENDES, Manuel. “...A experiência é uma invenção...” in Influx: arquitetura portuguesa recente, 
Porto: Civilização, 2003.
4. FERREIRA,  Alfredo Durão de Matos, Aspectos da Organização do Espaço Português, prefácio 
de Fernando Távora. Porto: FAUP Publicações, 1995, p.6.
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Fig. 1. Acessibilidades e principais aglomerados, inter-relações com Aveiro.

Fig. 2. Movimentos de deslocação à macro-
escala.
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que os diversos estudos existentes têm predominância no entendimento da cidade, 

ou de partes da cidade, mas não abordam a edificação como uma estratégia de 

desenvolvimento da forma da cidade, do laço de união entre a unidade arquitetónica 

e o contexto territorial.

 Deste modo, pretende-se nesta investigação um conhecimento da 

morfologia da cidade, das suas tipologias de habitação e das suas características de 

conjunto, temas cruciais para o desenvolvimento de novos projetos que respeitem a 

forma da cidade como um processo/projeto de construção coletivo/contínuo.

 Parte-se ainda do princípio que o conhecimento do panorama atual do 

edificado existente é útil não só para o entendimento da evolução da cidade mas 

também uma importante base de partida para uma correta reabilitação do tecido 

histórico. Deste ponto de vista é objetivo desta tese contribuir para uma melhor 

compreensão da cidade e poder ser um instrumento de auxílio no processo de 

criação de novos projetos que contribuam para preservar a identidade da cidade, de 

Aveiro.

 O principal objetivo desta investigação é a conceção de um ensaio de uma 

estratégia de método de projeto interventivo na cidade, com o registo de como se 

pode fazer o seu levantamento; simultaneamente, a aproximação ao domínio daquilo 

que são os grandes modelos de cidade. Isto para um entendimento de como se pode 

intervir melhorando o existente, conservando ou não determinadas características 

da dimensão física da cidade. 

 A dissertação terá como objetivo uma aquisição de novos atributos que 

possibilitem um ganho de autonomia/conhecimento aquando de uma intervenção 

futura similar ao presente objeto de estudo, ou seja, tentar compreender um espaço 

natural – monte, rio, campo, mar, … - ou, igualmente, um espaço criado – casa, rua, jardim, 

sala, cidade, … - no sentido de identificar na sua totalidade para sobre ele agir com rigor, 

evitando a alteração da sua rota, o acidente por descontrolo, o errado desenho, promovendo 

a revalorização do seu conteúdo e da sua forma.5

 Deste modo, o trabalho consiste essencialmente no estudo sobre a dinâmica 

entre a morfologia, urbanização e edificação. Esta dinâmica requer um estudo 

bibliográfico, arquivístico e in situ, o que resulta num ensaio e compreensão dos 

5. FERREIRA, Alfredo Durão de Matos, Aspectos da Organização do Espaço Português. Porto: 
FAUP Publicações, 1995, p.5.
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(des)equilíbrios no todo de uma cidade, ainda que se reconheça o desigual domínio 

e recolha informativa e documental de cada uma dessas partes.  

 O estudo serve de apoio para a compreensão das oportunidades de 

intervenção nas várias partes da cidade, questionando o levantamento tipo-

morfológico como meio de suporte da prática da arquitetura como construtora da 

cidade. 

 O objeto de estudo é a cidade (de Aveiro), e aquilo que se pretende, visa 

observar, entender, problematizar e julgar a complexa rede de interações presente 

numa tal circunstância. Aveiro servirá de exemplo para reconhecer e aprofundar 

numa ação propósitos e metodologias associados à intervenção (da arquitectura) na 

cidade.

 A escolha recai sobre esta cidade não só pelo facto de ser o local de 

onde guardo as minhas primeiras memórias, mas sobretudo por ser um território 

diferenciado e um caso singular em Portugal. Em Aveiro aquilo que se observa é que o 

território, ao contrário do que é habitual, na sua fundação não é estável o que se deve 

à permanência total e dominante do ser aquático nas suas múltiplas formas – mar, 

rio, ria e seus canais – associado a uma área alargada de elevada riqueza natural, que 

está presente em todo o território, dominando e contornando a ocupação urbana. A 

presença da cidade aparece num momento em que o território ganha pela primeira 

vez na sua extensão uma situação mais sólida, em que a dominante é a planície.

 Apesar disso o homem fez parte integrante deste território, conseguindo 

entre ele e a mobilidade física do local aquilo a que se chama de continuidade física 

e cultural. A união completa daquilo que é um todo muito interligado, em que a lei 

natural é imposta ao homem, mas este imprime um desenho novo no território que 

não anula as características essenciais do local.

 Aveiro constitui-se como centro de uma região alargada, com relações fortes 

de dependência e complementaridade a vários níveis, nomeadamente, administrativos, 

socioeconómico e cultural. Beneficia de uma posição geoestratégica de grande centralidade 

em relação ao país, e de um enquadramento natural impar.6

 Em termos geográficos, Aveiro pertence à região centro de Portugal, com 

uma relação privilegiada de proximidade com a área metropolitana do Porto (a 

6. Câmara Municipal de Aveiro - Divisão de Planeamento e Projetos. Relatório Sobre o Estado do 
Ordenamento do Território de Aveiro (REOT), Aveiro: 2015.
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Norte), com Coimbra (a Sul) e com Viseu (a Este). 

 À escala regional, o concelho de Aveiro integra a sub-região do Baixo Vouga.7 

É constituído por dez freguesias: São Jacinto, Glória e Vera Cruz, Cacia, Esgueira, 

Santa Joana, Eixo e Eirol, Aradas, São Bernardo, Oliveirinha, Requeixo e Nossa 

Senhora de Fátima e Nariz; distribuídas por uma área de aproximadamente duzentos 

quilómetros8. 

 O território concelhio confina geograficamente com seis concelhos, 

também, pertencentes ao Baixo Vouga: Murtosa, Albergaria-a-Velha, Águeda, Oliveira 

do Bairro, Vagos e Ílhavo.9  

 A presença de infraestruturas de suporte a diferentes modos de mobilidade, 

com destaque para o porto de Aveiro, a linha ferroviária do Norte e a sua ligação ao 

porto de Aveiro, e a integração nos eixos: Porto-Lisboa, área metropolitana litoral 

contínua onde reside mais de metade da população nacional; e ibérico, Aveiro-Madrid, 

funcionando como uma porta de entrada marítima; determinam a sua afirmação 

como plataforma privilegiada na promoção de dinâmicas socioeconómicas a escalas 

supra-municipais.

 A ria de Aveiro é um elemento natural notável e identitário que tem sido 

motor de desenvolvimento e valorização da região, demarcando uma paisagem 

singular de ligação da cidade com os seus canais, tal facto converte o território a 

baixos declives, com cotas que variam entre níveis inferiores a cinco metros até a níveis 

superiores de cinquenta metros.10

 A estas características está associado o crescimento populacional11 

resultado da dinâmica económica – impulsionada pelo tecido empresarial, comercial 

7. O Baixo Vouga é, uma sub-região estatística portuguesa, parte da Região Centro e do 
Distrito de Aveiro. Limita a Norte com a área metropolitana do Porto e o Entre Douro e 
Vouga, a leste com o Dão-Lafões, a Sul com o Baixo Mondego e a Oeste com o Oceano 
Atlântico; compreende 12 concelhos: Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, 
Ílhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.
8. 197.5 km2 de acordo com a Carta Administrativa Oficial de Portugal - CAOP 2013.
9. Sociedade Portuguesa de Inovação. Plano Estratégico do Concelho de Aveiro: Relatório Final, 
Volume I – Diagnóstico, Aveiro: Março 2010.
Câmara Municipal de Aveiro - Divisão de Planeamento e Projectos. Relatório Sobre o Estado do 
Ordenamento do Território de Aveiro (REOT), Aveiro: 2015.
10. NEVES, Amaro; FERREIRA, Delfim Bismark. História de Aveiro - Sínteses e Perspectivas, Aveiro: 
Câmara Municipal de Aveiro, 2009.
11. Aveiro apresenta uma população de aproximadamente setenta e oito mil habitantes no 
concelho e quatrocentos mil habitantes na região, segundo os dados dos Censos de 2011.
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e industrial existente e a oferta de equipamentos, de educação, de desporto ou de 

saúde que contribuem para reforçar a capacidade de atração; de dinâmicas culturais 

– conduzidas pelo Teatro Aveirense, pelos Museus de Aveiro e por uma diversidade 

de Associações, têm um potencial de construção e reforço de valores e identidade; e 

da descoberta das artes – da arte nova, modernismo ou arquitetura contemporânea 

acompanhadas de espaços naturais que permitem a estadia e o convívio; o que 

proporciona um conjunto de riqueza natural e cultural que eleva o nível de qualidade 

de vida e atratividade em Aveiro.

 A cooperação entre investigação e produção de conhecimento com a realidade 

económica tem tido resultados no desenvolvimento e inovação empresarial da cidade, do 

Município e da Região de Aveiro.12 Os recursos humanos qualificados13 têm tido um 

papel essencial na consolidação do tecido empresarial diversificado e forte, com 

vocação para a produção de conhecimento e de novas tecnologias.

 Os movimentos pendulares, a localização de um conjunto de serviços 

desconcentrados do Estado, a concentração de indústria e comércio, bem como a 

concentração populacional da região, ajudam a perceber a relevância da cidade e do 

Município de Aveiro, no contexto regional como polo central e indutor de crescimento e 

desenvolvimento económico, o que aumenta a sua responsabilidade e exige a implementação 

de uma atitude integradora com um conjunto alargado de parceiros.14

 Neste contexto, Aveiro afirma-se como território de elevado potencial, 

uma vez que possui as infraestruturas de base que permitem explorar todas as 

oportunidades existentes e potenciais.

 

  

12. Câmara Municipal de Aveiro - Divisão de Planeamento e Projetos. “Relatório de 
Fundamentação” in Revisão do Plano Diretor Municipal de Aveiro, Aveiro: 2015.pp.65.
13. Justificados pelos agrupamentos de escolas, dos colégios privados, do ensino profissional, 
do ensino superior, do ensino artístico, da educação para a ciência e ainda das universidades 
sénior, mas sobretudo pela presença da Universidade de Aveiro – elemento importante na 
parceria institucional de desenvolvimento do Município e da Região.
14. Câmara Municipal de Aveiro - Divisão de Planeamento e Projetos. “Relatório de 
Fundamentação” in Revisão do Plano Diretor Municipal de Aveiro, Aveiro: 2015.pp.66, 67.
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 A cidade15, objeto deste estudo, é aqui entendida como uma arquitetura16. 

Não apenas como imagem visível, mas, de preferência à arquitetura como construção 

– à construção da cidade no tempo.

 Na correlação entre arquitetura e cidade, a intervenção arquitetónica opera 

na construção deste grande projeto unitário/coletivo no tempo. Aqui intervenção 

deve entender-se como qualquer tipo de atuação que se pode fazer num edifício ou 

numa arquitetura17, com atuações que procuram a continuidade com aquilo que já 

existe com a restruturação, a defesa, a preservação, a reutilização; ou o contrário, 

com a critica pelas ideias anteriores na procura de um contraste com o existente.

 O problema de intervenção é sempre um problema de interpretação de uma 

obra de arquitetura já existente18, deste modo toda a forma de intervenção implica uma 

forma distinta de interpretação. O que se pretende com este trabalho é uma intensão 

de reler esta realidade construída já existente para intervir sobre ela com um instrumento 

que é o projeto de arquitetura para, através desta intervenção, conseguir a unificação do 

espaço da cidade.19 Uma leitura de forma crítica de uma realidade existente, para um 

entendimento e processo de reflexão sobre a possibilidade de intervenção.

 Para proteger o património urbano, bem como planear o futuro, é essencial o 

estudo das formas visíveis, dissimuladas ou desaparecidas, que, por uma lenta acumulação 

constituem a cidade.20 A cidade que se desenvolve nela mesma, tem tendência a apagar, 

como e quando, os seus próprios traços; mas determina uma lógica de diferentes 

15. “…A cidade é um facto natural como uma gruta, um ninho, um formigueiro. Mas é também 
uma consciente obra de arte, e inclui na sua estrutura colectiva muitas formas de arte mais 
simples e mais individuais. O pensamento toma forma na cidade; e por sua vez as formas urbanas 
condicionam o pensamento. Porque o espaço, não menos do que o tempo, é engenhosamente 
reorganizado nas cidades: nas linhas e contornos das muralhas, no estabelecer planos 
horizontais e elevações verticais, no utilizar ou contrastar a conformação natural… A cidade 
é contemporaneamente um instrumento material de vida colectiva e um símbolo daquela 
comunhão de fins e de consensos que nasce em circunstâncias particularmente favoráveis. 
Juntamente com a linguagem, é talvez a maior obra de arte do homem.” MUMFORD, Lewis, 
The Culture os Cities. Nova Iorque: Harvest/HBJ Book, 1938. Cf. ROSSI, Aldo, A Arquitetura da 
Cidade. Lisboa: Edições Cosmos, 2001, p.46 e 47.
16. “A arquitetura em todo o seu iter histórico e no seu constituir-se e afirmar-se como disciplina 
identifica-se com a cidade e não pode afirmar-se sem a cidade.” ROSSI, op. cit., p.16. 
17. SOLÀ-MORALES, Ignasi, “Homenaje Solá-Morales”, in PH Boletín nº 37. Espanha: Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, 2001, p. 47.
18. ESCOLANO, Víctor Pérez, “Homenaje Solá-Morales”, in PH Boletín nº 37. Espanha: Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, 2001, p.46.
19. SOLÀ-MORALES, op. cit., p. 48. 
20. BRODOVITCH, Michel; CHATENET, Monique; HENRY, Dominique; JAGER, Jean-Claude, 
Centres Historiques: Méthodes D’Analyse. Paris: Les Editions du STU, 1989, p.7. 

Armação Teórica
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Fig. 3. Carta de implantação com a cartografia da cidade. Esc.:1/25 000.

Fig. 4. Planta do projeto de reconstrução de Lisboa de 1758, após o Terramoto de 1755.
Eugénio dos Santos and Carlos Mardel, in 1758, in Museu da Cidade. 
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etapas de crescimento, que podem não ser imediatamente acessíveis. Neste sentido 

achou-se prudente a procura por um trabalho de pesquisa sobre a aglomeração 

urbana de  Aveiro, e os seus componentes, abordando a relação do sítio com a cidade, 

as diferentes etapas de crescimento da forma urbana, e por último a identificação e 

análise de diferentes conjuntos urbanos.

 A relação do sítio com a cidade procura a razão pela qual a aglomeração 

foi constituída em determinado sítio. A escolha do sítio responde, à partida, a certas 

necessidades21 – defesa, circulação –, e vai determinar a constituição da aglomeração e 

modelar o seu crescimento, tanto pelas direções possíveis como pelas condicionantes 

ao desenvolvimento. Em Aveiro o sítio original proporcionou o local favorável para 

o estabelecimento da aglomeração, devido a fatores como hidrografia – com a 

reentrância sobre o mar, que facilitava a navegação; o solo – em planície que permitia 

a extração e produção do sal; e a localização de convergência de vias – as vias 

terrestres históricas que atravessavam o país, as fluviais e marítimas. O cruzamento 

destes fatores adquiriu um carácter fundacional em relação à povoação, e os seus 

eixos foram estruturantes e geradores da malha urbana.

 A análise da relação do sítio com a cidade concentra-se em interpretar 

os efeitos induzidos pela forma do sítio22, um paradoxo frequente na constituição e 

evolução urbana, pois o sítio tanto pode sugerir uma implantação urbana, pelas suas 

características favoráveis, como pode ser um entrave ao desenvolvimento urbano.

 A forma urbana revela a relação entre o sítio e a implantação urbana, o 

seu modo de ocupação é pré-determinado pelas condicionantes existentes que 

demonstram a direcção do desenvolvimento da cidade e todas as relações internas, 

as vias de circulação, os quarteirões e o parcelamento. As cidades movem-se, num 

movimento lento, ao ritmo das construções que se densificam e se acumulam ao 

longo dos tempos. Contudo, por vezes a cidade ou parte da cidade é desenhada de 

acordo com um plano pré-estabelecido onde a forma urbana obedece a um desejo claro de 

legibilidade. … Mas, mais frequentemente, a análise da cidade tem como objeto o estudo 

das combinações onde as lógicas históricas cruzam-se num processo de acumulação e 

desaparecimento das formas.23

21. BRODOVITCH; CHATENET; HENRY; JAGER, op. cit., p. 9.  
22. BRODOVITCH; CHATENET; HENRY; JAGER, op. cit., p. 15. 
23. BRODOVITCH; CHATENET; HENRY; JAGER, op. cit., p. 57. 
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Fig. 5. Síntese da evolução da forma da cidade de Aveiro, do século X ao XVIII.

Fig. 6. Etapas do crescimento urbano de Montbéliard. 
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 Deste modo pode-se distinguir as cidades através de dois tipos de 

processos constitutivos:  as cidades aditivas – que compreende cidades construídas 

coletivamente ao longo do tempo, sem traçados pré-concebidos, a cidade que 

caminha sem mapas, que se descobre na medida em que se vai construindo; e as 

cidades formatadas – construídas em conformidade com um plano previamente 

elaborado, a cidade que se concebe inteiramente como projeto antes mesmo de 

existir.

 Ao observar-se o urbanismo português e segundo Alexandre Alves Costa24, 

a cidade portuguesa nasceu diversa, encontram-se morfologias que aparentam ser 

organismos espontâneos, mas que são gestos de um sentido e de uma vontade fortes, 

sobretudo pela inteligência da escolha do lugar, numa compatibilização única de 

organicidade e de racionalidade, do entendimento da paisagem e da funcionalidade 

urbana. Em todo o território português encontram-se cidades com estas 

características, mas existem exemplos como a cidade de Lisboa ou Vila Real de Santo 

António, que sofreram uma reconstrução devido a catástrofes, que demonstram um 

planeamento distinto e organizado.

 Aveiro é uma cidade, que como outras (presentes no território português), 

cresce sobre si mesma; adquire consciência e memória de si própria. Na sua construção 

permanecem os motivos originários, mas ao mesmo tempo a cidade esclarece e modifica 

os motivos do seu próprio desenvolvimento.25 Este trabalho apresenta no estudo 

morfológico da evolução da forma da cidade uma pesquisa histórica da realidade 

urbana construída, a qual identifica e interpreta os principais lineamentos históricos 

da formação e transformação da forma urbana. Esta análise é apresentada na forma 

de cartas que demonstram a compreensão/percepção da existência de vestígios 

de determinadas épocas na carta atual da cidade. Nas cartas desenvolvidas neste 

trabalho coloca-se na malha atual uma mancha que representa uma aproximação 

daquilo que existiria na malha antiga da cidade.  A sua realização teve por base, não só 

trabalho monográfico existente sobre a cidade, mas a grande referência de Alfredo 

Matos Ferreira no livro: Aspectos da Organização do Espaço Português.

24. COSTA, Alexandre Alves, “A arquitetura e a cidade portuguesa”, in texto fornecido 
na disciplina de Urbanística Contemporânea, 3º ano. Porto: Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto, 2000. 
25. ROSSI, op. cit., p. 31. 
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 A necessidade da análise morfológica apela à observação direta da evolução 

da estrutura da cidade que procura entender os problemas presentes, estudando e 

identificando nos conjuntos urbanos de Aveiro influências de propostas e modelos 

de cidade. As principais referências da segunda parte deste estudo não são os textos, 

mas preferencialmente o conhecimento imediato da cidade construída – os bairros, 

as avenidas, os eixos e os edifícios.

 A cidade é vista precisamente através das suas partes, como um conjunto 

constituído por tantos bocados em si completos que estabelecem uma tensão que 

se criou e se cria entre as áreas e elementos e entre as diferentes partes.26

 Na cidade identificou-se conjuntos urbanos com características 

diferenciadas, áreas caracterizadas por uma sua arquitetura e, portanto, por uma sua 

forma27. Ao observar-se um conjunto urbano determinado dispõe-se uma série de 

problemas que nascem da observação daquele facto, são referíveis alguns grandes 

temas como a individualidade, o locus, o desenho, a memória, e com estes esboça-se 

um tipo de conhecimento dos conjuntos urbanos mais completo.

 Na composição urbana de uma cidade temos duas categorias de tipos de 

arquitetura urbana: os tipos comuns/ordinários ou infinitamente repetitivos numa cidade 

(as habitações), e os tipos extraordinários ou excecionais (os equipamentos ou monumentos) 

não repetitivos (ou repetitivos em número limitado).28 As duas categorias desempenham 

papéis fundamentais e distintos na cidade, inclusive em relação à composição urbana, 

enquanto a maioria da malha urbana é constituída pelo edificado comum (a habitação), 

o edificado monumental ou de equipamento pontua a malha e fornece pontos de 

referência na cidade.

 Considerou-se os seguintes conjuntos urbanos: 1. Rua Direita; 2. Vila Nova; 

3. Rua das Barcas; 4. Bairro da Beira Mar; 5. Bairro de Albói; 6. Avenida Dr. Lourenço 

Peixinho; 7. Bairro da Misericórdia; 8. Avenida Araújo e Silva; 9. Bairro do Liceu; 

10. Bairro da Gulbenkian; 11. Bairro de Santiago; 12. Urbanização Forca-Vouga; 13. 

Urbanização das Glicínias. 

 A escolha destes conjuntos recai na identificação de características que 

26. ROSSI, op. cit., p.17. 
27. ROSSI, op. cit., p.43. 
28. DUPRÉ-HENRY, Dominique; PINON, Pierre, Composition urbaine: I – Repères. Paris: Les 
Editions du STU, 1992, p.75. 
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correspondem a um determinado período de tempo no processo de crescimento 

da cidade e por se inserirem na primeira categoria de tipos de arquitetura urbana, o 

edificado habitacional.

 Ao estudar-se estas estruturas da cidade considerou-se essencial um estudo 

que abarcasse três escalas distintas: i) a escala da cidade; ii) a escala do bairro; iii) e a 

escala da rua.29

 i) A escala da cidade procura a conexão dos conjuntos urbanos com a forma 

do lugar onde se inserem, a relação entre a morfologia e o traçado30.

 A composição urbana de cada um dos conjuntos selecionados insere-se 

no tecido urbano da cidade e responde a topologias, geometrias e dimensionamentos31 

distintos. O estudo destas características procura uma compreensão a nível 

topológico – do posicionamento (distância, proximidade, continuidade externa ou interna, 

sobreposição, inclusão lateral ou total) e da conexão (direta ou indireta, linear, arborescente 

ou radiante, em ciclo, em malha/grelha ou trama, em escada); geométrico – das figuras 

(geométricas, deformadas/distorcidas, residuais, orgânicas) e direções (obediência – por 

paralelismo, por perpendicularidade, por convergência, obediências laterais, axiais ou totais 

-, desobediência); e dimensional - das proporções e dimensões absolutas32; dos conjuntos 

urbanos com a cidade para um interesse na relação entre traçado, parcelamento e 

edificação.

29. ROSSI, op. cit., p.61.
30. Morfologia urbana – “é a ciência que estuda a forma física das cidades, bem como os 
principais atores e processos de transformação urbana que moldam essa forma.” Cf. OLIVEIRA, 
Vítor, Diferentes abordagens em morfologia urbana. Porto: Urban Forms, 2018.
Traçado – “linha resultante da projeção (ou traço) no solo de uma ocupação (construída ou 
outra) atual (ocupação visível) ou passada (projeção de ocupações enterradas, de ocupações 
de substituição).” Cf. DUPRÉ-HENRY; PINON, op. cit., p.103. 
31. DUPRÉ-HENRY; PINON, op. cit., p.57. 
32. Idem, ibidem. 

Fig. 7. As principais sequências/momentos presentes num conjunto urbano.
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 ii) A escala do bairro, que é constituído por um conjunto de quarteirões33 

com características comuns, procura a relação entre urbanização e parcelamento34. 

É sobretudo no solo que se regista a complexa cadeia de modificações da cidade, 

com a acumulação ou o desaparecimento de construções, o traçado persiste ou 

altera-se. A divisão do solo de acordo com a propriedade de terra35, a divisão parcelar, 

tem importância intrínseca para a urbanização, uma vez que a sua memória é 

fielmente transmitida, mais do que as formas urbanas. As grandes direções parcelares 

originais persistem, na cidade de hoje, e confirmam a unidade ao longo do tempo do 

crescimento urbano. 

 O traçado das vias, a configuração dos blocos e todas as formas urbanas 

dependem do sistema geométrico subjacente que constituí o parcelamento.36

 A ocupação do parcelamento dita um ritmo ou ritmos diferentes na cidade 

e determina a sua urbanização. 

33. Quarteirão – “pequeno espaço urbano que é definido pelas ruas que o cercam. A 
constituição do quarteirão é primeiramente de ordem topológica: é um contorno limitado 
pelas ruas, uma divisão parcelar interna, uma ocupação edificatória/construída dos limites 
deixando o centro mais ou menos livre”. Cf. DUPRÉ-HENRY; PINON, op. cit., p.102, 81. 
34. Parcelamento – “trama constituída pelo todo das parcelas”. Cf. DUPRÉ-HENRY; PINON, 
op. cit., p.102. 
35. BRODOVITCH; CHATENET; HENRY; JAGER, op. cit., p. 43. 
36. Idem, ibidem. 

Fig. 8. A organização do parcelamento.
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 iii) A escala da rua37, que compreende as construções e os espaços não 

construídos que a circundam, procura a relação entre o traçado viário, a tipologia e 

edificação. 

 O papel do traçado viário é fundamental na composição urbana uma vez 

que o nível de intervenção utilizado é totalmente dominado, desenhado e planificado, 

e responde progressivamente consoante os objetivos e abordagens utilizados.

 A composição viária é percebida no papel, mas também no espaço real, na medida 

em que os eixos podem ser percorridos, as articulações aprendidas, por vezes de um 

único ponto de vista. O eixo viário é ao mesmo tempo um eixo visual.38 O traçado viário 

visto/estudado como uma rua, que se se alinha (isto é, faz fronteira com os edifícios), 

que perfura, que prolonga, é o principal elemento constituído que opera na composição, 

com o edificado39. O edificado (habitacional) aqui entendido como um dos elementos 

fundamentais da paisagem urbana, como a grande massa da cidade que constitui os 

quarteirões, e é de facto a parcela cadastral em que a ocupação principal do solo é 

constituída por superfícies.

 Na ânsia de se articular a leitura morfológica a outros níveis, tem-se 

consciência da impossibilidade de apresentar todos os conjuntos urbanos com rigor 

similar, em causa está a amplitude destes. Espera-se que este estudo tenha o mérito 

de propor uma problemática de conjunto capaz de servir de base e hipótese a outros 

trabalhos sobre o tema. 

37. “A rua é a síntese pontual de um fragmento viário, de fachadas parcelares, e do edificado 
alinhado.” Cf. DUPRÉ-HENRY; PINON, op. cit., p.79. Neste caso rua compreende os vários 
tipos de vias: a avenida mais larga, o boulevard, etc. 
38. DUPRÉ-HENRY; PINON, op. cit., p.65. 
39. DUPRÉ-HENRY; PINON, op. cit., p.79.

Fig. 9. O ritmo parcelar e a densificação do edificado. 
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O SÍTIO

 
Formação da Laguna
 O estudo de uma aglomeração/cidade/região requer um conhecimento 

sobre as formas visíveis, dissimuladas ou desaparecidas que por acumulação 

constituem a cidade. 

 O caso em estudo, a cidade de Aveiro, terá sofrido ao longo dos séculos 

profundas alterações relacionadas não só pela ocupação de diferentes povos, mas 

também pelas alterações do cordão litoral, do leito do rio Vouga e das contrariedades 

existentes na sua barra.

 De acordo com as descrições antigas, no século X a costa mantinha a sua 

forma anterior de uma comprida baía40 que se estendia próxima do local ocupado por 

Espinho, até às imediações da Serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz.41 No entanto, 

por ação dos ventos e das correntes marítimas foi-se alterando, por via da deposição 

sedimentar, a cotas mais baixas da baía e nas suas várias ramificações. Tal facto levou à 

formação de dois cabedelos: um a norte, onde, desde Gaia, viriam a fixar-se as povoações 

de Espinho, Ovar e Murtosa; e outro a sul, onde hoje se encontram as Gafanhas e as terras 

vizinhas de Vagos e Mira até ao cabo Mondego.42

 As forças das marés e eólicas, mas, sobretudo, as correntes marítimas de 

Norte para Sul foram os grandes responsáveis pelo crescimento da extensa restinga 

no sentido do comprimento, isolando um pedaço do mar que estagnava entre esta e 

a costa anterior. A formação desta língua de areia, por volta do início do século XIII, 

já estaria próxima do local da povoação da Torreira, e no início do século seguinte, já 

atingiria as proximidades de S. Jacinto.

 No início do século XVII, o segundo cabedelo estaria bem para Sul da Costa 

Nova e, no século seguinte, ultrapassara a zona da Vagueira e estendia-se em direção 

a Mira.43

 Estes cabedelos de aluvião e areia não se ligaram, devido ao fluxo das marés 

do oceano e, sobretudo, às correntes fluviais do Vouga e dos restantes rios e ribeiras.44

40. GASPAR, João Gonçalves. Aveiro na História, Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro,1997, p.13.
41. ARROTEIA, Jorge Carvalho, Aveiro: Aspectos Geográficos e do Desenvolvimento Urbano. Aveiro: 
Universidade de Aveiro, 1999, p.23.
42. GASPAR, op. cit., p.13 e 14.
43. ARROTEIA,op. cit., p.23.
44. GASPAR, op. cit., p.14.
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Fig. 10. Fases da formação da ria de Aveiro: 1.Reconstituição do litoral junto da foz do Vouga na época 
proto-histórica; 2. Desenho da ria de Aveiro em mapas antigos; 3. Configuração atual da ria de Aveiro.

 

 O rio Vouga, desde a sua nascente até à foz, liga duas realidades distintas e 

bem contrastantes: o mar e a serra, a planície e a montanha.45 As suas águas estendem-se 

por um vale amplo, navegável na parte terminal e nos canais da laguna. Este tipo de 

navegação teve um papel preponderante no tráfego comercial, fazia-se o transporte 

de passageiros e de mercadorias com destino ao Porto (anteriormente à construção 

da linha férrea), o que permitia um tráfego intenso entre as regiões serranas e o 

litoral, o Norte e o Sul46; é, também, um importante meio natural de transporte fluvial, 

sobretudo de areias e sedimentos, os quais constituem um fator de assoreamento que 

ameaça a parte terminal do seu percurso, a barra. 

 Deste modo foi-se delineando sucessivamente o acidente hidrográfico que 

é a laguna, vulgarmente chamada de Ria de Aveiro, que cobre uma área de cerca 

de 11000ha., dos quais cerca de metade estão permanentemente cobertos de água, 

estendendo-se numa extensão máxima de 45 Km de comprimento entre o Carregal (Ovar) 

e Mira e numa largura extrema de 8.5 Km.47

45. ARROTEIA,op. cit., p.24.
46. ARROTEIA,op. cit., p.27. 
47. Idem, ibidem.
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 Assentamento do Povoamento
 A evolução/transformação do litoral proporcionou condições locais 

favoráveis para o estabelecimento do povoamento de Aveiro. A sua origem está 

ligada a atividades marítimas e à relação com povoações próximas, por via terrestre 

e marítima. 

 A ocupação deste aglomerado numa reentrância sobre o mar48 beneficiou 

da grande continuidade e articulação entre o sítio e a água, as salinas e as dunas, os 

solos férteis e de aluvião que criam uma atmosfera de grande qualidade de vida.

 O clima nesta região é singular, de tipo temperado mediterrâneo49, com uma 

variação térmica anual invulgarmente baixa, uma humidade relativa e um índice de 

pluviosidade anual elevado; este índice, aliado à sua topografia plana com variações 

de cotas muito baixas, e à exposição solar e aos ventos dominantes de Noroeste 

e de Norte, tornam estas terras propícias a atividades marítimas, destacando-se a 

exploração do sal, a pesca e exploração das algas – como o moliço, utilizado na 

fertilização dos solos arenosos e de pouca fertilidade conquistados ao mar50.

 Tendo em conta todas estas condições, propícias ao desenvolvimento da 

agricultura, a topografia local é favorecida por um lado, pelos terrenos da laguna, 

de natureza pantanosa51 que facilitaram a extração e a produção do sal; por outro 

lado o subsolo rico em argila52 viabilizou a indústria do barro, ainda hoje integrante/

importante na economia da região.53

 As condições naturais aliadas à sua localização estratégica, não só devido 

ao contacto entre o mar e o rio, o litoral e a serra, mas também pela sua localização 

na confluência de várias linhas de comércio muito próximas de estradas que atravessam 

o País54, nomeadamente as estradas romanas que ligavam Olissipo a Bracara Augusta, e 

48. “... este, sempre presente, fica ao mesmo tempo distante e próximo pelo sentido particular 
que a grande estrutura espacial da ria confere a essa relação ...” FERREIRA, Alfredo Durão de 
Matos, Aspectos da Organização do Espaço Português, prefácio de Fernando Távora. Porto: FAUP 
Publicações, 1995, p.60.
49. NEVES, Amaro; FERREIRA, Delfim Bismarck, História de Aveiro, Sínteses e Perspectivas. Aveiro: 
Câmara Municipal de Aveiro, 2009, p.24.
50. ARROTEIA, Jorge Carvalho, Aveiro: Aspectos Geográficos e do Desenvolvimento Urbano. Aveiro: 
Universidade de Aveiro, 1999, p.28.
51. Os terrenos tornados permeáveis, prestam-se à cristalização da água salgada.
52. O subsolo rico em argila deu origem ao aproveitamento de novas fontes de riqueza, 
como a exploração dos materiais argilosos.
53. ARROTEIA,op. cit., p.27.
54. SILVA, Maria João Violante Branco Marques da, Aveiro Medieval. Aveiro: Câmara Municipal 
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Fig. 11. Fotografia atual sobre a cidade de Aveiro.

Aeminium a Calem, demonstram que a proximidade a estas estradas fora determinante 

quer para a fixação do povoamento, quer para o incremento das atividades humanas 

relacionadas com a exploração do solo e das marinas, da pesca e do comércio de cabotagem 

com outros portos marítimos e entrepostos ribeirinhos.55

 A implantação de Aveiro é o resultado de uma apropriação do território 

que teve uma importância capital na organização de atividades e modos de viver da 

população; é o resultado de todas as características presentes em todos os aspetos 

da aglomeração, no estabelecimento das suas funções e na capacidade de organização 

do território. 

 A imagem/forma que Aveiro revela é a de uma cidade marítima, intensamente 

ligada à ria, que se deixa envolver pelos seus canais e pelas diferentes formas de 

acesso, tornando-se um pólo de grande acessibilidade e de alguma importância para 

o País.

de Aveiro, 1997, p.16.
55. ARROTEIA, Jorge Carvalho, Aveiro: Aspectos Geográficos e do Desenvolvimento Urbano. Aveiro: 
Universidade de Aveiro, 1999, p.28.
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EVOLUÇÃO DA FORMA DA CIDADE

 Século X a XIV – Origem do Povoamento 

 As transformações responsáveis pela formação e consequente apropriação 

do sistema lagunar, onde se insere o aglomerado urbano de Aveiro, determinam o 

princípio de uma longa interação entre a laguna e a povoação, envolvendo-se numa 

relação com influência, intensidade e sentidos variáveis ao longo dos tempos. 

 O século X marca o início destas transformações que ainda hoje configuram 

a área de ocupação de Aveiro. A primeira referência histórica sobre o lugar/sítio 

de Aveiro consta do documento de doação de Mumadona Dias56 ao mosteiro de 

Guimarães, datado de 26 de Janeiro de 95957, a que se refere, entre outras doações, 

a de terras in Alauario et salinas que ibidem comparauimus.58

 Tendo em conta esta referência histórica não se pode concluir apoditicamente, 

se por esta ocasião, no lugar conhecido por Alavarium, existia um antigo, um incipiente ou 

um renascido povoado; mas o que é certo é que o local, irrefragavelmente autenticado por 

esse documento, situava-se nas imediações de Alquerubim e junto ao mar, e nele ou próximo 

viviam os donos e os trabalhadores das salinas e dos campos agrícolas59, deste modo os 

contornos desta possível povoação primitiva são de definição incerta. 

 O século X é um tempo marcante ao nível do suporte físico territorial pois 

define o início da formação da laguna e grande parte dos lugares que constituem 

hoje a cidade eram banhados pelo mar ou estavam submersos; a sedimentação abriu 

condições para o processo ocupação, ganhando terra ao mar.60

 Deste modo é condição necessária recuar no tempo até à época da 

civilização Romana, nomeadamente ao tempo da vitória sobre o General Sertório61, 

momento a partir do qual se procedeu ao enquadramento da organização política, 

56. A condessa Mumadona Dias, considerada “a dama mais poderosa do Noroeste peninsular, 
no século X.” Cf. GASPAR, João Gonçalves. Aveiro na História. Aveiro: Câmara Municipal de 
Aveiro,1997, p.23.
57. GASPAR, op. cit., p.32.
58. Tradução – “as terras [que possuímos] no Alavário [Aveiro] e as salinas que aí mesmo 
comprámos”. MADAHÍL, António Gomes da Rocha, Milenário de Aveiro – Colectânea 
de Documentos Históricos, I. 1959, p.3. Arquivo da Universidade de Coimbra, doc. nº1 da 
Colecção da Colegiada de Guimarães (Apógrafo do século XII), citado por GASPAR, op. cit., 
p.32.
59. Idem, ibidem.
60. ”Passaram-se mais de duzentos anos e … acontecera a independência de Portugal” 
GASPAR, op. cit., p.33. Neste período começou-se a desenhar a nova unidade administrativa 
Portucale, que só passados mais de duzentos anos se concretizaria.
61. O General Sertório comandava, em conjunto com Viriato, os lusitanos que resistiram com 
pertinácia e bravura às primeiras invasões dos romanos. GASPAR, op. cit., p.20.
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social e administrativa. Dentro desse plano foram construídas as estradas para 

fins comerciais e militares, sobrepostas a trilhos e caminhos que outros povos 

haviam utilizado, integrando-os em itinerários mais extensos; organizaram os eixos 

de circulação e comunicação que iriam facilitar a migração futura de novas levas de 

povos, bem como a difusão da Mensagem Cristã62 e, mais tarde, a Reconquista Cristã 

aos Mouros; e ainda a fundação do Reino de Portugal que reformulou e assentou os 

fundamentos da nacionalidade, procurando povoar o território.63

 O povoamento de Aveiro insere-se nestes fundamentos, e desenvolve-se a 

partir das atividades económicas que o lançaram no mercado nacional e mais tarde 

internacional64: a comercialização do sal que as suas terras pantanosas disponibilizavam 

da atividade da pesca, peixe fresco e salgado, transportados ao longo das vias de 

comunicação marítimas a que facilmente se tinha acesso, devido à sua posição 

geográfica.

 A vila de Aveiro animada por estas atividades, conjuntamente com a 

agricultura, e considerada o embrião da expansão marítima portuguesa65, teria alcançado 

já uma certa dimensão, como comprova a doação de el-rei D. Fernando a D. Leonor 

de Teles, em 1372: livre e pura doação, entre vivos da vila com o seu termo, com o seu porto 

de mar e com todas as suas dízimas e portagens, tributos reais, direitos e pertenças dela, e 

ainda o padroado das igrejas, entradas e saídas, montes, fontes, rios, ribeiras e pescarias.66

 Quanto ao posicionamento da vila e a sua origem, as primeiras referências 

encontradas demonstram que o porto seria um dos grandes impulsionadores da 

fixação do povoamento67, pois este seria um porto abrigado, bem favorável à navegação 

resguardada68, acedido pelo canal que atravessa a vila e por onde entrava um grande 

número de barcas.69

 O desenho da linha de água representada na carta do século XIV, assim 

62. GASPAR, op. cit., p.21.
63. GASPAR, op. cit., p.34.
64. SILVA, Maria João Violante Branco Marques da, Aveiro Medieval. Aveiro: Câmara Municipal 
de Aveiro, 1997, p.48.
65. GASPAR, op. cit., p.37.
66. Id., Chanc. de D.Fernando I, Livro I, fls. 105-105 v e 107-108, citado por GASPAR, op. cit., 
p.37 e 38.
67. “Também este porto, como todo o resto da cidade, embora exista desde cedo…”Cf. SILVA, 
op. cit.,p.118.
68. SILVA, op. cit., p.22.
69. SILVA, op. cit., p.23.
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como a mancha de ocupação urbana, é uma aproximação possível e especulativa, 

pois não existem muitas informações sobre o aspeto do traçado físico da costa e do 

aglomerado nesta época. Assim sendo aceitou-se o traçado proposto por Aristides 

Amorim Girão70[mapas que demonstram a formação da ria], o traçado proposto por 

Alfredo Fernandes Martins71, a informação da gravura do século XVII de Pedro Teixeira 

Albernaz72, os mapas do século XVIII ainda apresentam a grande área de marinhas73, 

assim como a informação na planta apresentada por Maria João Marques da Silva74. As 

gravuras, plantas e mapas utilizados foram considerados pelo facto de apresentarem 

o posicionamento de locais referidos nesta época, os quais acompanham a evolução 

do processo de formação e consolidação da ocupação urbana.

70. Fig. 10. GIRÃO, Aristides Amorim, Geografia de Portugal. Porto: Portucalense Editora, 
1941, p.104, citado por/em ARROTEIA, Jorge Carvalho, Aveiro: Aspectos Geográficos e do 
Desenvolvimento Urbano. Aveiro: Universidade de Aveiro, 1999.
71. MARTINS, Alfredo Fernandes, A configuração do litoral português no último quartel do século 
XIV. Apostila a um mapa, sep. De “Biblos”, nº XXII, Coimbra, 1947, p. 1-35, citado por SILVA, 
op. cit., p.22.
72. Fig. 14.TEIXEIRA, Pedro, El Atlas del Rey Planeta. La descripción de España y de las costas y 
puertos de sus reinos (1634). Madrid: Editorial Nerea, 2002. 
73. Fig. 12. SILVA, op. cit., p.178.
74. Fig. 17. SILVA, op. cit., p.177.

Fig. 12. Antiga forma de representação da cidade de Aveiro, finais do século XVIII.
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Fig. 13. Evolução da forma da cidade, carta do século XIV. Esc.: 1/15 000.

A-Vila Nova; B-Sá; C-Canal do Cojo; a-Rua Direita; b-Rua dos Mercadores; c-Estrada Nacional 235; d-Estrada Nacional 
335; 1-Igreja da Confraria dos Pescadores e Mareantes de Santa Maria de Sá; 2-Igreja de São Miguel. 
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 Aveiro, mais do que rodeada por água, era atravessada por um canal que 

dividia, pela ponte, a vila nova da vila velha75; este canal apresentava uma amplitude 

considerável76, e era cruzado segundo o eixo Norte-Sul, pela Rua Direita – nome 

dado ao troço de estrada no interior do povoamento primitivo. Esta resulta da 

confluência de ligações de carácter territorial: a estrada que viria a desembocar na 

estrada mourisca, que fazia a ligação Coimbra – Porto, atravessando Águeda, termo de 

Aveiro [atual nacional 335]; a que deveria levar a Ílhavo e Vagos [acual nacional 235]–, 

e a que ligava Aveiro a Esgueira, passando por Sá77 [antiga rua dos mercadores, atual 

nacional 230]. 78

 O cruzamento destas vias adquiriu, também, um carácter fundacional em 

relação à povoação, pois os seus eixos foram estruturantes e geradores de malha 

urbana.79 

 A Vila com todas as componentes urbanas tratadas anteriormente, assim 

como a percepção da sua distribuição espacial, contribuiu para uma determinação 

[especulativa] do posicionamento do núcleo primitivo e posterior desenvolvimento, 

concentrado de início no local da Igreja de S. Miguel, e crescendo a partir daí.80

 O núcleo primitivo da povoação estaria posicionado próximo do mar e na 

confluência de estradas que chegavam, e surgia afirmando-se pela pujança da Igreja 

de S. Miguel81, anexa à Rua Direita e, dominando a vila. 

75. SILVA, op. cit., p.23 e 24.
76. SILVA, op. cit., p.118.
77. SILVA, op. cit., p.119 e 120.
78. O apontamento deste traçado baseou-se na carta militar das principais estradas de 
Portugal de 1808, pois segundo Artur Teodoro de Matos “…até meados do século XIX, a rede 
viária portuguesa não sofre alterações de fundo.” Cf. MATOS, Artur Teodoro de, Transportes 
e Comunicações em Portugal, Açores e Madeira (1750-1850). Açores: Universidade dos Açores, 
1980, p.31.
79. A malha urbana é aqui representada por mancha, para limitar uma possível área de 
implantação. 
80. “Aveiro considerava-se vila e cabeça de concelho, continuando a desenvolver-se em redor 
da antiga igreja matriz de S. Miguel.” Cf. SILVA, op. cit., p.35. “A construção da igreja de S. Miguel, 
em Aveiro, no sítio onde talvez tenha existido uma mesquita e uma fortificação dos mouros, 
atribui-se à iniciativa do seu governo”, do conde de Coimbra, D. Sisnado. Cf. GASPAR, op. cit., 
p.25.
81. Igreja, cuja data de fundação se desconhece, mas que se sabe que já existiria em 1209, “ … 
quando apareceu mencionada no rol das igrejas de padroado régio pertencentes ao bispado 
de Coimbra e viria a ser a matriz da vila e sede da única freguesia que Aveiro teve até 1527.”, 
esta “… seria a instituição religiosa mais importante do núcleo até ao aparecimento dos 
mosteiros [ambos do século XV], tendo até então detido um poderio indisputado.” Cf. SILVA, 
op. cit., p.33 e 34.
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Fig. 14. Pormenor da gravura de Aveiro, no Atlas de Pedro Teixeira (1634).  

 Deveriam existir também armazéns onde se guardassem as mercadorias, quer as 

importadas quer as destinadas à exportação82, os quais situar-se-iam num arrabalde, na 

margem Norte do canal – a Vila Nova, um prolongamento da cidade, com hortas, vinhas, 

herdades e salinas; uma zona onde se implantara a granja e habitavam os pescadores.83

 Deste modo, pode-se afirmar que a vila teria características muito modestas84, 

mas devido ao desenvolvimento do comércio do sal e das pescas, começava a viver 

uma época de prosperidade.

82. SILVA, op. cit., p.118.
83. SILVA, op. cit., p.27.
84. Idem, ibidem.
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 Século XV – A Muralha
 A construção da muralha, por iniciativa de D. João I, ao que parece depois de 

um incêndio devastador que afetou a povoação85, confirma a importância crescente 

deste povoado e as preocupações na sua defesa. A construção destes muros já 

estaria em curso em 141386, prolongando-se por dezenas de anos, e tendo recebido 

do Infante D. Pedro grande impulso depois de se ter tornado donatário de Aveiro, 

constituído por el-rei, seu pai. Mais tarde esta doação seria confirmada pelo irmão 

D. Duarte e pelo sobrinho D.  Afonso V [com o qual travou a batalha de Alfarrobeira, 

onde D. Pedro perde a vida]. O Infante foi igualmente responsável pelo pedido de 

autorização relativo à fundação do Convento Dominicano de Nª. Sª. Da Misericórdia, 

em 142387; em 1434 autorizado por el-rei D. Duarte, para a realização de uma feira 

anual no primeiro dia do dito mês e durará até ao dia de S. Miguel seguinte, que são oito 

dias.88 

 Estas obras marcaram o início de uma nova etapa no processo evolutivo da 

vila, mudando o seu carácter, promovendo-a com uma estrutura grandiosa e significante 

que a demarcava do resto da região89, capacitando-a para acolher uma instituição como 

a Misericórdia, para atrair populações distantes para a sua feira anual. 

 A vila começa assim a ganhar importância devido ao comércio marítimo 

tornando-se, no século XV, a maior do litoral entre os rios Douro e Mondego90.

 A muralha absorveu toda a área habitada, excepto a Vila Nova, que por 

impossibilidade física não pôde englobar.91 Os seus limites assim como a extensão da 

aglomeração são fornecidos por descrições antigas, como é o caso das plantas de 

85. “Mas…no começo do século XV, um incêndio devastador veio cortar abruptamente o 
promissor futuro de Aveiro.” Cf. GASPAR, João Gonçalves. Aveiro na História. Aveiro: Câmara 
Municipal de Aveiro,1997, p.41.
“Também não há qualquer prova documental para a afirmação repetida por tantos autores de 
ter havido um grande incêndio no tempo de D. João I, que teria destruído a vila e motivado 
a construção da muralha, quando se refizera a vila. A resposta parece estar no esforço de 
desenvolvimento da área que os nossos reis desde D. Dinis promoveram”. Cf. SILVA, Maria 
João Violante Branco Marques da, Aveiro Medieval. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro, 1997, 
p.31.
86. GASPAR, op. cit., p.41.
87. GASPAR, op. cit., p.43.
88. GASPAR, op. cit., p.49.
89. SILVA, op. cit., p.27. 
90. GASPAR, op. cit., p.87.
91. SILVA, op. cit., p.29.
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Fig. 15. Vila de Aveiro com as muralhas - século XV-XVI
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João Gonçalves Gaspar [fig.15] e de Maria J. V. M. Silva92 [fig. 17], as quais limitam 

a Norte os muros ao longo do esteiro central que divide a Vila da Vila Nova, e 

mudando de direcção nas imediações do vale do Cojo, para Sul até ao Mosteiro de 

São Domingos e daqui para poente na direção da Rua de Vagos. 

 Os muros eram de estrutura irregular e, além de quatro postigos e de 

vários torreões, tinham oito portas: a porta da Ribeira [A], mais a Norte, junto à 

ponte e ao canal, no enfiamento da Rua da Costeira; a porta do Cojo [B], na direção 

do vale com o mesmo nome; a porta do Campo [C], próxima do Convento de São 

Domingos; a porta do Sol [D], ou de Santa Maria, em face ao Convento de Jesus; a 

porta da Vila [E], mais tarde da cidade, a Sul, dando entrada na Rua Direita; a porta de 

Vagos [F], próxima do local onde posteriormente se ergueu o Convento franciscano 

de Santo António; a porta Rabães [G], em direção à baixa de Santo António; e a porta 

de Albói [H], abrindo-se sobre o bairro com o mesmo nome. Existia ainda uma porta, 

a do Cais ou do Norte [I], segundo João Gonçalves Gaspar, próxima da mencionada 

porta da Ribeira.93  

 

92. Cf. ARROTEIA, Jorge Carvalho, Aveiro: Aspectos Geográficos e do Desenvolvimento Urbano. 
Aveiro: Universidade de Aveiro, 1999, p.33. e SILVA, op. cit., p.177.
93. GASPAR, op. cit., p.41.
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 As principais entradas na vila são feitas pelas portas da Vila, da Ribeira e de 

Vagos. As duas primeiras ligavam-se entre si, levavam a duas das mais importantes 

formas de penetração na vila de Aveiro, a via marítima e a via terrestre, a da Ribeira 

fazia a distinção entre o agregado urbano e o porto e dava para o caminho que ligava 

a Esgueira, a da Vila ligava esta à estrada que por Águeda ia de Lisboa ao Porto, e a 

terceira dava acesso ao caminho que ia para Ílhavo e Vagos.94

 A vila durante este século continuaria a desenvolver-se em torno do 

chamado fundo de vila95, onde se localizava a Igreja de São Miguel e o largo com o 

mesmo nome [no sítio da atual Praça da República], a Casa da Câmara, a Albergaria 

de São Brás [uma das instituições assistenciais criadas em Aveiro antes da fundação 

da Misericórdia],o cais, a alfândega, as residências de funcionários régios, as casas 

de mercadores, o mercado e a feira.96 O cimo da vila, local dentro da muralha a Este, 

é referido como uma zona muito húmida e pouco saudável, pelo mau escoamento 

das águas, provavelmente pouco povoado e seria o local de fundação do Mosteiro 

de Jesus de Aveiro. Como principais artérias de comunicação corriam dentro da 

muralha a rua Direita, a rua da Costeira, a rua da Corredoura e a rua das Beatas, no 

sentido Norte-Sul e que direcionavam-se para as portas da muralha.97

 No século XV, a Vila estendia-se para fora das muralhas formando novos 

núcleos exteriores, como é o caso do bairro de Albói na margem Sul do canal, 

próximo da porta com o mesmo nome, o qual parece ter sido dinamizado pelo 

comércio e por povos estrangeiros que aqui se alojavam, dando sequência à atividade 

comercial.98 

 Na Vila Nova, outro desses núcleos externos situado na margem Norte do 

canal, onde já existia o moinho das marés próximo da ponte que ligava este bairro à 

vila, fixavam-se a classe marítima e a classe burguesa com habitações de pescadores 

e mareantes, e de alguns comerciantes.99 O progresso económico e a subida do 

94. SILVA, op. cit., p.32.
95. “Fundo da vila ou cimo da vila são as expressões empregues na altura para definir 
respectivamente a parte mais central e junto ao cais, que ficava mesmo ao nível do mar, e a 
parte mais afastada, que viria a ficar englobada pela muralha, a Este, que via um declive de cerca 
de oito a dez metros elevá-la em relação à parte central da cidade.” Cf. SILVA, op. cit., p.27 e 28.
96. ARROTEIA,op. cit., p.35. e SILVA, op. cit., p.27 e 28.
97. SILVA, op. cit., p.27 e 28.
98. SILVA, op. cit., p.38.
99. GASPAR, op. cit., p.42, 45 e 82. e SILVA, op. cit., p.37.
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Fig. 16. Evolução da forma da cidade, carta do século XV. Esc.: 1/15 000.

A-Vila Nova; B-Cimo da Vila; C-Albói; D-Canal do Cojo; E- Fundo de vila; a-Rua Direita; b-Rua do Cais; c-Rua da Costeira; 
d-Rua da Corredoura; e-Rua das Beatas; f-Muralha (portas ver na figura XX); 1-Misericórdia; 2-Mosteiro de São Domingos; 
3-Convento de Jesus; 4-Igreja de São Miguel; 5-Albergaria de São Brás; 6-Casa do Concelho; 7-Alfandega; 8-Ermida de 
Santa Maria de Sá. 
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Aveiro no Estado Novo - a cidade idealizada versus a cidade operacionalizada 

A muralha (fig.3) apresentava a forma de um hexágono irregular, sendo constituída 

por oito portas, quatro postigos e várias torres. As principais entradas eram as portas da 

Vila (a sul), da Ribeira (a norte) e a de Vagos. As portas da Vila e da Ribeira eram ligadas 

pela Rua Direita, principal via intramuros, e a Rua Costeira, assegurando as duas principais 

entradas em Aveiro, por via terrestre e marítima. 

Fig.3 - A muralha no século XV 

1 — Wt»|a»$.Ugu« 
«— MMMM tu»»» MM» dtM»ncfta»a«8 
3— MMaimatMwdtAnln 
t - C«Ml«SM9tWoM "Ù: —cant 
6 - AtwpritittS.arsi O - *MdM / * t a i 
« - «MlUlIM ^ — «MH—HM 
7— C—»«IWWM" *■»'■«■ * -torno» 
■— ItBMdDConcrtio • — poo» 
•— emm,*mt»tm4ÊHotmHim.*mmmét*i • — non 
to— Annhai C 3 — «■"■*■• 

Fonte: SILVA, Maria João Violante B. Marques - Aveiro Medieval, Aveiro, 2aed., Câmara Municipal de 
Aveiro, 1997, p. 179. 

A porta da Ribeira estabelecia a ligação para Esgueira, a da Vila conectava Aveiro 
a Águeda e à estrada Lisboa Porto, e através da porta de Vagos acedia-se a Ílhavo e Vagos. 
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Fig. 17. Planta de Aveiro no século XV.

1-Igreja de São Miguel; 2-Mosteiro de Santa Maria da Misericórdia de S. Domingues; 3-Mosteiro de Jesus de Aveiro; 
4-Capela de Santo Idelfonso; 5-Albergaria de São Brás; 6-Alfândega; 7-Casa de Arrecadação das Sisas; 8-Paços do 
Concelho; 9-Casas, torre e lojas de Afonso Ferraz; 10-Azenhas. 

nível de vida, motivados pelo desenvolvimento da atividade piscatória, acabou por 

impulsionar a Vila Nova com um bairro populoso, que não tinha uma igreja para a 

celebração dos atos religiosos – uma vez que as únicas igrejas da vila (a matriz de S. Miguel 

e as conventuais de S. Domingos e de Jesus) se encontravam do outro lado do canal – os 

homens da faina da ria e do mar fixaram o respetivo centro de culto na pequena ermida de 

Santa Maria de Sá, construída sobre uma elevação não muito acentuada, num local cujos 

donatários haviam sido os Sás.100 Este ato levaria à fundação da Confraria de Santa 

Maria de Sá101 e consequentemente o surgimento de um povoamento no lugar de Sá.

 Deste modo começam assim a aparecer novas povoações vizinhas que 

foram ganhando importância no crescimento de Aveiro no sentido económico, 

comercial e físico, comprovado pela construção de novos arruamentos e a arroteia de 

novas marinhas102, o que assinala uma nova fase no desenvolvimento da povoação e a 

expansão das suas atividades comerciais. 

100. GASPAR, op. cit., p.82.
101. “O aparecimento da Confraria de Santa Maria de Sá, em Aveiro, deve ter acontecido, 
quando a indústria de pesca principiou aqui a adquirir o grau de prosperidade crescente; 
parece mesmo certo que tal corporação teria começado a existir nos inícios do século XIII,” 
A confraria extinta em 1956. Cf. GASPAR, op. cit., p.84 e 85.
102. SILVA, op. cit., p.28.
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Fig. 18. Evolução da forma da cidade, carta do século XVI. Esc.: 1/15 000.

A-Ribeira; B-Bairro de Albói; C-Canal do Cojo; D-Canal de São Roque; E-Bairro das Olarias; a-Rua do Vento; b-Rua 
Direita; 1-Ponte da Ribeira; 2-Igreja de Vera-Cruz; 3-Capela de São Bartolomeu; 4-Igreja do Espírito Santo; 5-Convento 
Franciscano de Santo António; 6-Capela da Senhora da Ajuda. 
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 Século XVI – Alargamento da Vila Nova  

 O sítio e as características de implantação da vila fizeram com que Aveiro 

beneficiasse da sua localização no território português, encontrando-se entre outras 

povoações igualmente animadas pelas atividades marítimas e portuárias, como a Foz 

do Douro e a Figueira da Foz do Mondego, e próxima do contacto entre o mar e 

a serra. Esta situação levou à evolução do comércio fluvial, contribuindo para que 

esta povoação se tornasse num pólo de intensa atividade comercial, marítima e piscatória, 

florescente até meados de quinhentos.103

 As mercadorias transacionadas para outros portos marítimos seriam 

distintas das que lhe chegavam por via fluvial – cereais, frutas, cera, couros, sebos e 

ovos; o comércio de cabotagem torna-se a atividade de maior enriquecimento da 

vila, com o envio para outros portos distantes de sal, vinho, peixe [fumado, seco e 

de escabeche], cortiça e cerâmica [produzida localmente no Bairro das Olarias e no 

termo da vila].

 A expansão destas atividades foi determinante não só para o aumento do burgo 

aveirense e da sua população, mas também para o seu crescimento, extensível a outras 

cidades do reino por via da empresa dos Descobrimentos.104 Deste modo, D. Manuel I 

outorgou foral a esta vila, de porto notável da foz do Vouga, em 1515.105

 A importância de Aveiro como centro marítimo e portuário, e o seu 

contributo na consolidação do império colonial português106, demonstra a sua 

dimensão, comprovada com a criação de mais três freguesias: além da já existente de 

São Miguel, composta pela então vila muralhada e nobre, e pelo bairro do Albói, a ocidente; 

Espírito Santo, que se estendia para sul das muralhas e nela se encontravam incluídos o 

Cimo de Vila, Vilar, São Bernardo, Presa e Quinta do Gato; Nossa Senhora das Candeias ou 

da Apresentação e Vera-Cruz, a norte do canal central da ria, aquela para poente e esta 

103. ARROTEIA, Jorge Carvalho, Aveiro: Aspectos Geográficos e do Desenvolvimento Urbano. 
Aveiro: Universidade de Aveiro, 1999, p.39.
104. Idem, ibidem.
105. “(…) em 4 de Agosto de 1515, D. Manuel I concedeu-lhe o foral novo.” Cf. GASPAR, João 
Gonçalves, Aveiro na História. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro,1997, p.208.
106. Os pescadores de Aveiro foram adquirindo experiência na arte de domar o oceano, e 
teriam eventualmente participação nas pescas da Terra Nova, esta descoberta no início de 
quinhentos. A frota local (ao que parece parte dela construída em Aveiro) desta vila estaria 
presente também na expedição que D. Sebastião preparou para o Norte de África (1578). Cf. 
ARROTEIA, op. cit., p.40 e 41.
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para nascente.107

 Estando parte da povoação cercada por braços da laguna e pelos ribeiros 

que nela convergiam e outra parte cercada de muralhas, a sua ligação era assegurada 

pela ponte da Ribeira, o ponto central de atividade e da própria construção de 

embarcações108, seria exercida na zona extramuros, próximo da Ribeira (onde 

estava localizada a Alfândega), do Bairro de Albói (onde se concentravam os mercadores 

estrangeiros) e, sobretudo, na margem norte do braço do Cojo.109

 Grande parte dos pescadores e mareantes de Aveiro viviam na margem 

Norte do canal central que dividia a vila; aquando da construção da muralha já aí 

existia um núcleo importante de povoamento que se engrandeceu à medida que as 

atividades se estabeleceram nesta zona. Demonstra-o uma referência de Gil Homem, 

cavaleiro fidalgo da Casa de El-Rei e comendador da Ordem de Cristo, e sua mulher 

D. Isabel do Amaral que resolveram dar de aforamento umas propriedades, que também 

eram foreiras do dito duque, a saber: umas casas, pomar, vinhas e horta, dentro da vila 

de Aveiro e no sítio chamado do Campo do Frade, na Granja da Vila Nova, com o objetivo 

de que se abrisse uma rua, que era muito necessária à serventia desta Vila Nova e à 

construção de sessenta ou setenta moradias, cujos chãos seriam aforados às pessoas que 

os quisessem tomar.110 A rua perpendicular ao canal de São Roque veio a chamar-se 

Rua do Vento [atual Rua Dr. António Christo].

 A expansão da vila a Norte do canal continuaria com a construção de 

edifícios de carácter religioso que pontoavam e reforçavam o eixo mais antigo, a 

Rua Direita [atual Rua Manuel Firmino, do Gravito e do Carmo], a Igreja de Vera 

Cruz (1512), a Capela de São Bartolomeu (1568), e a Sul no mesmo eixo a Igreja do 

Espírito Santo (1599).111 

107. NEVES, Francisco Ferreira, “Uma descrição das igrejas e capelas da freguesia de S. Miguel 
de Aveiro no século XVIII”, in Arquivo do Distrito de Aveiro, VII. 1941, p. 182, 183. Citado por: 
GASPAR, op. cit., p.98.
108. “Nos começos do século XVI existe a ordem de pagamento de uma nau de duzentas e 
cinquenta toneladas, que foi construída na vila, por encargo de um mercador, o que parece 
indicar uma já bem estabelecida indústria. Um privilégio em 1520 aos calafates de Aveiro só 
confirma a ideia de que existia já anteriormente uma construção naval que o século XVI 
iria, naturalmente, incrementar, até pelo êxito das empresas náuticas.” Cf. SILVA, Maria João 
Violante Branco Marques da, Aveiro Medieval. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro, 1997, p.110. 
109. ARROTEIA, op. cit., p.41.
110. CHRISTO, António; GASPAR, João Gonçalves, Calendário Histórico de Aveiro. Aveiro: Câmara 
Municipal de Aveiro, 1989, p.469. Citado por: ARROTEIA, op. cit., p.42.
111. CHRISTO, António, Capelas de Aveiro. Aveiro: ADERAV, 1989, p.27-29.
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 A expansão da povoação para Sul foi-se concretizando, nomeadamente com 

o Bairro das Olarias, a construção do Convento Franciscano de Santo António (desde 

1524) e ainda a Capela da Senhora da Ajuda (finais do século XVI), extramuros.112 

A construção deste Convento marca não só a míngua de espaço dentro do casco 

muralhado, mas também o início da expansão da povoação nesta direção.113

 A vila de Aveiro estaria assim numa época de apogeu que só um desastre 

natural viria a destruir114, um tempestuoso inverno, em 1575115, obstruiu-lhe o porto e a 

barra, situação que levou ao início da sua decadência.116

112. GASPAR, op. cit., p.143 e 198.
113. ARROTEIA, op. cit., p.42.
114. SILVA, op. cit., p.16. 
115. GASPAR, op. cit., p.138.
116. “Enquanto o seu porto esteve aberto e o comércio se podia efetuar, a vila prosperou e 
conseguiu riqueza suficiente para, necessitando de importar grande número de bens, ainda 
prosperar. Mas, quando a barra fechou, nenhuma outra actividade estava em condições de 
substituir o papel que o comércio tinha assumido.” Cf. SILVA; op. cit. p.109 e 110.
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Fig. 19. Evolução da forma da cidade, carta do século XVII. Esc.: 1/15 000.

A-Vila Nova; a-Rua de São Roque; b-Rua do Norte; c-Rua do Vento; 1-Misericórdia; 2-Convento das Carmelitas Descalças; 
3-Recolhimento de São Bernardino; 4-Ermida da Nossa Senhora da Alegria; 5-Convento dos Carmelitas Descalços de 
Nossa Senhora do Carmo; 6-Convento Madre Deus de Sá; 7-Capela de Nossa Senhora da Graça; 8-Igreja de São João; 
9-Capela de São Bartolomeu.
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 Século XVII – Sinais de Decadência  
 O agravamento do estado da barra dependia, sobretudo, da intensidade das 

intempéries ocorridas entre Seiscentos e Oitocentos, levando ao enfraquecimento 

do movimento portuário. No século XVII apesar dos sinais desta decadência, o 

comércio e a pesca continuavam a dar alento à vila, mas a falta de resolução dos 

problemas da barra de Aveiro, nomeadamente durante o domínio filipino, marca o 

início da decadência económica e demográfica registada nesta região.117  

 No reinado de D. Filipe I [Filipe II de Espanha], Aveiro foi distinguida 

como Vila Notável, devido não só à sua grandeza de população, mas também à sua 

participação nos movimentos sociais e políticos da época sem desmerecer, em absoluto, 

do interesse dos monarcas espanhóis ou, já depois da Restauração, da coroa portuguesa.118 

A este respeito, as causas desta nomeação estiveram também relacionadas com o 

envolvimento da vila no conflito de sucessão ao trono, com o ataque a Aveiro do 

exército de D. António, prior do Crato, do qual resultou a destruição da vila apesar 

da resistência que ofereceu à invasão. As atitudes deste invasor levariam Aveiro a 

emparceirar com mais decisão ao lado das pretensões do rei de Espanha.119

 As obras de recuperação eram necessárias nesta terra que apesar dos 

seus sinais evidentes de crise marítima prosseguiu com novos empreendimentos. Tal 

facto não se pode desligar da sociedade local, que era constituída nessa época e nas 

seguintes, por homens de letras e homens com riquezas, (...), fizeram florescer a nobre e 

notável vila, marcando no meio das famílias nobres um lugar de primoroso destaque.120 A 

vila manteria outras condições atrativas, sobretudo para os religiosos que por aí se 

fixaram, em novas edificações, contribuindo assim para o alargamento da povoação. 

 A mancha de crescimento da vila não se alterou significativamente, em 

relação ao século XVI, mas existiu uma maior densificação nos núcleos existentes, 

com a já referida construção de edifícios que representam poder, uma destas 

iniciativas de construção foi a Misericórdia121, no local onde se encontra atualmente.

117. ARROTEIA, Jorge Carvalho, Aveiro: Aspectos Geográficos e do Desenvolvimento Urbano. 
Aveiro: Universidade de Aveiro, 1999, p.47, 48.
118. ARROTEIA; op. cit., p.48.
119. GASPAR, João Gonçalves, Aveiro na História. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro,1997, 
p.109.
120. REZENDE, João Vieira, “As marinhas de sal de Aveiro”, in Aveiro e o seu Distrito, vol. X. 1944, 
p. 233. Citado por: ARROTEIA; op. cit.,p47.
121. ”A origem da Irmandade de Nossa Senhora da Misericórdia, em Aveiro, cuja primeira sede 
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Ainda dentro do núcleo amuralhado, este tipo de edifícios associam-se a espaços 

de paragem e tornam-se núcleos aglutinadores de povoamento, como é o caso do 

Convento das Carmelitas Descalças, em 1658, assim como o Recolhimento de São 

Bernardino122, em 1680.

 A Norte do canal Central vão-se estendendo e levantando as ruas até o bairro 

chamado Vila Nova, por se unir com as quintas de alguns principais da terra; e chega por 

grande distância, sem interrupção alguma, à ermida de Nossa Senhora da Alegria, que, 

suposto fica em Sá, da ilustre Casa dos Almadas, conservam nela posse os moradores da 

vila.123 Esta ocupação terá sido facilitada não só pelo crescimento da própria Vila 

Nova, mas também pela importância do culto em honra de Nossa Senhora da Alegria 

e da Confraria de pescadores e mareantes.124 Na proximidade, a esta rua que ligava a Vila 

Nova a Sá, estaria situado o Convento dos Carmelitas Descalços de Nossa Senhora 

do Carmo (masculino), criado em 1613 com o financiamento de D. Beatriz de Lara 

Menezes, que terá funcionado em conjunto com o Convento Madre de Deus de 

Sá, ainda a pontuar a mesma rua a Capela de Nossa Senhora da Graça, de data de 

fundação desconhecida, mas de referência mais antiga de 1636.125

 A implantação da Capela de S. Gonçalo [ou S. Gonçalinho], assim como 

a Igreja de São João (1607), situada no Rossio, veio a confirmar a importância e 

a notabilidade que acentuava este núcleo da vila, e demonstrar a intenção de 

dignificação do seu terreiro.

 A alteração mais significativa é a abertura da rua que ladeia o Canal de S. 

Roque e a Rua do Norte – entre a Capela de S. Bartolomeu e a Rua de S. Roque, 

paralela e segundo os mesmos moldes da Rua do Vento (século XVI)126, gesto que 

pode ser visto como intencional para uma futura expansão da cidade neste sentido.

foi a capela de Santo Idelfonso, na igreja de S. Miguel, poderá reportar-se ao ano de 1498.” 
Com a necessidade de instalações mais adequadas “em Julho de 1608, transferiu-se a sede e os 
serviços, (...). A própria igreja, aquando da criação da Diocese de Aveiro em 1774, foi escolhida 
para catedral pela portaria de 10 de Março do ano seguinte (...)”,esta foi “(...) solidamente feita 
com magnificência e largamente subsidiada por donativos da governação filipina.” Cf. GASPAR, 
op. cit., p.102 e 103. 
122. O Recolhimento de São Bernardino ficaria situado na Rua Nova do Campo, hoje do 
capitão João de Sousa Pizarro. Cf. GASPAR, op. cit., p.152.
123. GASPAR, op. cit., p.141.
124. A Confraria de pescadores e mareantes de Santa Maria de Sá foi estabelecida em finais 
do século XIII ou início do seguinte, e extinta no século XIX por não existirem irmãos que a 
administrassem. Cf. GASPAR, op. cit., p.85 e 86.
125. ARROTEIA, op. cit., p.50.
126. QUADROS, José Reinaldo Rangel de, Aveiro: Apontamentos Avulso, Manuscritos, fls. 139-141.
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 Século XVIII – Elevação a Cidade  
 A vila de Aveiro, embora com uma maior densificação com a construção de 

novas edificações, estava impedida de prosseguir com o comércio marítimo devido 

aos problemas existentes na barra.  As atenções estavam concentradas neste fator, 

pois a pequena largura da barra não permitia a navegação de embarcações de maiores 

dimensões.

 Aveiro debatia-se com o problema de manter um bom acesso ao porto, 

mais do que aceder a outra escala de comércio127, necessitava de combater e evitar 

catástrofes físicas. No seguimento o monarca D. José I criou a Superintendência da 

Barra, no ano de 1756, permitindo que se lançasse o imposto do real (...) a fim de se 

custearem as despesas com a abertura de uma nova barra em São Jacinto.128

 Os trabalhos não se realizaram devido às inundações de Dezembro de 1757, 

na procura de uma solução para esta crise, o aveirense João de Sousa Ribeiro da Silveira, 

foi autorizado a abrir, à sua custa, um regueirão na areia, onde antes, na Vagueira, tinha 

estado a barra; a obra ficou pronta em Dezembro de 1758129, esta solução provisória 

permitiu que as embarcações de maiores dimensões chegassem à vila, até 1765, ano 

em que esta vala se fechou. 

 No decorrer do ano de 1758, um acontecimento marca a história da vila 

de Aveiro, o atentado de que foi vítima D. José I, no qual estaria implicado o duque 

de Aveiro, D. José de Mascarenhas. Em Janeiro do ano seguinte, os representantes 

da vila de Aveiro reuniram-se e depuseram um protesto solene contra aquele 

atentado, declarando que não queriam que esta povoação continuasse sob a tutela 

de donatários, mas que desejavam que ficasse sob a imediata autoridade de el-

rei, a quem prestaram juramento de fidelidade. Na sequência do processo, D. José  

127. O Estado absolutista, presente no país nesta época, começou por intervir na organização 
do seu território de forma a tornar eficaz a circulação dos bens produzidos. O comércio, que 
se pretendia global, implicava grandes projectos e trabalhos que visavam melhorar o acesso 
aos grandes portos, sendo necessárias obras de beneficiação deste e de outros portos do país, 
para uma maior intensidade e exigência comercial, fatores que resultam no desenvolvimento 
e progresso defendidos pelo Estado. Cf. ARROTEIA, Jorge Carvalho, Aveiro: Aspectos Geográficos 
e do Desenvolvimento Urbano. Aveiro: Universidade de Aveiro, 1999, p.53.
128. GASPAR, João Gonçalves, Aveiro na História. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro,1997, 
p.179. Em 1751, o rei D. José I já tinha autorizado que “fossem cobrados dois réis em cada 
quartilho de vinho e em cada arrátel de carne, os quais seriam aplicados nos trabalhos de 
abertura da barra de Aveiro.” Cf. CHRISTO, António; GASPAR, João Gonçalves, Calendário 
Histórico de Aveiro.  Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro, 1986, p.89.
129. Idem, ibidem.
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Mascarenhas seria condenado à morte, e o monarca sensível e agradecido perante a 

atitude dos habitantes de Aveiro, procurou valorizar a vila, e no mesmo ano assinava 

o alvará pelo qual a dita vila de Aveiro, do dia da publicação deste em diante, fique ereta 

em cidade.130

 Dentro do plano de engrandecimento de Aveiro o monarca procura 

estabelecer aqui uma sede episcopal, e avança com o pedido ao papa, em 1774 

recebe a confirmação, e assim se erigiu canonicamente a Diocese de Aveiro, (...). A Igreja 

da Misericórdia que celebrou esta cerimónia viu-se elevada simultaneamente a igreja 

catedral.131

 Entretanto, beneficiando da proteção régia, foram dados os primeiros passos 

na industrialização da cidade, com a implantação inicial de uma fábrica de algodão, 

estamparias e tecidos. Mas com impulso mais significativo em 1775, a construção da 

Fábrica de Louça Fina do Cojo, que como o nome indica situava-se próxima do canal, 

situação vantajosa para a facilidade de chegada e saída dos produtos, o que implicou 

melhoramentos no barra, no cais e no esteiro da Ribeira e do Cojo.132

 A estruturação da cidade fornecida pelo levantamento do início da década 

de 1780 e atribuída ao engenheiro militar Izidoro Paulo Pereira133, demonstra com 

rigor e detalhe indicações precisas e impossíveis de registar por escrito da topografia 

e morfologia da cidade, como o parcelamento e as frentes de rua ocupadas por 

construções, o estado da laguna e dos seus canais, e ainda informação sobre os 

templos desaparecidos como o do Espírito Santo [Largo das 5 Bicas], da Vera Cruz 

[Largo Maia Magalhães], de S. Miguel [Praça da República] e de S. João [Rossio], bem 

como a disposição dos corpos do Convento das Clarissas de Sá [Quartel da Guarda 

Nacional Republicana].134 É ainda interessante verificar como se estruturavam os 

espaços fronteiros de alguns edifícios e equipamentos públicos, assim como as 

artérias de acesso ao núcleo urbano e correspondentes eixos de crescimento, face 

130. GASPAR, op. cit., p.170.
131. GASPAR, op. cit., p.174.
132. CHRISTO, António; GASPAR, João Gonçalves, Calendário Histórico de Aveiro. Aveiro: Câmara 
Municipal de Aveiro, 1986, p.315.
133. ROSSA, Walter, “A relevância da cartografia para a construção da história de urbes como 
Aveiro”, in SAL, Boletim Municipal de Cultura, 2007, p.4. A clareza e rigor da informação desta 
planta, até para com o traçado da muralha quatrocentista, foi determinante para o desenho das 
plantas anteriores a esta data, da autoria da autora.
134. ROSSA, op. cit., p.7.
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Fig. 20. Levantamento do início da década de 1780, atribuído ao engenheiro militar Izidoro Paulo Pereira.

áquilo a que deram origem na cidade de hoje – por exemplo a já então Rua do Seixal 

e a sua relação, entretanto obstruída, com a atual Rua Engenheiro Von Haff, espaços 

que ainda usufruímos e cuja geração morfológica só assim se pode compreender.135

 A cidade desenvolve-se em torno de dois núcleos principais a Vila e a Vila 

Nova, ligados entre si pelas pontes que atravessavam o esteiro central136, de realçar que à 

data no vale do Cojo o canal estaria dividido em dois esteiros provocando uma ínsula, 

só mais tarde estes terrenos foram aterrados e ocupados por novas edificações. 

 Estes dois núcleos de povoamento continuavam a mostrar sinais de 

expansão, o mais antigo para Sul, junto às portas da muralha, onde se encontram 

pequenos núcleos mais densos, em particular o bairro das Olarias, próximo das 

portas do Sol e do Campo. À data a mancha que ocupava assim como os seus limites 

encontravam-se a poente, já fora da muralha, na Rua de Santo António (Rua Homem de 

135. Idem, ibidem.
136. ARROTEIA, op. cit., p.50.
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Fig. 21. Evolução da forma da cidade, carta do século XVIII. Esc.: 1/15 000.

A-Vale do Cojo; B-Bairro das Olarias; C-Porta do Sol; D-Porta do Campo; E-Esteiro/Canal de São Roque; F-Sá; G - Rossio; 
a-Rua Seixal; b-Rua Engenheiro Von Haff; c-Rua de Santo António; d-Ruas das Arribas; 1-Misericórdia; 2-Convento das 
Clarissas de Sá; 3-Capela dos Santos Mártires; 4-Praça do Peixe; 5-Capela de São Gonçalinho; 6-Igreja de Vera-Cruz; 
7-Convento do Carmo. 
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Fig. 22. Gravura de Aveiro do século XVIII.

Cristo Filho) e a Rua das Arribas (Rua da Arrochela) até ao campo dos Santos Mártires.137

 A Vila Nova demonstra os mesmos sinais de expansão, com os limites 

da povoação a poente, muito próximos do Rossio, Praça do Peixe e Capela de S. 

Gonçalinho, passando pela sua parte Norte limitada pelo esteiro de S. Roque. Neste 

sentido a sua expansão estendia-se na direcção oposta para a parte alta ocupada pela 

Igreja da Vera Cruz, seguindo linearmente em direção ao Carmo e ao lugar de Sá, no 

caminho para Esgueira.138

 Apesar destes sinais de expansão da cidade, Aveiro continuava com o 

declínio do comércio que começava a afetar a sua vida económica, por este motivo 

incentivaram-se novos pedidos da Câmara para se proceder às obras de abertura da 

barra, um deles feito nos finais do século XVIII a Sua Majestade sobre a grande precisão 

de um canal ou desaguadouro, por onde saíssem para o mar as imensas águas que aqui 

se juntavam na ria e aqui se demoravam, tarefa que terá sido executada no ano seguinte 

com a abertura de uma barra ou regueirão junto da capela de Nª. Sª. das Areias, em São 

Jacinto.139

137. Idem, ibidem.
138. A evolução da mancha ocupada pela cidade e os limites da povoação são fornecidos pela 
cartografia de Izidoro Paulo Pereira e pelo Plano Diretor da Cidade de Aveiro de 1964.
139. CHRISTO; GASPAR, op. cit., p.94 e 191. Citado por: ARROTEIA; op. cit., p.55, 56.
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Fig. 23. Carta de representação das diferentes posições da barra de Aveiro ao longo do tempo. 
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Fig. 24. Plano de abertura da nova barra de Aveiro, Luís Gomes de Carvalho, 1835.

 Século XIX – Estabilização da Barra
 As preocupações da população aveirense mantinham-se relativamente 

ao estado da barra, e perante esta situação de miséria geral e de doenças que a 

dizimavam, em 1802 os engenheiros Reinaldo Oudinot e Luís Gomes de Carvalho 

encarregaram-se de, separadamente, procederem a estudos sobre a abertura de uma 

nova barra.140 A 8 de Abril, o príncipe-regente ordenava a demolição das antigas muralhas 

de Aveiro, que ameaçavam ruína, devendo utilizar-se a pedra nas obras da barra.141 

 Os planos definitivos dos dois engenheiros – essencialmente idênticos 

quanto aos trabalhos a executar e ao sítio de implantação142, mas distintos no modo 

de realização, foram aprovados e no mesmo ano arrancou a obra. Estando esta em 

andamento, o engenheiro Reinaldo Oudinot faleceu no ano de 1807, continuando a 

dirigir os trabalhos da obra o engenheiro Luís Gomes de Carvalho.143

 A nova barra abriu-se em Abril de 1808, um facto de excecional importância 

para o progresso desta região, que até esta data sofria das intempéries, que afetavam 

toda a parte baixa da cidade – as águas que cobriam as ruas da praça desta cidade, e 

os bairros do Albói e da Praia, abaixaram (...) e em menos de três dias já não havia águas 

pelas ruas (…) e toda a cidade ficou respirando melhor ar por estas providências com que 

o Céu se dignou socorrê-la e a seus habitantes com esta grande obra da barra.144

140. GASPAR, João Gonçalves, Aveiro na História. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro,1997, 
p.181.
141. GASPAR, op. cit., p. 180.
142. Os dois engenheiros desistiram do sítio da Vagueira e escolheram um outro perto de São 
Jacinto. Cf. Idem ibidem.
143. Idem, ibidem.
144. GASPAR, op. cit., p. 181.
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Fig. 25. Evolução da forma da cidade, carta do século XIX. Esc.: 1/15 000.

A-Bairro de Albói; B-Bairro dos Santos Mártires; C-Canal do Paraíso; D-Canal das Pirâmides; E-Ilhote do Cojo; F-Bairro 
da Estação; a-Rua do Norte; b-Caminho-de-ferro; c-Rua da Estação; 1-Largo do Rossio; 2-Jardim  Convento de Santo 
António; 3-Matadouro; 4-Capela de São Gonçalinho; 5-Convento de São Domingos; 6-Convento de Santo António; 
7-Convento do Carmo; 8-Mosteiro de Jesus; 9-Convento das Irmãs Carmelitas; 10-Convento de Sá; 11-Largo Luís de 
Camões; 12-Praça da República; 13-Liceu Ncional; 14-Teatro Aveirense; 15-Igreja de Misericórdia; 16-Paços do Concelho; 
17-Edifício da Repartições Públicas; 18-Fábrica de Cerâmica (J.P.C.); 19-Estação de caminho-de-ferro; 20-Ponte Pau.
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 A barra ficou estabilizada, depois de sucessivamente melhorada com outras 

obras e com a construção do porto marítimo. Com a realização destes trabalhos e a 

melhoria das condições de salubridade e de povoamento, assiste-se à intensificação 

das atividades agrícolas e à fixação de novos núcleos que contribuem para o 

desenvolvimento da economia local. 

 A facilitação das condições de acesso ao exterior, a que a povoação de Aveiro 

desde longa data se havia habituado, constitui uma das condições fundamentais para 

o estabelecimento de novas atividades permitidas pelo processo de industrialização 

do país.145

 A estas condições favoráveis devemos acrescentar a construção de vias de 

comunicação146, como a estrada de ligação de Aveiro a Viseu147 [1854], permitindo 

a ligação à principal estrada do país de Lisboa ao Porto, e a construção da linha de 

caminho-de-ferro do Norte, inaugurada a 1864.

 As novas infraestruturas assim como a fixação da barra e a reabertura do 

porto, vieram facilitar o escoamento dos produtos desta região para outras zonas do 

país e do estrangeiro, o que resultou no desenvolvimento da cidade na consolidação 

de novos núcleos e na sua expansão urbana.

 A cidade de Aveiro cresceu para poente, ocupando os espaços deixados 

pela diminuição do nível médio da água, esta situação concretizou-se, em 1851, 

com o aterro da marinha rossia, com vista a dar ao Largo do Rossio uma forma regular, 

arborizando-o e embelezando-o.148 A construção de novas edificações e o traçado das 

ruas foi feito mais tarde, aquando da percepção dos responsáveis pelo poder em 

Aveiro da falta de habitação, principalmente para a classe dos pescadores.149 Outros 

dois atos pontuais, mas igualmente fecundos quanto à expansão da cidade para 

poente e para o apaziguamento em relação aos seus antigos espaços pantanosos, 

foram a construção do Bairro dos Santos Mártires [1870] – no prolongamento de 

145. ARROTEIA, Jorge Carvalho, Aveiro: Aspectos Geográficos e do Desenvolvimento Urbano. 
Aveiro: Universidade de Aveiro, 1999, p.67.
146. Entendidas pelos governantes do século XIX como uma imposição para o “progresso de 
qualquer terra”. GASPAR, op. cit., p.332. 
147. Para além da estrada de ligação a Viseu foram construídas a de Aveiro até ao Forte da 
Barra (1855) e a de Aveiro a Anadia (1856). E ainda novas estradas em direcção a Coimbra e a 
outras povoações mais próximas. ARROTEIA, op. cit., p.68.
148. CHRISTO, António; GASPAR, João Gonçalves, Calendário Histórico de Aveiro. Aveiro: Câmara 
Municipal de Aveiro, 1986, p.190.
149. ARROTEIA, op. cit., p.75.
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Albói – e do Jardim junto ao Convento de Santo António – usado como passeio 

público pelas classes mais abastadas e constituí o início daquilo que hoje é o Parque 

Infante D. Pedro [Parque da Cidade].

 Em Aveiro a preocupação de melhoramento e higienização da cidade, 

inclui os canais como objectos de atenção, devido a esta preocupação aparece uma 

nova infraestrutura, o Matadouro em 1870, junto ao Canal do Paraíso, no extremo 

poente da cidade, de forma a evitar o seu atravessamento pelos animais a abater. 

Ainda inserido numa perspectiva alargada de higienização, foi feita a regularização 

das margens do Canal de S. Roque, onde a presença da água voltou a funcionar 

como elemento promotor de urbanização, ao provocar a infraestruturação das áreas 

próximas deste canal, assim como a construção da sua frente, com o prolongamento 

da Rua Norte e a ligação entre o novo bairro [assim se chamava às ruas do Vento, 

século XVI, e a do Norte, século XVII] e o velho [o bairro junto à Capela de S. 

Gonçalo], consolidando, melhorando a cidade e fomentando uma maior articulação 

entre as suas partes.150

 Em Aveiro, tal como noutras cidades, a alienação dos bens das Ordens e 

Congregações Religiosas151, permitiu a ocupação desses espaços por outros programas 

que, devido ao crescimento da cidade, se encontravam situados em áreas integradas 

no tecido urbano.152 

150. NEVES, Amaro, A Arte Nova em Aveiro e seu Distrito. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro, 
1997, p.38.
151. Quanto às Ordens e Congregações Religiosas a intenção da época era a de reduzir 
as casas conventuais, e em Maio de 1834, foi publicado um documento que determinava a 
extinção e colocava todos os seus bens à disposição, para serem distribuídos pelas Igrejas mais 
necessitadas das dioceses. 
Na “cidade de Aveiro, à data da extinção, existiam ainda seis conventos, todos com as suas 
comunidades religiosas e vida específica: Masculinos: Convento dominicano de Nossa Senhora 
da Misericórdia (desde 1423), Convento franciscano de Santo António (desde 1524) e 
Convento de Nossa Senhora do Carmo (desde 1613); Femininos: Mosteiro de Jesus, de irmãs 
dominicanas (desde 1461), Convento carmelita de S. João Evangelista (desde 1658). Uns anos 
antes, precisamente em 1825, havia terminado o Recolhimento de S. Bernardino, de terceiras 
franciscanas capuchas, que fora fundada em 1680”. Cf. GASPAR, op. cit., p.198 e 199.
152. Aos imóveis destas Ordens, foram-lhes dadas diversas finalidades, como exemplos temos 
a ocupação do “Convento de S. Domingos, depois do uso militar, foi vendido, com exceção da 
igreja, que se tornou a igreja matriz da freguesia de Nossa Senhora da Glória e a sé da nova 
Diocese de Aveiro; o Convento de Santo António serviu para albergar o Liceu (1850-1856) 
e também as Forças Militares e, após obras de adaptação, a Polícia Judiciária, conservando-se 
a igreja aberta ao culto católico; e o Convento de Nossa Senhora do Carmo foi vendido e 
destruído, conservando-se a Igreja e alguns anexos, habitados novamente, desde 1939, pelos 
padres carmelitas”. Os Conventos femininos foram fechando: o Mosteiro de Jesus, em 1874 
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 Na cidade de Aveiro, mais do que permitir a ocupação destes bens e 

propriedades, a extinção das Ordens Religiosas implicou a destruição de alguns dos 

seus edifícios e o interesse religioso deu lugar ao interesse público. O que se verificou 

com a destruição do templo do Espírito Santo, em 1858, que veio a dar origem ao 

Largo Luís de Camões [Largo das Cinco Bicas]. Por volta de 1840, após a demolição 

da Igreja de S. Miguel em 1835, foi transformado o Adro de S. Miguel em Praça da 

República, o trabalho prosseguiu com a demolição de alguns dos edifícios que lhe 

estavam próximos. Em 1860, a construção do Liceu Nacional e, em 1881, do Teatro 

Aveirense redefiniram o seu lado poente; a Igreja e as dependências da Misericórdia 

continuavam a construir a frente oposta e os Paços do Concelho delimitavam o topo 

Sul [ainda hoje os edifícios permanecem com as mesmas funções].153 

 Completando as iniciativas anteriores, foram ainda feitos outros 

melhoramentos no centro da cidade como a construção de um edifício para as 

repartições públicas do Distrito [atual edifício do Governo Civil], próximo do Convento 

das Carmelitas, e as obras de reconstrução do cais da Ribeira ou do canal central, em 

1872.154

 Entretanto, a nascente do núcleo da cidade surgiu a linha de caminho-de-

-ferro em 1864, com forte impacto sobre os novos desenvolvimentos da cidade, e 

associada à industrialização aveirense.155 Porém não se estabeleceu qualquer ligação 

entre o caminho-de-ferro e o centro da cidade, assim como uma ligação ao porto de 

fixou-se o Colégio de Santa Joana até 1910, e Museu Nacional a partir de 1911; o Convento 
das irmãs Carmelitas, desde 1879 nele ficaram a viver as senhoras que lá se encontravam 
recolhidas e que continuaram até 1910, apesar de se ter mutilado o edifício em 1905, que mais 
tarde daria origem à Praça do Marquês de Pombal; e o Convento de Madre de Deus (Sá), já 
muito danificado pelo incêndio devastador de 1882, em 1885 no seu lugar ergueu-se o quartel 
militar de Sá. Cf. GASPAR, op. cit., p.198 e 200.
153. ARROTEIA, op. cit., p.74.
154. CHRISTO; GASPAR, op. cit., p.370 e 387.
155. A instalação do caminho-de-ferro faz parte de uma política a uma escala nacional, de 
infraestruturação do território empreendida por Fontes Pereira de Melo, o caminho-de-ferro 
é uma solução para o mau estado das comunicações em Portugal, e muito mais vantajoso 
que a navegação sempre dependente de fatores como o estado do mar e as condições dos 
portos. O ministro contou com a ajuda das Câmaras Municipais, e em Aveiro este instrumento 
de política disputou os interesses locais com os do estado, estando em causa a vontade local 
da passagem da linha pela cidade. Devido ao “grande esforço e à pertinência do tributo local 
aveirense, José Estevão Coelho Magalhães”, que o território de Aveiro demonstra um sucesso 
neste conflito de interesses, ao ser notório um claro desvio daquele que poderia ter sido um 
trajeto mais direto entre Lisboa e Porto. ARROTEIA, op. cit., p.68. MÓNICA, Maria Filomena, 
Fontes Pereira de Melo. Porto: Edições Afrontamento, 1999, p.31, 78.
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Fig. 26. Estação de caminho-de-ferro.

Aveiro.

 Na impossibilidade dessa ligação a uma escala local e tendo em conta que 

aquilo que estava em causa era o transporte das mercadorias que ainda chegavam 

com grande afluência por via marítima até aos canais da cidade, o Cojo seria 

apontado como o sítio ideal para a localização da estação de caminho-de-ferro, pois 

seria um local com poucas construções e servido por um canal navegável. A realidade 

desenhou-se de outra forma e em vez da regularização do cais do Cojo, para permitir 

a instalação da estação ferroviária, esta foi construída no Vale de Curvo, a cerca de 800 

metros a nascente dos limites da cidade.156

 A construção da linha ferroviária esteve ainda na origem da construção 

de novas unidades industriais e fabris. Destacando-se a Fábrica Nacional de Vidros 

Aveirense (1888-1891) e as unidades cerâmicas concentradas inicialmente junto ao 

esteiro do Cojo: Fábrica de Louça Fina da Fonte Nova (1882), junto ao cais do mesmo nome; 

Fábrica de Cerâmica de Jerónimo Pereira de Campos (1897), em lugar não muito distante 

da Agra dos Frades.157 Na zona de São Roque, foi construído um ramal [atual Rua do 

Antigo Cais de S. Roque, conhecida como Rua do Americano] destinado ao transporte 

de mercadorias para os armazéns e para as fábricas situados ao longo desse canal, este 

troço assegurava a ligação do caminho-de-ferro ao Cais das Pirâmides.158

 Estas unidades industriais para além de preencherem o espaço urbano, têm 

uma localização próxima dos esteiros da laguna, o que permite um acesso ao mar, e 

156. ARROTEIA, op. cit., p.69.
157. ARROTEIA; op. cit., p.75.
158. ARROTEIA, op. cit., p.69.
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Fig. 27. Avenida Central e Rua Almirante Reis.

próxima da linha de caminho-de-ferro, o que despoletou o pensamento de ligação 

directa à estação. Deste modo, foram projectados dois ramais ferroviários: um que 

continuando a linha do Vale do Vouga, terminasse no Ilhote do Cojo; e outro, em 1873, de 

caminho-de-ferro americano (sobre carris-de-ferro mas puxados por animais), ligando a 

estação159 ao Cais de S. Roque. 

 Destes projetos, manteve-se como herança das obras a chamada Ponte Pau, 

que permitia o transporte terrestre das mercadorias desembarcadas no cais do Cojo 

para a estação de Aveiro.

 Nesta época o esteiro do Cojo apresentava na sua parte central um Ilhote, 

mas este acabaria por ser aterrado nos finais do século XIX, não para a construção 

da estação ferroviária como se referiu anteriormente, mas para a construção do 

Mercado Municipal, onde se encontra atualmente implantado [Mercado Manuel 

Firmino].160

 Entretanto, numa atitude pragmática abriu-se a Rua da Estação [Rua 

Almirante Cândido dos Reis], que serviu igualmente de suporte à construção do 

Bairro da Estação, em conjunto com a paralela à linha [Rua João de Moura]. Nenhuma 

destas ligações correspondia aquilo que se pretendia como forma de ligação entre 

a linha de caminho-de-ferro e o centro da cidade. Esta ligação deveria ser feita por 

uma Avenida [boulevard] que serviria de entrada na cidade, para quem chegasse por 

via férrea, e deveria ser eficaz na função de circulação.

159. ARROTEIA, op. cit., p.75.
160. ARROTEIA, op. cit., p.76.
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Fig. 28. A abertura da Avenida Central, iniciada em 1918.

 Século XX – O Caminho-de-ferro e Planos de 

Urbanização
 A construção da estação e linha de caminho-de-ferro, a nascente dos limites 

da cidade, constitui o fator de maior importância no crescimento urbano do século 

XIX e início do século XX. A este melhoramento está associada a construção de 

uma zona envolvente à estação que seria aberta ao público no começo da segunda 

década do século XX161, na sua forma definitiva. Acontecimento que desencadeou um 

desenvolvimento urbano na sua área de influência, nomeadamente a construção de 

artérias estruturantes da aglomeração, como as que ligam a estação aos terrenos de 

Sá [Rua Almirante Cândido dos Reis] e ao Cais [Rua Comandante Rocha Cunha]. 

Destas artérias, a de maior importância na cidade é a de ligação da estação ao centro 

da cidade, a Avenida Central [Avenida Dr. Lourenço Peixinho].162 

 A abertura da Avenida, iniciada em 1918, veio permitir o alargamento da 

cidade naquela direcção; a cidade que se desenvolvia segundo um eixo Norte-Sul, 

[junto à sua zona central] posteriormente à abertura deste novo arruamento, evolui 

segundo um novo eixo, Oeste-Este, o que cria um novo modelo de organização, 

referencial para intervenções urbanas subsequentes. A abertura deste viabiliza a 

implantação de novas residências, de comércio e de serviços, os quais impulsionaram 

o desenvolvimento da cidade neste sentido devido à importância do traçado daquela 

época. 

161. ARROTEIA, Jorge Carvalho, Aveiro: Aspectos Geográficos e do Desenvolvimento Urbano. 
Aveiro: Universidade de Aveiro, 1999, p.69.
162. Idem, ibidem.
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 A construção de novas edificações acompanham e marcam esta nova fase 

de expansão urbana, entre estas assinala-se a construção do Hospital da Santa Casa 

da Misericórdia, próximo do Parque Municipal, na quinta da Senhora da Ajuda (anexo ao 

Convento de Santo António), em 1901163; as obras de demolição de parte do Terreiro 

e do Convento das Carmelitas para a abertura de uma praça que veio a chamar-se do 

Marquês de Pombal em 1905164 e as obras de ajardinamento do Rossio de São João, em 

1909.165

 Ao longo da primeira metade do século XX, a cidade de Aveiro foi alargando 

a mancha urbana, a nascente – com a ocupação do espaço próximo e envolvente à 

Avenida Dr. Lourenço Peixinho; a Sul – ultrapassando os limites que lhe tinham sido 

impostos pelo Convento de Santo António e pela Fonte das Cinco Bicas, construída próximo 

do local onde antes se erguera a Igreja do Espírito Santo166, e ainda o Estádio Mário Duarte 

(1942); a poente – ultrapassando os limites impostos pela construção do Hospital da 

Santa Casa da Misericórdia, pelo Seminário Diocesano (em terrenos de Santiago, nos anos 

quarenta) e pelo bairro social da Misericórdia, construído entre 1947 e 1949.167

 A partir de 1934, data que assinala a instituição do Plano Geral de 

Urbanização como figura legal, é incontornável a sua consideração no processo de 

entendimento da cidade de Aveiro. 168 

 Ao arquiteto David Moreira da Silva coube elaborar o Anteplano de 

163. ARROTEIA, op. cit., p. 76.
164. CHRISTO, António; GASPAR, João Gonçalves, Calendário Histórico de Aveiro.  Aveiro: Câmara 
Municipal de Aveiro, 1986, p.275.
165. CHRISTO; GASPAR, op. cit., p.131.
166. ARROTEIA, op. cit., p. 76.
167. ARROTEIA, op. cit., p. 77.
168. Para que os próprios sejam melhor apreendidos, assim como os seus efeitos e a sua 
aplicação, é necessário perceber o enquadramento administrativo e as diversas conceções de 
urbanismo que os informam, ao longo do tempo.
Assim no início do século XX, com o golpe militar de 28 de Maio de 1926, liderado 
pelo General Gomes da Costa, a República Portuguesa (desde 5 de Outubro de 1910) é 
substituída pela Ditadura Militar (desde este ano até à Revolução dos Cravos de 25 de Abril 
de 1974). Duarte Pacheco enquanto ministro e dirigente do Ministério das Obras Públicas e 
Comunicações (1932-1938) do Estado Novo institui a obrigatoriedade dos “Planos Gerais de 
Urbanização nos concelhos. Planos que conferem às Câmaras plenos poderes para assumirem 
a transformação do seu território como agentes ativos e intervenientes, através de uma real 
política de solos”.
O crescimento urbanístico português, a esta data, apresenta uma tendência funcionalista, numa 
lógica de zonamento de usos. É neste contexto que chega a Aveiro, o urbanista David Moreira 
da Silva, contratado pela Câmara em 1948. Cf. LÔBO, Margarida Souza, Planos de Urbanização 
- A Época de Duarte Pacheco. Porto: FAUP, 1995, p.35. 
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Fig. 29. Evolução da forma da cidade, carta do início do século XX. Esc.: 1/15 000.

A-Bairro Social da Santa Casa da Misericórdia; B-Canal do Cojo; C-Bairro do Liceu; a-Rua Almirante Cândido dos Reis; 
b-Rua Comandante Rocha Cunha; c-Avenida Central; d-Avenida Oliveira Salazar; e-Rua Castro Matoso; f-Rua do Loureiro; 
g-Avenida Santa Joana; h-Avenida Araújo e Silva; i-Itenerário Principal nº5; 1-Estação do caminho-de-ferro; 2-Hospital 
da Santa Casa da Misericórdia; 3-Parque Municipal; 4-Convento das Carmelitas; 5-Praça Marquês de Pomal; 6-Rossio; 
7-Convento de Santo António; 8-Fonte das Cinco Bicas; 9-Estádio Mário Duarte; 10-Seminário Diocesano; 11-Ponte 
Praça; 12-Liceu de Aveiro; 13-Escola Indústrial e Comercial; 14-Palácio da Justiça; 15-Conservatório Municipal; 
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Urbanização da Cidade de Aveiro. Em 1948 apresenta a primeira versão, uma 

memória descritiva de inúmeras sessões de trabalho com o ministro, em que as 

propostas relacionam-se com as medidas que impunha o Estado Novo169; a segunda 

versão, apresentada em 1960, contém poucas alterações relativamente à versão 

anterior. 

 A intervenção destas propostas do Anteplano limitaram-se a atos 

pontuais, em que o objetivo essencial seria desenvolver propostas que aproveitem 

as possibilidades e o potencial de evolução urbana da cidade. Deste modo são 

apresentados uma série de aspetos a trabalhar, como a importância na hierarquização 

da rede de comunicação interna – com diferentes tipos de vias; a construção de duas 

praças, na Avenida Dr. Lourenço Peixinho – é proposta a ampliação da praça adjacente 

à estação de caminho-de-ferro e a criação de uma outra praça no extremo Oeste; a 

criação da Ponte Praça – com a substituição das duas pontes, por um novo espaço 

público no centro da cidade; o rasgamento da Avenida Oliveira Salazar [Avenida 25 

de Abril] – encarada como novo eixo de expansão que se prolonga para Sul; o cul-de-

sac – com acesso a partir da Rua Castro Matoso, no interior do quarteirão definido 

por esta rua, pela Rua do Loureiro, pela Avenida Santa Joana e pela Avenida Araújo e 

Silva. 

 Entretanto, continuam a realizar-se iniciativas pontuais de expansão e 

consolidação da cidade, como, a construção do Parque Infante D. Pedro [Parque 

Municipal] em 1927, próximo do Jardim Público do século XIX, e ainda apoiando a 

Conservatória Municipal construída na década de 1950; o Bairro Social promovido 

pela Santa Casa da Misericórdia em 1949; e ainda na Praça do Marquês de Pombal, 

em 1962, o edifício do Palácio da Justiça. 

 No Anteplano elaborado por Moreira da Silva percebem-se boas intenções 

no que diz respeito aos novos arruamentos, aos espaços verdes da cidade, às 

habitações e a algumas praças, parte destas intenções vieram a ser retomadas pelo 

urbanista que o sucedeu.

 O sucessor de Moreira da Silva, Robert Auzelle170 foi contratado pela Câmara 

169. LÔBO, op. cit., p.35.
170. Robert Auzelle (1913-1983), foi um importante arquiteto e urbanista francês do século 
XX. Na sequência da elaboração do Plano Diretor da Cidade do Porto, é convidado para ser 
o coordenador do Gabinete de Urbanização Municipal responsável pela elaboração do Plano 
Diretor da Cidade de Aveiro (1962-1964).
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Municipal de Aveiro para liderar e coordenar a equipa do Gabinete de Urbanização 

Municipal, na realização do Plano Diretor da Cidade de Aveiro [PDM] de 1962-1964.

 Robert Auzelle acreditava na expansão do porto como impulsionador do 

crescimento urbano da cidade. Deste modo apresenta uma solução semelhante 

à anterior, em que pretende expandir as infraestruturas portuárias para junto da 

cidade, próximas das indústrias, usufruindo do acesso facilitado às vias rodoviária 

e ferroviária existentes no Canal do Cojo, este porto encontra-se em exploração 

em 1967171. A circulação viária resultante do movimento portuário e industrial, por 

indicação do autor172, não passaria pelo centro da cidade. Robert Auzelle desenha 

uma semicircular, na extremidade Norte da cidade, a construção rodoviária só se 

conclui nos anos 90 aquando da construção do Itinerário Principal nº5 [A25] e a 

sua ligação através de nós com a Estrada Nacional 109.  Assim o trafego interurbano 

funcionaria sem perturbar o trânsito no interior da cidade, concretizando-se a 

desejada segregação viária. 

 O Plano previa um desenvolvimento do sector industrial e propõe zonas 

para a sua localização – a expansão para Sul das indústrias cerâmicas existentes, uma 

área a este do caminho-de-ferro, e outra a Norte bem servida pela ligação ao porto 

pelo caminho-de-ferro e pelas estradas propostas.173 A concentração industrial não 

se verificou devido, também, à estratégia deste sector que privilegia uma localização 

em zonas menos urbanizadas.174  

 Na habitação aquilo que se pretendia era uma consolidação da Avenida Dr. 

Lourenço Peixinho, do Bairro do Liceu, e como nova zona, a área envolvente de 

Santiago. Destas áreas foram ocupadas as desenvolvidas pelos Planos de Pormenor, 

ou seja a Avenida Dr. Lourenço Peixinho e o Bairro Álvaro Sampaio. Só mais tarde, 

nos anos 70 seria densificada a zona de Santiago.  A zona de lazer distribuía-se por 

um Parque Desportivo – junto à Estrada Nacional 109; pelo arranjo do Canal do 

171. Em 1959, foi aprovado pela Junta Autónoma do Porto um Plano de arranjo e Expansão 
do porto Comercial de Aveiro que levou à construção e exploração em 1967 de um Porto 
Comercial, Terminal Sul que seria desativado. Cf. “Exposição Histórico-Documental do Porto 
de Aveiro – Um Imperativo Histórico”, Aveiro: edição Porto de Aveiro, 1998, p.110.
172. Situação presente também no Anteplano de Moreira da Silva. Cf. SILVA, op. cit., p.145.
173. Estas localizações eram similares às indicadas no Anteplano de Moreira da Silva. Cf. SILVA, 
op. cit., p.65.
174. O sector industrial instalou-se próximo de aglomerados urbanos menos densificados, 
como Estarreja, Cacia, Albergaria e Águeda. Cf. ARROTEIA, op. cit., p.71.



81

Fig. 30. Desenvolvimento da cidade, expansões sucessivas. 

Cojo – envolvido por espaços livres, jardins e um local de exposições; e ainda a 

ampliação do Parque Municipal, para Norte e Sul. 

 Os Planos de Pormenor175 são parte integrante e essencial, uma vez que 

seriam os principais impulsionadores da execução do Plano Diretor da Cidade de 

Aveiro e introduzem uma relação entre tipologia e morfologia na cidade. 

 O Plano Diretor da Cidade de Aveiro de 1964, acaba por não concretizar 

grande parte das intervenções previstas por razões de carácter económico, e devido 

à situação política de mudança da década de 1970.176 

175. Plano de Pormenor da Avenida Dr. Lourenço Peixinho; Plano Pormenor do Bairro Álvaro 
Sampaio e Plano de Pormenor da Zona Centro.
176. A situação política iria sofrer uma grande mudança com o 25 de Abril de 1974.
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 Numa época em que cada vez mais se construía em pouco espaço e em 

altura, devido a interesses imobiliários, procura-se uma solução para novas áreas de 

expansão e assim é elaborado o Plano Geral de Urbanização (1979-1981) sustentado 

pelo aparecimento de dois grandes projetos públicos – o do bairro do Fundo de 

Fomento de Habitação177 e a Universidade, ambos em Santiago.

 O Plano para Aveiro procurava um vasto espaço livre que permitisse 

integrar a área proposta para habitação social, o estudo apoiou-se no Plano Diretor 

da Cidade de Aveiro (1964), tendo estabelecido a zona de Santiago como a que 

correspondia às condições necessárias para o desenvolvimento do plano. 

 O Plano Integrado de Aveiro: Santiago (1979), tratava uma área a Sul da 

cidade, delimitada geograficamente pela laguna, e próxima de equipamentos públicos. 

Em terrenos contínuos a esta área permaneciam dois pavilhões da Universidade 

de carácter provisório, mas que antecipavam o seu desenvolvimento futuro, na 

continuidade destes terrenos estão localizados o Bairro da Santa Casa da Misericórdia 

e o Bairro da Gulbekian.178 Para delimitar a intervenção tem-se como eixos urbanos 

pré-existentes a Avenida Artur Ravara – como eixo de expansão, e a Rua Mário 

Sacramento – ao longo da qual se propõe o desenvolvimento da zona de habitação, 

e a entrada na cidade pela Estrada Nacional 109. 

 Este Plano propunha para a sua área de intervenção a integração do 

desenvolvimento da Universidade179 e o desenho da habitação social numa perspectiva 

de continuidade de crescimento urbano.180 Em relação à área correspondente à 

177. O Fundo de Fomento da Habitação, é criado em 1970 devido a preocupações do Estado 
em responder às necessidades de alojamento, Aveiro integra-se neste plano no âmbito da 
habitação social. 
178. “Estruturar as áreas de habitação em equilibrada mistura com as áreas afetas a equipamento 
urbano existente ou proposto, por forma a evitar a constituição de verdadeiros recintos 
intransponíveis que dificultem o natural estabelecimento da vida urbana (caso do Seminário, 
Hospital e Escola Preparatória existentes), Penitenciária, Bairro da Misericórdia e Bairro da 
Gulbenkian;” Cf. Fundo de Fomento da Habitação. Ministério da Habitação e Obras Públicas. 
Plano Integrado Aveiro: Santiago. Aveiro: 1979, p.28.
179. A escolha da área destinada à Universidade propunha uma relação arquitetónica com a 
laguna, e com as áreas residenciais previstas, integrando os equipamentos que aí se encontravam 
de forma desagregada do tecido urbano. Porém, a Universidade teve um plano próprio que 
transformou toda a envolvente prevista. 
180. “Previsão de modos de integração da Universidade no Plano de Aveiro-Santiago, e deste 
no tecido da cidade, por forma a não constituírem em si mesmos entidades físicas autónomas, 
segregadas, monofuncionais e, consequentemente, desvitalizadas.” Cf. Fundo de Fomento da 
Habitação. Ministério da Habitação e Obras Públicas. Plano Integrado Aveiro: Santiago. Aveiro: 
1979, p.29.
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Fig. 31. Plano Integrado Aveiro: Santiago, 1979.

habitação social, é possível reconhecer o plano no território, pela construção parcial 

das bandas de habitação propostas. 

 O Plano Geral da Universidade de Aveiro (1979), desenvolvido pelos 

arquitetos Rebelo de Andrade e Espírito Santo, representa um momento de rutura 

com aquilo que propunha o Plano Integrado de Aveiro-Santiago, no que respeita 

à sua relação com a cidade, a solução apresentada era de um modelo de campus.  

Esta solução demonstra a implantação de uma estrutura longitudinal, que integra os 
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Fig. 32 e 33. Plano Geral da Universidade de Aveiro, 1979, planta da Universidade de Aveiro atualmente.

vários departamentos e que se poderia adaptar consoante as necessidades de cada 

um. A estrutura longitudinal em dupla banda sofre inflexões de direção marcadas 

pelo desenho que o limite natural do território lagunar impunha e ainda pela pré-

existência do Seminário, que integra um espaço contíguo ao do campus, convergindo 

na direcção de uma praça central onde se distribuíam os principais serviços, como 

a Biblioteca e a Reitoria, característica que se mantém atualmente. A praça central 

caracteriza-se como pólo gerador de múltiplas atividades, funcionando como ponto 

de encontro da comunidade académica, integrando a área técnica, uma zona comercial 

e um anfiteatro ao ar livre, que remata o eixo transversal principal.

 A área de circulação viária é feita pelo prolongamento da Avenida Artur 

Ravara, sendo o acesso principal ao campus, demarcando uma divisão entre este e 

a cidade. A esta Avenida está associada uma faixa de equipamentos desportivos e 

uma área de habitação para a comunidade académica, que pretende funcionar como 

elemento de transição entre a Universidade e o Bairro de Santiago.
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 As opções do modelo deste Plano, no que respeita ao dimensionamento, 

mostraram-se incompatíveis com a construção faseada, devido a alguns 

condicionalismos económicos e pela autonomia departamental desejada. Esta 

situação levou à elaboração da Revisão do Plano Geral da Universidade de Aveiro, 

em 1989, pelo Centro de Estudos da Faculdade de Arquitetura da Universidade do 

Porto, orientado pelo arquiteto Nuno Portas. 

 A intervenção de Nuno Portas veio definir o carácter e destaque que a 

Universidade de Aveiro veio a assumir enquanto modelo de campus de referência, na 

perspectiva da inserção da Universidade na cidade. Esta revisão prevê a integração 

e a reconversão do Plano antecedente, com a inserção dos edifícios existentes e 

construídos, assim como a inserção no desenho do plano do Seminário. 

 A solução apresentada sugere uma relação da Universidade com a laguna, 

distinta do Plano Geral, mas remetendo a visão do Plano Integrado de Aveiro-Santiago. 

O que se pretende é substituir a continuidade da volumetria, dos edifícios em banda 

dupla, pela continuidade dos percursos, exteriores e interiores, constituindo um 

sistema claustral ou de arcada distributivo, a uma escala e forma diferente.

 Analisando o plano entende-se que o desenho urbano do complexo 

universitário estabelece uma relação permeável com a envolvente, de continuidade 

com a cidade e com a laguna, através da estabilização dos eixos compositivos e 

praças. O desenho permite destacar os percursos pedonais e cicláveis, que assumem 

um papel preponderante de ligação entre os edifícios e o centro urbano. 

 Os edifícios desenvolvem-se em torno da alameda com base numa estrutura 

em espinha compreendendo intervalos, correspondentes a espaços verdes, ou para 

futuras expansões. O percurso em U, que define a arcada interna da alameda, para 

além da acessibilidade, cria uma unidade que permite que cada edifício assuma um 

carácter de projeto de autor sem prejudicar uma visão de conjunto, permitindo 

a diversidade alargada de autores de projetos, promovendo a Universidade como 

exemplo arquitetónico.

 O Plano assume uma importância crucial na construção de uma imagem de 

instituição aberta e dinâmica, promovendo uma relação mais próxima com a cidade 

e de potencialização de novas dinâmicas e expansão urbana.  

 Na década de 1990, o governo impõe às Câmaras Municipais a 
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Fig. 34. Evolução da forma da cidade, carta dos finais do século XX. Esc.: 1/15 000.

A-Bairro de Santiago; B-Universidade de Aveiro; C-Bairro da Santa Casa da Misericórdia; D-Bairro da Gulbenkian; E-Canal 
do Paraíso; F-Bairro de Albói; G-Canal Central; H-Canal do Cojo; I-Canal de São Roque; a-Avenida Artur Ravara; b-Rua 
Mário Sacramento; c-Estrada Nacional 109; d-Rua da Pega; 1-Estádio Municipal Mário Duarte; 2-Seminário Diocesano; 
3-Hóspital; 4-Penitenciaria; 5-Centro Coordenador de Transportes; 6-Parque Infante D. Pedro V (Parque Municipal); 
7-Câmara Municipal; 8-Centro Cultural de Congressos; 9-Mercado Manuel Firmino; 10-Parque Desportivo; 11-Antiga 
Lota. 
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obrigatoriedade de elaboração de um Plano Diretor Municipal, que defina as metas 

a alcançar pelo município no desenvolvimento económico e social nas suas relações 

com o ordenamento do território. Em Aveiro, o Plano Diretor Municipal [PDM] foi 

aprovado em 1995, é um processo desenvolvido pela Câmara, tendo como consultor 

o arquiteto Manuel Fernandes Sá181, constitui um momento de reflexão sobre os 

problemas e potencialidades de desenvolvimento. 

 A Universidade, no PDM, assume um papel de destaque, uma vez que o 

crescimento significativo desta instituição havia potenciado um desenvolvimento 

assinalável do concelho, bem como a dinâmica social da região, assim como a 

cooperação na área empresarial, através das novas tecnologias. Neste sentido é 

proposto o estudo e reorganização da ocupação ao longo da Estrada Nacional 109, 

em que se pretende a alteração do seu perfil transversal de forma a potenciar a 

capacidade de fixação de atividades secundárias e terciárias. 

 A laguna também se destaca neste PDM, enquanto fator essencial na 

definição da identidade da região, evidenciando-se a vocação turística de Aveiro pelo 

seu valor paisagístico e ambiental. 

 Nas grandes opções deste PDM, a circulação e os transportes assumem um 

papel fundamental na estruturação do território. O Plano pretende reorientar os 

fluxos locais, através de uma correta hierarquização dos mesmos numa perspectiva 

de eficiência, a transferência de fluxos permitiria reformular o perfil destas estradas, 

quer sob o ponto de vista morfológico que no que se refere à sua utilização, 

conferindo-lhes um carácter de rua urbana. Neste contexto integra-se a Rua da 

Pega, via panorâmica marginal da laguna, no sistema viário da Universidade, bem 

como a redefinição do seu perfil e tratamento dos espaços adjacentes, constituindo 

uma intervenção essencial na aproximação da Universidade ao centro urbano.182 A 

transformação das estradas em ruas urbanas pretendia também facilitar a intervenção 

nos espaços públicos e potenciar a qualidade urbana das formas de ocupação, 

deste modo pretende-se transformar os cruzamentos viários em largos e praças, 

promovendo uma imagem mais urbana.

181. Manuel Pinheiro Fernandes foi coordenador técnico do Processo de Revisão do Plano 
Diretor Municipal do Porto, coordenador do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo 
da FAUP.
182. Plano Diretor Municipal: relatório. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro, 1995, p.20.
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 Para além da otimização da rede viária, o plano refere o interesse em criar 

um centro coordenador de transportes183, na perspectiva de desempenhar a função 

de interface de todos os operadores urbanos e inter-urbanos do concelho.

 No PDM aponta-se ainda a necessidade de adaptação e articulação dos 

Planos de Pormenor existentes, numa estratégia consertada de qualificação urbana, 

por forma a assegurar a continuidade de tecidos e a integração formal e funcional entre as 

zonas novas e a cidade existente.184

 Neste âmbito são propostos eixos estruturantes que assumem as linhas de 

água como referência para o ordenamento do território.185 Os eixos estruturantes 

são definidos pelo Canal do Paraíso; pelo eixo definido pela Universidade; a linha de 

água que define a faixa verde constituída pelo Albói, a Baixa de Santo António e o 

Parque Infante D. Pedro V; o eixo constituído pelo Canal Central, o Canal do Cojo e 

o seu prolongamento para nascente; e o eixo do Canal de São Roque. 

 A consciência do desfasamento entre a capacidade de atração de residentes, 

confirmada em Aveiro, nomeadamente devido à presença da Universadade, e 

a qualidade de oferta cultural e de lazer disponíveis, suscitaram um conjunto 

de propostas no PDM. As intervenções remetem para a criação de pequenos 

equipamentos culturais no lugar central do Cojo, em consonância com a construção, 

iniciada pela Câmara Municipal de Aveiro, de um Centro Cultural e de Congressos, na 

antiga Fábrica Jerónimo Pereira Campos.  Além disso sugere a instalação de uma zona 

lúdica e cultural junto ao Canal de São Roque, com vista à recuperação dos antigos 

armazéns de sal. A zona pedonal ao longo do Cojo previa ainda um importante 

equipamento comercial [Fórum Aveiro], repondo a proposta do Plano Diretor da 

Cidade de Aveiro de 1964, para o centro da cidade com o projeto do arquiteto 

Fernando Távora; o qual, enquanto instrumento de estruturação espacial e elemento 

dinamizador de novas atividades, permitia aumentar a atratividade de região. Este 

equipamento adquiriu um carácter de rua urbana e de eixo de atravessamento 

pedonal, carácter pretendido para a Universidade, defendida e explorada quase em 

simultâneo. 

183. Recentemente foi inaugurado um espaço que resulta da modernização da antiga área 
destinada ao Centro Coordenador de Transportes, o Terminal Rodoviário de Aveiro, 
inaugurado em 2018.
184. Plano Diretor Municipal: relatório. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro, 1995, p.22.
185. Este conceito já adoptado no Plano Diretor da Cidade de Robert Auzelle, de 1964.
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 A amplitude temática abordada neste plano, integrando problemáticas de 

economia, dos recursos e do ambiente, bem como a estrutura viária, a centralidade 

e os serviços, resultaram em conceitos que têm vindo a concretizar-se em 

diversas oportunidades. Os resultados destas políticas municipais traduziram-

se na reconfiguração da Rua da Pega, no Museu da Ria, no Centro Coordenador 

de Transportes, e na requalificação do espaço públicos, potenciando a fixação de 

população diversificada.
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 Aveiro História e Forma
 O desenvolvimento da forma da cidade de Aveiro teve como origem 

a formação da laguna, mais do que limitada/rodeada por água Aveiro é também 

penetrada no seu interior por um canal que constituía a via de comunicação 

privilegiada, por facilitar o acesso da laguna ao mar. O canal era cruzado segundo o 

eixo Norte-Sul, pela Rua Direita – nome que foi dado ao troço da estrada no interior 

da povoação e que resultou da confluência de ligações de carácter territorial. Este 

cruzamento adquiriu um carácter fundacional em relação à povoação, e os seus eixos 

foram estruturantes e geradores da malha urbana.

 A vila caracterizada por uma existência modesta até ao século XV, a 

construção da muralha impulsionou o seu desenvolvimento em dois núcleos, um a 

Norte e outro a Sul do canal principal, o que despoletou condições favoráveis para o 

desenvolvimento comercial, num período áureo, que termina em finais do século XVI 

com o início da degradação da barra. Aveiro cresce em torno destes dois núcleos 

principais, a Vila e a Vila Nova, tendo os seus limites marcados a poente pela força da 

água desenvolvendo-se para nascente.

 A povoação mergulha num marasmo devido à degradação da barra, sofrendo 

com as inundações, só no início do século XIX, com a fixação definitiva da barra e 

consequente demolição da muralha, a situação melhorou o que levou a um aumento 

populacional, a um desenvolvimento das atividades económicas e ao crescimento 

urbano para nascente e para poente, ocupando os espaços deixados pela diminuição 

do nível médio da água. 

 Na segunda metade do século XIX a inauguração da linha férrea contribuiu 

decisivamente para o desenvolvimento das atividades económicas, atração 

populacional e contínua densificação do espaço urbano essencialmente a Norte do 

canal central. 

 A abertura da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, já no século XX, orienta 

o crescimento noutra direção, sobretudo para nordeste, expandindo-se ao longo 

da Avenida, a Norte com a construção do bairro da estação, não ultrapassando 

a linha férrea; a Sul da antiga muralha densificou-se a ocupação dos quarteirões, 

essencialmente ao longo da rua de S. Sebastião.

 Durante o Estado Novo grande parte das cidades portuguesas começam a 
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realizar planos com o intuito de prever e acautelar as intervenções urbanísticas que 

deem resposta às ânsias, necessidades e problemas sentidos pelas populações. Em 

Aveiro fez-se sentir com a abertura da Avenida Oliveira Salazar, atualmente Avenida 

25 de Abril, o Seminário Diocesano e nos anos 70 com a Universidade e o Bairro de 

Santiago, cujas repercussões da expansão fazem-se sentir a Sudoeste da cidade.

 O processo de evolução da forma da cidade aconteceu, inicialmente, no 

sentido Norte-Sul e posteriormente poente-nascente, devido às limitações causadas 

pela massa de água e pela implantação de novas infraestruturas, como a linha de 

caminho-de-ferro; verifica-se uma consolidação generalizada e indiferenciada ao 

longo dos principais eixos, uma densificação habitacional no centro da cidade; e 

constata-se ainda uma dificuldade de desenvolvimento em algumas zonas, como a 

nascente da linha ferroviária, devido à falta de infraestruturas de ligação a essas zonas 

da cidade. 



Síntese do século XIV:
Porto na origem da fixação do 
povoamento; 
Canal que atravessa a vila;
Rua Direita - confluência de estradas;
Eixos estruturantes e geradores da malha 
urbana;
Igreja de São Miguel;
Armazéns de marcadorias;
Vila e Vila Nova (pescadores).

Síntese do século XV:
Muralha, Casa da Câmara e a Albergaria 
de São Brás;
Fundação do Covento Dominicano de 
Nossa Senhora da Misericórdia;
Feira anual;
Comércio Marítimo;
Mosteiro de São Domingues;
Mosteiro de Jesus;
Bairro de Albói;
Ermida de Santa Maria de Sá - Confraria 
de Santa Maria de Sá - Lugar de Sá.

Síntese do século XVI:
Comércio e atividade comercial;
Abertura da Rua do Vento
Expansão a Norte - Igreja de Vera Cruz, 
Capela de São Bartolomeu;
Expansão a Sul - Igreja do Espírito Santo, 
Bairro das Olarias, Convento Franciscano 
de Santo António, Capela da Senhora da 
Ajuda;
Inverno tempestuoso - obstrução do 
porto e da barra.

Síntese do século XVII:
A mancha urbana não se alterou 
significativamente;
Maior densificação dos núcleos existentes;
Misericórdia;
Convento das Carmelitas;
Recolhimento de São Bernardino;
Convento dos Carmelitas Descalços 
(masculino);
Capela de Nossa Senhora daGraça;
Capela de São Gonçalinho;
Igreja de São João;
Abertura da Rua do Norte paralela à Rua 
do Vento.



SÍNTESE DA EVOLUÇÃO DA FORMA DA CIDADE

Síntese do século XVIII:
Problemas existentes na barra;
Inundações de 1757;
Elevação a cidade em 1758;
Desenvolvimento fabril;
Bairro das Olarias (a Sul da muralha);
Rossio, Praça do Peixe e Capela de São 
Gonçalinho;
Expansão para o lugar de Sá.

Síntese do século XIX:
Demolição da muralha;
Abertura da nova barra; 
Construção da linha de caminho-de-ferro;
Largo do Rossio;
Bairro dos Santos Mártires;
Jardim do Convento de Santo António;
Matadouro;
Prolongamento da Rua do Norte;
Ligação entre o novo bairro e o velho, 
sucessivamente a Rua do Vento e a do 
Norte, e do bairro junto à capela de São 
Gonçalinho;
Largo Luís de Camões (5 Bicas);
Adro de São Miguel (Praça da República); 
Liceu Nacional;
Teatro Aveirense;
Edifício das Repartições Públicas do 
Distrito;
Construção da Estação Ferroviária;
Fábrica Nacional de Vidro Aveirense;
Fábricas de Cerâmica (unidades 
industriais);
Mecado Municipal;
Abertura da Rua da Estação (Rua 
Almirante Cândido dos Reis);
Bairro da Estação. 

Síntese do início do século XX:
Densificação de construção na zona 
envolvente à estação;
Rua Comandante Rocha e Cunha;
Abertura da Avenida Central (Avenida 
Doutor Lourenço Peixinho); 
Implantação de novas residencias, 
comércio e serviços;
Construção do Hospital da Santa Casa da 
Misericórdia;
Abertura da Praça Marquês de Pombal;
Estádio Mário Duarte;
Seminário Diocesano;
Construção de duas praças na Avenida 
Dtr. Lourenço Peixinho;
Ponte Praça;
Avenida Oliveira Salazar (25 de Abril);
Parque Infante D. Pedro (Parque 
Municipal);
Conservatória Municipal;
Bairro Social da Santa Casa da 
Misericórdia;
Edifício do Palácio da Justiça;
Bairro Álvaro Sampaio.

Síntese dos finais do século XX:
Itenerário Municiapal nº5 (A25);
Bairro da Gulbenkian;
Bairro do Fundo Fumento de Habitação;
Universidade;
Centro Cultural e de Congressos - na 
antiga Fábrica Jerónimo Campos;
Zona lúdica e cultural junto ao Canal de 
São Roque (recuperação dos armazéns 
do Sal);
Forúm Aveiro;
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Fig. 36. Carta atual da cidade de Aveiro. Esc.: 1/15 000.

A-Zona da Forca-Vouga; a-Avenida Central; b-Avenida Dr. Lourenço Peixinho; c-Estrada Nacional 109; d-Ligação 
Ferroviária ao Porto de Aveiro; e-Itenerário Principal nº5 (A 25); 1-Estação do Caminho-de-ferro. 
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A CIDADE DE HOJE

 Ao longo de mais de vinte anos de vigência do Plano Diretor Municipal 

(PDM) de Aveiro (1995), decorreram profundas alterações a nível nacional, regional e 

local, com elevadas repercussões não só na vivência das populações, mas também no 

território, o que torna este documento desatualizado e desajustado.186 Ao longo do 

tempo realizaram-se outros Programas, Planos e Projetos187, como a revisão do PDM 

em 2015, que para além de ser uma obrigação legal, é um imperativo para o município, 

face à necessidade de adaptação deste instrumento de planeamento à realidade atual.188

 A revisão demonstra que o plano tornou-se importante no processo de 

desenvolvimento e de crescimento da cidade e dos aglomerados mais próximos, 

sendo este crescimento condicionado pelos diferentes níveis de acessibilidade e 

polarização que a cidade exerce sobre o resto do território, pelo que se pode indicar 

níveis distintos de aglomerados urbanos como: a cidade existente tradicional – a qual 

integra as malhas urbanas mais antigas e as áreas consolidadas; e a cidade alargada –

que corresponde aos núcleos urbanos limítrofes à cidade tradicional, para os quais se 

transferiram as tipologias já presentes na cidade existente, mas dotadas de espaços 

públicos de qualidade ou da instalação de equipamentos necessários.189

 As ações programadas pelo PDM constituem suporte em distintos 

componentes, como a estruturação da rede viária, com a concretização das avenidas 

na zona da Forca-Vouga, dando continuidade à Avenida Central e à Avenida Dr. 

Lourenço Peixinho, com a execução da passagem inferior à estação, estabelecendo 

a articulação da cidade com a estrada Nacional 109. Na rede ferroviária destaca-se 

186. Revisão do Plano Diretor Municipal: relatório. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro, 2015, p.3.
187. Foram realizados: o Plano do Programa Polis de Aveiro, 2003; o Plano de Urbanização do 
Programa Polis de Aveiro (PUPPA), publicado em 2005; O Plano de Urbanização da Cidade 
de Aveiro (PUCA), publicado em 2009; o Plano do Parque Sustentabilidade, 2009; o Plano de 
Salvaguarda da Zona da Beira-Mar. Seria exaustivo analisar todos estes planos, entendendo-se 
não ser relevante para a demonstração da evolução da “mancha” da cidade, deste modo foi 
feita uma análise da Revisão do Plano Diretor Municipal de Aveiro, de 2015, assim como do 
Relatório do Estado do Ordenamento do Território, de 2015.
188. “O PDM por ter sido um instrumento que orientou e se centrou na gestão urbanística e 
na estruturação física do território em detrimento de outras componentes que fazem parte 
do processo de planeamento, apostando sobretudo no zonamento do uso do solo, induziu 
ao aparecimento de novos problemas, (crescimento urbano extensivo, fragmentado e difuso, 
estruturalmente desqualificado com consequência no aumento de infraestruturação, dotação 
de equipamentos e prestação de serviços urbanos, bem como aumento das deslocações de 
dependência para as áreas centrais diminuindo a funcionalidade urbana, e não reconhecendo as 
áreas agrícolas e florestais como áreas de produção, mas encaradas como limite à edificação).” 
Cf. Revisão do Plano Diretor Municipal: relatório. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro, 2015, p.4, 9. 
189. Revisão do Plano Diretor Municipal: relatório. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro, 2015, p.10.
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a construção da linha de ligação ao porto de Aveiro, paralela ao Itinerário Principal 

nº5 (A25), assim como a construção da nova estação ferroviária associada ao centro 

coordenador de transportes. 

 A cidade assume um papel de relevância na hierarquia do sistema urbano, 

contendo e concentrando as principais funções urbanas, que se pretendiam 

reforçadas com a realização de algumas intenções do plano, como a consolidação do 

centro histórico, a valorização do verde público e pela afirmação e concretização de 

equipamentos estruturantes.190

 Neste sentido aquilo que se pretende é que a estrada Nacional 109 se torne 

um eixo, na articulação da cidade consolidada com a cidade alargada, tendo sido 

proposta a transformação desta numa Avenida urbana, do tipo boulevard, com um 

perfil transversal alargado. A realidade tornou-se distinta, devido às funções de apoio 

industrial que este eixo manteve, verificando-se com a implantação de unidades 

comerciais de grandes dimensões, que geraram novas dinâmicas urbanas.

 A estrutura lagunar, um dos fortes elementos de referência histórica e 

identitária da cidade e consequente preocupação do PDM, é considerada como uma 

Zona de Proteção Especial, onde se visa a sua manutenção e salvaguarda. Neste 

contexto, a importância dada à consolidação do centro histórico, não traduz esta 

preocupação nas intervenções que têm vindo a ocorrer no edificado e que têm 

resultado numa sistemática descaracterização dos tecidos mais antigos e perda de 

identidade patrimonial. 

 As ações identificadas pelo PDM não tendo uma priorização e uma exigência 

de demonstração de sustentabilidade económica e financeira da transformação e ocupação 

dessas áreas, para as quais se admitiam mesmo soluções não sistemáticas de operações 

urbanísticas, esta opção de planeamento resultou numa maior dispersão das ocupações 

urbanas, contrariando os objetivos de reforço de centralidades e consolidação pretendidos.191

 O processo de urbanização aconteceu de forma dispersa e por iniciativa 

de particulares, verificando-se uma consolidação generalizada e indiferenciada ao 

longo dos principais eixos e aglomerados urbanos próximos. Constata-se ainda, 

que existem algumas zonas com um grau de ocupação pouco significativo ou mesmo 

nulo, decorrente da inexistência de infraestruturação, correspondendo, fundamentalmente, 

190. Revisão do Plano Diretor Municipal: relatório. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro, 2015, p.18.
191. Revisão do Plano Diretor Municipal: relatório. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro, 2015, p.24.
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a espaços intersticiais da malha urbana existente, a áreas de expansão/ampliação 

programadas, com um posicionamento no sistema urbano com um carácter mais excêntrico 

ou isolado.192 Nesta situação encontra-se a zona a nascente da estação ferroviária, a 

área do parque desportivo e a zona a nascente da estrada Nacional 109, destinada a 

indústrias. 

 Na cidade de hoje pode-se destacar alguns elementos que remontam à 

sua fundação e são essenciais para o desenvolvimento e conexão das diferentes 

partes da cidade, entre eles temos: a laguna – elemento primitivo e origem da 

fundação e fixação do povoamento, conecta as duas margens da cidade e é parte 

da sua identidade; a rua direita (atual Rua de Coimbra e dos Combatentes) – ainda 

percetível a sua forma original, sendo uma das ruas mais movimentadas do centro 

da cidade, com um caracter distinto que revela a relação entre a escala da cidade 

e do homem, com a transformação de parte dela em rua pedonal; a muralha – do 

século XV, com a sua demolição no século XIX, deixa um rasto demarcado por 

algumas ruas (como a Rua Homem Cristo Filho, a Av. Santa Joana); a Vila e a Vila 

Nova – atualmente não há esta distinção, a cidade flui naturalmente e o canal central 

conecta as duas margens; rua do Vento e do Norte (Rua Dr. António Christo e Rua 

de Manuel Luiz Nogueira) – importantes para o desenvolvimento da cidade mais a 

norte; a linha férrea – com o seu aparecimento, no século XIX, a cidade desenvolve-

se economicamente, mas a sua implantação provoca uma separação na cidade a 

nascente; as avenidas – Av. Dr. Lourenço Peixinho e Oliveira Salazar (atual 25 de 

Abril), principais eixos que demarcam o desenvolvimento da cidade para nascente 

e sul; o Parque Infante D. Pedro – principal elemento natural da cidade; a Estrada 

Nacional 109 – uma estrutura implantada a nascente na cidade, que provoca uma 

quebra tal como a linha férrea. 

 Para solucionar estas questões é necessário definir prioridades de 

estruturação de áreas, tendo em conta a avaliação das novas necessidades, 

promovendo a conservação ou a não conservação de características presentes em 

determinadas zonas/núcleos da cidade. Deste modo é necessário perceber, entender 

e estudar a estrutura da cidade, aquilo que já existe, para posteriormente se explorar 

os vazios da cidade. 

192. Revisão do Plano Diretor Municipal: relatório. Aveiro: Câmara Municipal de Aveiro, 2015, p.25.
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EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DA CIDADE

 O estudo da evolução da estrutura da cidade procura entender os 

problemas presentes na cidade contemporânea estudando e identificando nos 

conjuntos urbanos presentes em Aveiro influências dos modelos de cidade. Para tal 

recuou-se no tempo e procurou-se entender o processo de crescimento das cidades.

  A cidade tradicional193 é um organismo urbano que foi gerado através de um 

longo processo histórico, até se fixar numa forma que pode representar-se numa 

imagem unitária. O tecido urbano era composto basicamente por casas unifamiliares; 

nas civilizações clássicas mediterrâneas a cidade construiu-se a partir do tipo de casa 

pátio; na cidade medieval europeia prevalecia a casa gótica-mercantil.194 As ruas e os 

edifícios são entidades inseparáveis que não podem conceber-se independentemente. 

A rua nasce das relações que entre si estabelecem os edifícios e por sua vez é o 

espaço público comum a todos eles, capaz de disciplinar suas posições recíprocas. 

 Neste contexto, em Aveiro, inserem-se três zonas distintas que demonstram 

estas características: a Rua Direita, eixo de origem da cidade; a Vila Nova, um dos 

núcleos edificados mais antigos; e a Rua das Barcas, um eixo tradicional demarcado 

pela antiga muralha. 

 A cidade tradicional é uma forma urbana baseada na delimitação, na 

homogeneidade e no equilíbrio.195 Estas características são visíveis em dois sectores 

da cidade, que as seguem segundo um esquema planimétrico, o Bairro da Beira Mar 

e o Bairro de Albói. Características que deixaram de se impor nas grandes cidades, 

na segunda metade do século XIX. Deste modo, a cidade tradicional acabou por se 

quebrar e dissolver devido às profundas alterações e transformações estruturais que 

a realidade física imponha.

 A aparição da indústria determinou uma separação entre habitação e 

trabalho. A pressão demográfica provoca a densificação em altura e profundidade 

dos velhos tecidos residenciais. Dando-se assim todas as condições para substituir 

massivamente a casa unifamiliar pela habitação coletiva própria da cidade industrial. 

O elemento constitutivo na formação das cidades capitais do século XIX passa a ser 

o bloco urbano ou o quarteirão, composto por edifícios residenciais coletivos. 

193. ARÍS, Carlos Martí, Las formas de la residencia en la ciudad moderna. Catalunha: Edições 
UPC, 2000, p.16. 
194. ARÍS, op. cit., p.16, 17.
195. ARÍS, op. cit., p.16. 
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Fig. 37. Carta com os conjuntos urbanos selecionados, evolução da estrutura da cidade. | Esc.: 1/15 000.
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 Na cidade industrial196 com os seus rápidos ritmos de crescimento e a 

incorporação dos novos sistemas de transporte, tende a conceber-se o traçado viário 

como um sistema autónomo, como uma operação prévia à instalação dos edifícios. 

Surge assim o conceito urbanístico de infraestrutura que transforma quantitativa e 

qualitativamente o conceito de rua e gera mecanismos de gestão do solo urbano 

desconhecidos até então. 

 A cidade industrial compõe-se de infraestrutura viária como elemento de 

suporte e de grandes habitações coletivas. Neste contexto, as formas residenciais 

próprias da cidade tradicional vão ficando restringidas a pequenos sectores marginais. 

Por sua vez, as partes surgidas da expansão urbana padecem de más formações 

causadas pelos processos especulativos de exploração do solo, salvo em casos 

excecionais em que o projeto urbano é capaz de orientar e ordenar o crescimento. 

Esta é a tendência geral para a qual aponta a cidade industrial no começo do século 

XX. É neste contexto que o projeto urbano que pretendia ligar o centro da cidade 

de Aveiro ao periférico caminho-de-ferro, procura conceber um traçado viário de 

ligação direta, que resulta na construção da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, a qual 

orientou e ordenou o crescimento da cidade.

 Esta é a ideia de cidade com que a arquitetura moderna se confrontou. Nas 

formas de residência da cultura moderna, a ideia de cidade que nelas está implícita, 

não parte de uma «tábua rasa» conceptual com respeito à tradição urbana, mas que, pelo 

contrário, define uma espessa rede de anexos, as vezes subtis, frequentemente firmes e 

patentes, que a vinculam com a cultura histórica da cidade.197 A arquitetura moderna 

rompe com a herança da cidade oitocentista (a cidade herdada, a cidade especulativa) e 

essa ruptura é, por sua vez, uma tentativa de recompor os vínculos com a tradição positiva 

da construção da cidade.198

 Com as obras da cultura moderna percebe-se a dissolução daquela ordem 

estável em que a cidade tradicional assentava e a emergência imparável de um 

complexo sistema de vetores que combatiam por afirmar os traços de uma nova 

realidade. 

 As propostas residenciais da cultura moderna procuram restaurar algumas 

196. ARÍS, op. cit., p.22. 
197. ARÍS, op. cit., p.15.
198. Idem, ibidem.
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das condições da vida urbana que com a aparição repentina da cidade industrial 

degradaram-se. Estas propostas apontam para o restabelecimento de uma relação 

equilibrada entre edificação e espaço livre, reconhecendo-o como um dos ingredientes 

da cidade tradicional. Trata-se de controlar os impulsos gerados pelo desenvolvimento 

da cidade industrial, canalizando-os através de propostas de racionalização capazes 

de definir uma ordem territorial de acordo com a nova realidade urbana e social. 

 As propostas de racionalização desenvolvem-se em duas grandes frentes: 

a cidade-jardim, entendida como mecanismo de difusão da cidade no campo através da 

implantação de áreas residenciais de baixa densidade; a cidade concentrada, que tenta 

contrariar o modelo urbano oitocentista, mas aceitando os seus principais dados como a 

alta densidade e a construção de grandes edifícios coletivos.199

 Os conjuntos urbanos da cidade de Aveiro que se desenvolvem na 

grande frente da cidade-jardim: o Bairro da Misericórdia de Aveiro que tem como 

base a unidade de habitação unifamiliar de baixa densidade e com um carácter 

exclusivamente residencial; a Avenida Araújo e Silva, o eixo verde da cidade, tem 

como base a unidade de habitação unifamiliar de baixa densidade, com um carácter 

exclusivamente residencial, com um predomínio da vegetação (no eixo e na parcela), 

parcela ampla com espaço livre para cada habitação, combinação de edificado isolado 

e de pequenas agrupações a Norte da Avenida; o Bairro do Liceu, um misto entre a 

cidade-jardim e a cidade concentrada, uma vez que a habitação é de alta densidade 

com a marcação das torres, mas contendo um espaço envolvente de uso público com 

o predomínio da vegetação; o Bairro da Gulbenkian tem como base a unidade de 

habitação unifamiliar de baixa densidade, com um carácter exclusivamente residencial, 

com um predomínio da vegetação no interior das parcelas, a construção recua em 

relação à rua e oferecendo uma frente verde. 

 O Bairro de Santiago é uma conjugação entre a cidade-jardim e a cidade 

concentrada. A implantação linear dos blocos habitacionais procura na cidade-jardim 

uma relação imediata com o espaço livre e da cidade concentrada a preferência 

pala habitação plurifamiliar organizada em blocos. A unidade base de habitação é 

plurifamiliar e de alta densidade, o traçado é geométrico, a regularidade da edificação 

e a constante orientação garantem a forma linear da implantação. Esta forma simboliza 

199. ARÍS, op. cit., p.22.
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uma ausência de hierarquia e propicia a equivalência, aspectos essenciais para este 

caso. O espaço central, limitado pela implantação dos blocos habitacionais é de uso 

público e predomina a vegetação. 

 A cidade concentrada200, frente também presente em Aveiro, com a 

implantação das novas urbanizações, a Urbanização Forca-Vouga e a Urbanização 

das Glicínias, que se desenvolvem em áreas residenciais formadas por grandes 

blocos habitacionais que delimitam os quarteirões, a desordem do esquema viário, a 

sobrelotação de habitações e a mescla indiscriminada de usos são aspectos negativos 

destas unidades. 

 Aveiro é uma cidade capaz de englobar situações diferenciadas, demonstrando 

no conjunto das suas partes uma variedade e heterogeneidade de modelos. 

200. ARÍS, op. cit., p.22. 
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Fig. 39. Rua Direita. Esc.: 1/3 000.  
A estrutura morfológica da rua direita não é definida e cresce organicamente, ou seja, a sua composição 
não é planeada e cresce consoante as carências da cidade, baseada na delimitação, homogeneidade e 
equilíbrio.
O percurso de um extremo ao outro da planta revela uma sucessão de pontos de vista, conforme se 
procura exemplificar através desta série de fotografias. Na planta, cada seta representa um ponto de vista. 
A progressão vai sendo pontuada por uma série de contrastes que têm um grande impacto visual e dão 
vida ao percurso: o estreitamento com a aproximação de dois grupos compactos de edifícios que resulta 
numa pressão, numa proximidade inevitável; o que contrasta com as características das praças, a abertura, 
objetivo da circulação, local sossegado e tranquilo; e ainda o desnível utilizado de maneira funcional para 
unir e separar a atividade automóvel dos peões.
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Secções esquemáticas perpendiculares ao eixo, que complementam o esquema apresentado anteriormente 
(fig. 39), justificando e demonstrando os contrastes ao longo do percurso. 
O estreitamento presente no Corte A, com a proximidade do edificado; a abertura presente nos Cortes 
B e C, com a Praça da República e com a Praça do Marquês de Pombal, respetivamente; e o estreitamento 
e desnível no Corte D, com a passagem de uma via a uma cota inferior para estacionamento.  

Fig. 44.Rua Direita.  Cortes A. | Esc.: 1/2 000.

Fig. 45.Rua Direita.  Cortes B. | Esc.: 1/2 000.

Fig. 46.Rua Direita.  Cortes C. | Esc.: 1/2 000.

Fig. 47.Rua Direita.  Cortes D. | Esc.: 1/2 000.
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Fig. 48. Rua Direita, tecido urbano. Esc.: 1/3 000.

A linha a negrito representa o perímetro do tecido edificado, demonstrando que o seu desenho é 
delimitado pelo edificado com as fachadas alinhadas à face das ruas, como na cidade tradicional onde as 
ruas e edifícios são duas entidades inseparáveis que não podem conceber-se independentemente. A rua 
nasce das relações que entre si estabelecem os edifícios e por sua vez o espaço público comum a todos 
eles, capaz de disciplinar suas posições reciprocas. 
O tecido deste conjunto urbano é composto maioritariamente por casas unifamiliares (atualmente 
transformadas em plurifamiliares) que delimitam a rua, sendo a célula fundamental do tecido.
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Fig. 49. Rua Direita, parcelamento. Esc.: 1/3 000.

A linha a negrito representa o parcelamento, na sua maioria perpendicular ao eixo, demonstrando uma 
relação de união entre a rua e o edificado, com o aproveitamento da frente de rua.  A fachada do edificado 
é estreita e associa-se em banda ao longo dos arruamentos, criando condições favoráveis de adaptação 
ao terreno. 
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Fig. 50. Rua Direita, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
a; b; c. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas variáveis.
a’; b’; c’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a 
rua.  A divisão dos quarteirões em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a rua, 
variando a distribuição das parcelas com o aumento da profundidade. 

188 85 96 51 123 139 178 1269 592

a.

a'.

310 281b'. 584234251368207162276413

c'. 6191722833

c.

b.
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Fig. 51. Rua Direita, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
d; e; f. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões variáveis e formas 
idênticas. 
d’; e’; f ’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a 
rua.  A divisão dos quarteirões em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a rua, 
variando a distribuição das parcelas com o aumento da profundidade.
Os quarteirões definidos por ruas, são irregulares e apresentam um parcelamento perpendicular ao eixo. As 
parcelas são estreitas e profundas, com uma ocupação do solo com construção junto à rua.  A percentagem 
de construção é maior relativamente ao solo livre, presente no interior do quarteirão.

d. e.

f.

186 183 252 167 122 175 169 69 477d'. 216

616 205 158 92 114 51 132 618 126e'. 122258 172

301 201 332 227 800 329 192 700f'. 287 227
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A localização na antiga Rua Direita, este edifício tem uma frente estreita de 13 metros, insere-se numa 
parcela perpendicular e com profundidade relativamente à rua. O edifício tem três pisos, o alçado é 
simétrico com cinco vãos por piso à exceção do piso térreo que apresenta sete vãos, um deles em vitrina, 
ainda hoje existente com as mesmas características. 
O edificado, na Rua Direita, é denso e a altura máxima não ultrapassa os quatro pisos, exceto os edifícios 
públicos como a Igreja e a Câmara Municipal.

Fig. 52. Identificação e localização do edificado na Rua Direita. Esc.: 1/3500.

Fig. 53.Edifício pertencente a Egas Salgueiro. Fig. 54.Fotografia atual do edifício Egas Salgueiro.
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Fig. 56. Vila Nova. Esc.: 1/2 500. 
O bairro, no seu sector mais antigo, apresenta uma serie de ruas transformadas em ruas pedonais que 
vinculam/relacionam três espaços distintos: a Praça Melo Freitas; a Praça do Peixe; e a Praça 14 de Julho; 
o que confere uma escala de proximidade e de importância para com o peão. Este núcleo é marcado por 
uma série de contrastes que têm um grande impacto visual e dão vida ao percurso: a galeria do edifício 
arcada, um espaço interior aberto para o exterior, um compartimento que pode ser alcançado facilmente, 
embora encontre-se desviado do movimento principal que é a chegada à praça, o local é tranquilo e a 
luminosidade é atenuada; as saliências e reentrâncias, a perceção de toda a rua não é apreendida de uma 
só vez (o que que aconteceria se as fachadas estivessem perfeitamente alinhadas), o olhar detém-se numa 
complexidade e sinuosidade que é desejável visto tratar-se de uma rua residencial; a continuidade presente 
nas ruas pedonais com os conjuntos compactos de edifícios alinhados à face das ruas; e a abertura das 
praças, um local sossegado e tranquilo.
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Fig. 62.Vila Nova.  Corte B. | Esc.: 1/2 000.

Fig. 61.Vila Nova.  Corte A. | Esc.: 1/2 000.

Secções esquemáticas transversal e longitudinal, que complementam o esquema apresentado 
anteriormente (fig. 56), justificando e demonstrando os contrastes ao longo do percurso. 
O espaço interior aberto para o exterior e as saliências e reentrâncias presentes no Corte A; a abertura 
e a continuidade no Corte B, com a Praça do Peixe e a Praça Melo Freitas, e a sucessão/alinhamento do 
edificado. 
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A linha a negrito (fig.72) representa o perímetro do tecido edificado, demonstrando a relação com a 
cidade tradicional onde a forma urbana é baseada na delimitação, homogeneidade e equilíbrio. O tecido 
urbano é composto basicamente por casas unifamiliares (atualmente transformadas em plurifamiliares) 
que delimitam a rua, sendo a célula fundamental do tecido.

A linha a negrito (fig.73) representa, na sua maioria, o parcelamento perpendicular ao eixo, demonstrando 
um aproveitamento da frente de rua, com a fachada estreita e associando-se em banda ao longo dos 
arruamentos, criando condições de fácil adaptação aos terrenos.

Fig. 63.Vila Nova, tecido urbano. Esc.: 1/2 500. 

Fig. 64.Vila Nova, parcelamento. Esc.: 1/2 500. 
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Fig. 65. Vila Nova, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
a; b; c; d; e. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas 
variáveis.
a’; b’; c’; d’; e’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com 
a rua. A divisão dos quarteirões em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a 
rua, variando a distribuição das parcelas com o aumento da profundidade.
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Fig. 66. Vila Nova, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000. 
f; g; h; i. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões variáveis e formas 
idênticas. 
f ’; g’; h’; i’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a 
rua.  A divisão dos quarteirões em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a rua, 
variando a distribuição das parcelas com o aumento da profundidade.
Os quarteirões , da Vila Nova, são irregulares, com dimensões variáveis e alguns deles com formas idênticas, 
apresentam um parcelamento perpendicular às ruas (fig. 73) demonstrando uma relação entre a rua e o 
edificado. As parcelas são estreitas e profundas, apresentando uma ocupação do solo com construção 
muito densa e junto à rua, não apresenta muito solo livre à exceção as praças e pequenas áreas no interior 
dos quarteirões.
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O edificado no conjunto urbano da Vila Nova é muito denso e a altura máxima não ultrapassa os cinco 
pisos, são ainda percetíveis algumas composições originais.
Edifício (1) – localizado na Rua José Estevão, tem uma frente de rua e três pisos. O alçado é simétrico com 
três vãos por piso, exceto no piso três que só contém um vão. O piso térreo tem dois acessos, um para 
a zona de distribuição e acesso à caixa de escadas, e o outro para uma divisão interior que possivelmente 
seria a loja. Trata-se de um lote estreito e profundo. 

Fig. 67. Identificação e localização do edificado na Vila Nova. Esc.: 1/2500.

Fig. 68.Edifício pertencente a Francisco Lourenço (1).

2

1
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Edifício (2) – pertence ao núcleo da antiga Vila Nova, localizado na Rua Domingos Carrancho, este edifício 
tem uma frente de rua e dois pisos. O alçado é simétrico e contém três vãos no piso inferior e um vão 
no superior. O piso inferior contém dois acessos distintos, um para a zona de distribuição com a caixa 
de escadas ao centro, e outro direto para a divisão frontal que seria a loja. O lote é estreito e profundo. 

Fig. 69. Alçado principal do edifício pertencente a 
Francisco Marques Naia (2).

Fig. 70. Fotografia do alçado principal do edifício 
pertencente a Francisco Marques Naia (2).

Fig. 71. Plantas do edifício pertencente a Francisco Marques Naia (2).
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Fig. 73. Rua das Barcas. Esc.: 1/3 000. 

A

B

A unidade formada pela Rua José Rabumba e a Rua Homem Cristo Filho constituí um espaço urbano que 
amarra a antiga Rua das Barcas e parte da muralha de Aveiro. 
Este eixo de sentido Norte/Sul situa-se fora das muralhas, e a sua estrutura morfológica não é definida, 
cresce organicamente consoante as carências da cidade. Transformada em rua de sentido único (Sul/
Norte), o seu desenho é delimitado pelo edificado com as fachadas alinhadas à face das ruas, exceto a 
poente, devido à implantação do Parque de Santo António, a rua é delimitada por um muro. 
A progressão ao longo deste eixo vai sendo pontuada por uma série de contrastes que têm um impacto 
visual e dão vida ao percurso: o alargamento do eixo criando um espaço delimitado pelo edificado de 
uso público próximo e perpendicular ao canal central; o estreitamento provocado pela alteração da 
implantação do edificado em relação ao eixo, de modo a criar uma espécie de pressão que altera o espaço; 
a continuidade presente nas ruas com os conjuntos compactos de edifícios alinhados à face das ruas.
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Fig. 79. Rua das Barcas. Corte B. | Esc.: 1/1 000. 

Fig. 78. Rua das Barcas. Corte A. | Esc.: 1/1 000. 

Secções esquemáticas perpendiculares ao eixo, que complementam o esquema apresentado anteriormente 
(fig. 73), justificando e demonstrando os contrastes ao longo do percurso. 
O alargamento do eixo em primeiro plano e o estreitamento em segundo plano presente no Corte A; a 
continuidade no Corte B, com os conjuntos edificados na delimitação da rua. 
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Fig. 80. Rua das Barcas, tecido urbano. Esc.: 1/3 000. 
A linha a negrito representa o perimetro do tecido edificado, demonstrando a relação entre o tecido e a 
rua, não existindo espaçamento entre eles. 
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Fig. 81. Rua das Barcas, parcelamento. Esc.: 1/3 000. 
A linha a negrito representa, na sua maioria, o parcelamento perpendicular ao eixo, demonstrando 
um aproveitamento da frente de rua, com a fachada estreita e associando-se em banda ao longo dos 
arruamentos, criando condições de fácil adaptação aos terrenos.
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a'. 378

a.

3385

530 181 129 386 356 185 172 45 40 52 146 130 495 351 210 406 178 126 104 79 80 57 110

157 1943 3495 172 85 72 56

Fig. 82. Rua das Barcas, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000. 
a. Representação da irregularidade da estrutura do quarteirão. 
a’.Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a rua. A 
divisão do quarteirão em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a rua, variando 
a distribuição das parcelas com o aumento da profundidade.
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c'.60

c.

e.

f.

1500

e'.109

74 107 280 162 88 60 114 252 304 449 148 194 173 155 151 119 175 216 158 195 54 166 230 287 54

949 138 340 158 153 159 167 668 118 70

88 112 50 49 40 90 69 95 247 84 67 67 93 141 168 159 272697

f'. 708 197 155 136 62 78 83 77 41 26 55 63 136 105

d'.

d.

c'.

Fig. 83. Rua das Barcas, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000. 
c; d; e. Representação da regularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões variáveis e algumas 
das formas idênticas (d, e, f).
c’; d’; e’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a 
rua. A divisão do quarteirão em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a rua, 
variando a distribuição das parcelas com o aumento da profundidade.
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b'.71

b.

295

74 106 49 74 69 54 64 66 82 83 67 97 102 79 76 92 116 138 165 350 234 209 234 250 87 80 89 121

89 121 86 44 73 52 41 45 82 107 188 120 69 32 37 41 42 4320 48 1201

Fig. 84. Rua das Barcas, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/3 500. 
b. Representação da irregularidade da estrutura do quarteirão.
b’.Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a rua. A 
divisão do quarteirão em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a rua, variando 
a distribuição das parcelas com o aumento da profundidade.
Os quarteirões, da Rua das Barcas, são irregulares e apresentam um parcelamento, na sua maioria, 
perpendicular ao eixo demonstrando uma relação de união entre a rua e o edificado.  As parcelas 
são estreitas e profundas, com uma ocupação do solo com construção junto à rua. A percentagem de 
construção é maior relativamente ao solo livre, presente no interior do quarteirão, exceto o quarteirão a 
que pertence o Parque de Santo António, em que a percentagem de construção é inferior.
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Edifício (1) – localiza-se na Rua Homem Cristo Filho, com uma frente de rua e três pisos. O alçado não é 
simétrico e contêm dois vãos por piso – no térreo um acesso e uma janela de sacada; no segundo duas 
janelas de sacada unidas por um varandim; enquanto que o piso superior contém um vão de peitoril. 

Fig. 86. Edifício pertencente a Carolina 
Lamas. (1)

Fig. 87. Edifício pertencente a Carolina 
Lamas. (1)

Fig.85. Rua das Barcas, identificação da edificação. 
Esc.: 1/3000. 

1

2



132

Fig. 88. Edifício pertencente a Manuel 
Rodrigues Vieira (2).

Fig. 90. Planta rés-do-chão e 1ºandar do edifício pertencente a Manuel Rodrigues Vieira (2).

Fig. 89. Fotografia atual do edifício 
pertencente a Manuel Rodrigues Vieira 
(2).

Edifício (2) – localização na Rua Capitão Souza Pizarro, este edifício tem uma frente de rua e dois pisos. 
O alçado é simétrico com quatro vãos por piso. O piso inferior contém um acesso para a zona de 
distribuição central e para a caixa de escadas que fica junto da fachada posterior. Internamente o fogo 
distribui-se em quatro divisões em ambos os pisos, e o lote apresenta uma forma quadrangular. 
O edificado, na Rua das Barcas, é denso e a altura máxima não ultrapassa os quatro pisos, exceto os 
edifícios públicos como o Tribunal e a PSP. 
Esta unidade urbana com o tempo, como em grande parte da cidade, tem descaracterizado as arquiteturas 
envolventes que definem as ruas, sendo ainda interessante de observar as construções mais próximas do 
canal, ainda com alguns traços característicos.
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B A

Fig. 92. Bairro da Beira Mar. Esc.: 1/2 000. 

O Bairro da Beira Mar surgiu através do Plano de Edificação do Rossio, aprovado pela Câmara, com o uso 
de traçado regular. 
O conjunto urbano é pontuado por uma série de contrates: o edifício que bloqueia a continuidade do 
movimento dinâmico das vias, estabelecendo momentaneamente um espaço delimitado funcionando 
como um elemento de orientação e pontuação; o ponto focal associado à perspectiva das ruas que nos 
levam ao enquadramento dos canais da ria; a continuidade presente nas ruas com os conjuntos compactos 
de edifícios alinhados à face das ruas.
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Fig. 98. Bairro da Beira Mar, Corte B. Esc.: 1/2 000.

Fig. 97. Bairro da Beira Mar, Corte A. Esc.: 1/2 000.

Secções esquemáticas transversal e perpendicular, que complementam o esquema apresentado 
anteriormente (fig. 92), justificando e demonstrando os contrastes ao longo do percurso. 
O ponto focal associado à perspectiva das ruas que nos levam ao enquadramento dos canais da ria e a 
continuidade presente no Corte A; e o edifício que bloqueia a continuidade do movimento dinâmico das 
vias no Corte B. 
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Fig. 99. Bairro da Beira Mar, tecido urbano. Esc.: 1/2 000.

A linha a negrito representa o perimetro do tecido edificado, demonstrando a relação entre o tecido, a rua 
e os canais da ria, com o lado maior dos quarteirões paralelos aos canais. O tecido urbano é composto 
por habitação unifamiliar e plurifamiliar.
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Fig. 100. Bairro da Beira Mar, parcelamento. Esc.: 1/2 000.

A linha a negrito representa o parcelamento perpendicular ao eixo, e na sua maioria transversal ao 
quarteirão oferecendo duas frentes de rua por parcela. 
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d.

a'.170

d'.89

h.

h'.67

a.

165 297 188 184 135 139 202 95 109 221 153 71 75 287 306 52 87 185 88 64 63 62

99 19 37 87 44 44 76 116 121 119 119 127 109 85 58 25 167 44 54 71 111 111 104 112 115

65 31 49 39 80 51 124 90 27 118 168 183 106 125 120 371 380 50 63 106 60 60 116130

b. c.

e. f. g.

i. j.

b'. c'.

e'. f'. g'.

i'. j'.

Fig. 101. Bairro da Beira Mar, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.

a; b; c; d; e; f; g; h; i; j. Representação da regularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas 
semelhantes.
a’; b’; c’; d’; e’; f ’; h’; i’; j’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o 
contacto com a rua.  As parcelas, em cada quarteirão, têm larguras e profundidades idênticas, o que resulta 
numa distribuição de área igualitária. A divisão métrica das parcelas varia entre os 4 e os 10 metros de 
largura, salvo exceções, e entre os 11 e 37 metros de profundidade.
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Fig. 102. Bairro da Beira Mar, quarteirões e parcelamento.. Esc.: 1/2 000.

l; m; n; o. Representação da regularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas semelhantes.
l’; m’; n’; o’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto 
com a rua. As parcelas, em cada quarteirão, têm larguras e profundidades idênticas, o que resulta numa 
distribuição de área igualitária. A divisão métrica das parcelas varia entre os 4 e os 10 metros de largura, 
e entre os 15 e 21 metros de profundidade.
O bairro obedece a um desenho urbano quadriculado, que lhe confere um carácter distinto, paralelo 
aos canais da ria demonstrando a relação intrínseca entre o bairro e a ria. Os quarteirões regulares são 
definidos pelo traçado viário e apresentam um parcelamento perpendicular ao eixo das ruas. As parcelas 
são estreitas e profundas, na sua maioria ocupam o quarteirão transversalmente na totalidade, tendo uma 
percentagem quase total de ocupação do solo. O edificado é denso e a altura máxima não ultrapassa os 
três pisos.

l'. 111

n.

n'. 117

82 77 78 47 49 24 132 129 102 82 34 58 55 84 55 39 112 84 111 106 68 57 52 67 65 94 10787

139 65 69 78 72 138 45 98 53 104 41 110 70 99 111 92 64 89 103 90 91 87 61 84 85

l. m.

o.

m'.

o'.
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B

A

Fig. 104. Bairro de Albói. Esc.: 1/2 000. 
A estrutura morfológica, do Bairro de Albói, é definida por um desenho geométrico de conjunto, 
perimetralmente está implantado o edificado e o espaço quadrangular central é de uso coletivo. 
O percurso do exterior até ao interior do quarteirão revela uma sucessão de pontos de vista: o interior 
do quarteirão revela um recinto, uma polaridade entre a circulação de pessoas e veículos, fora deste 
fica o ruído e o ritmo apressado, no seu interior o sossego e a tranquilidade de sentir que o largo tem 
escala humana; a ligação e conexão do pavimento, com este a articular as diferentes partes da unidade 
urbana, ligando as ruas pedonais ao espaço central e estabelecendo uma hierarquia de importância no 
interior do quarteirão; um compartimento exterior que provoca nas pessoas uma sensação de posição 
ou identificação com aquilo que a rodeia; e a delimitação, encontrando-se um espaço completamente 
cercado, onde o cenário se mantém mas existindo quebras de continuidade que obriga o olhar a deter-se 
sem bloquear a sensação de progressão.
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Fig. 110. Bairro de Albói, Corte B. Esc.: 1/2 000.

Fig. 109. Bairro de Albói, Corte A. Esc.: 1/2 000.

Secções esquemáticas perpendiculares ao eixo, que complementam o esquema apresentado anteriormente 
(fig. 104), justificando e demonstrando os contrastes ao longo do percurso. 
O interior do quarteirão que demonstra um compartimento exterior presente no Corte A; a delimitação 
desenhada pelo conjunto do edificado e a ligação/conexão do pavimento em articulação com as diferentes 
partes da unidade urbana, no Corte B. 
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Fig. 111. Bairro de Albói, tecido urbano. Esc.: 1/2 000.

A linha a negrito representa o perimetro do tecido edificado, demonstrando a relação entre o tecido e 
a rua, não existindo espaçamento entre eles. O tecido urbano é composto por habitação unifamiliar e 
plurifamiliar. 
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Fig. 112. Bairro de Albói, parcelamento. Esc.: 1/2 000.

A linha a negrito representa, na sua maioria, o parcelamento perpendicular aos eixos das ruas, 
demonstrando uma relação de união entre a rua e o edificado. 
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c'. 242

d'. 428

a'.183

b'.48

a. b.

c. d.

211 206 273 100 190 176 131 225 158 143 92 160 77 130 63 65 503

45 53 57 57 49 52 77 33 76 79 87 81 82 92 99 67 142 77 84 59 59 56 59 57 58 62 62 68 88 37 13 42 17 89

159 204 150 115 114 112 103 118 679 190 240

232 215 369 76 103 92 111 73 98 93 64 25 44 38 50 40 45 54 49 58 65 72

Fig. 113. Bairro de Albói, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
a; b; c; d. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões variáveis e formas 
idênticas
a’; b’; c’; d’.Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a 
rua.  A divisão do quarteirão em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a rua, 
variando a distribuição das parcelas com o aumento da profundidade. Os quarteirões b e d demonstram, 
em parte, uma divisão métrica da parcela que varia entre 3 a 7 metros de largura, com uma variação de 
profundidade entre 10 a 14metros.
O edificado original seria um conjunto de casas térreas de frente reduzida e de um só piso, a nascente e 
a poente do conjunto ainda se matém a escala e os traços originais. 
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A

B

C
D

E

Fig. 115. Avenida Dr. Lourenço Peixinho. Esc.: 1/5 500. 

A Avenida Doutor Lourenço Peixinho cresceu devido à necessidade de ligação entre o centro da cidade e 
a estação de caminho-de-ferro. Deste modo aparece um novo tipo de espaço, um eixo de traçado retilíneo 
numa extensão de 1,1 quilómetros e 30 metros de largura, com uma estratégia de controlo e segregação 
vindos da cidade industrial, arborizado na faixa central.O percurso de um extremo ao outro da Avenida 
revela, quase como um catálogo significativo, uma mostragem da construção década a década. 
Nas extremidades a Avenida apresenta dois espaços de uso coletivo, a nascente na placa central e a poente 
agregado a um dos quarteirões. 
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Fig. 121. Avenida Dr. Lourenço Peixinho, corte A. Esc.: 1/5 000.

Fig. 122. Avenida Dr. Lourenço Peixinho, corte B. Esc.: 1/5 000.

Fig. 123. Avenida Dr. Lourenço Peixinho, corte C. Esc.: 1/5 000.

Fig. 124. Avenida Dr. Lourenço Peixinho, corte D. Esc.: 1/5 000.

Fig. 125. Avenida Dr. Lourenço Peixinho, corte E. Esc.: 1/5 000.

Secções esquemáticas prependiculares ao eixo, que complementam o esquema apresentado anteriormente 
(fig. 115), justificando e demonstrando os contrastes ao longo do percurso.
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G

H

I

Fig. 126. Avenida Dr. Lourenço Peixinho. Esc.: 1/5 500. 

Esta intervenção, com o objetivo de reajuste estrutural, opõem-se à ideia de cidade por sectores; uma 
vez fixo o traçado da via resulta, em ambos os lados, numa configuração de quarteirões que se reajustam 
conforme o entrelaçamento das vias existentes e do novo traçado.
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Fig. 131. Avenida Dr. Lourenço Peixinho, corte F. Esc.: 1/5 000.

Fig. 132. Avenida Dr. Lourenço Peixinho, corte G. Esc.: 1/5 000.

Fig. 133. Avenida Dr. Lourenço Peixinho, corte H. Esc.: 1/5 000.

Fig. 134. Avenida Dr. Lourenço Peixinho, corte I. Esc.: 1/5 000.

Secções esquemáticas perpendiculares ao eixo, que complementam o esquema apresentado anteriormente 
(fig. 126), justificando e demonstrando os contrastes ao longo do percurso.
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Fig. 135. Avenida Dr. Lourenço Peixinho, tecido urbano. Esc.: 1/5 000.
A linha a negrito representa o perímetro do tecido edificado, demonstrando a relação entre o tecido e a 
Avenida com o alinhamento das fachadas.
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Fig. 136. Avenida Dr. Lourenço Peixinho, parcelamento. Esc.: 1/5 000.
A linha a negrito representa o parcelamento perpendicular à Avenida, demonstrando uma ligação entre 
esta e o edificado. 
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b'. 301

e'. 90

a'. 707

c'.196 358d'.

a.

c.

d.b. e.

830 754 818 541 601 499 88 281 222 518 558 434

65 34 79 29 96 171 76 77 122 56 426 215 98 119 324 96 127 131 222 213

206 200 214 170 55 76 137 738

296 266 196 492 485 206 179 195 144 286 482 394 567Fig. 137. Avenida Dr. Lourenço Peixinho, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
a; b; c; d; e. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas 
variáveis. 
a’; b’; c’; d’; e’.Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com 
a rua. A divisão do quarteirão em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a 
Avenida, variando a distribuição das parcelas com o aumento da profundidade.
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f'. 399

f'. 370

g'. 436

g'.54

389 170 141 320 506 435 383 252 376 321 278 208 202 657 487 457 333

290 212 256 534 76 439 215 206 132 1131 979 668 1477

369 750 302 291 304 182 119 73 115 95 173 216 126 121 61 121 390 153 201 448

462 501 359 1166

f. g.

Fig. 138. Avenida Dr. Lourenço Peixinho, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
f; g. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, 
f ’; g’.Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a rua.
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h'. 373

i'. 173

i'. 164

j'. 355 259l'.

m'. 215

m'. 499

l.

m.

j.

i.

h.

286 455 335 337 232 225 438 516 419 829 877 379 491 194 177 427 497

257 173 109 427 184 363 354 159 219 227 237 240 208 260 228 201 236

417 187 265 47 47 398

395 268 143 393 410 410 1542 129 116 248 130 130 255

351 374 681 359 361 368 342 361 352 356 755 478 248 249 243 242 640

161 1797
Fig. 139. Avenida Dr. Lourenço Peixinho, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
h; i; j; l; m. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões variáveis e formas 
idênticas.
h’; i’; j’; l’; m’.Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com 
a Avenida.
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Fig. 140. Avenida Dr. Lourenço Peixinho. Esc.: 
1/5 500.

Fig. 143. Edifício pertencente a Jaime Rodrigues. (1)

Fig. 141. Edifício pertencente a Jaime Rodrigues. (1)

Fig. 142. Fotografia atual do edifício pertencente a 
Jaime Rodrigues. (1)

Edifício (1) –  localização no lado sul da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, este edifício tem duas frentes de 
rua e dois pisos. O alçado é simétrico e contém seis vão no piso inferior e quatro no superior. 

1

5

3

2

4

6
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Fig. 144. Edifício pertencente a Gervásio Aleluia. (2) Fig. 145. Fotografia atual do edifício pertencente a  
Gervásio Aleluia. (2) 

Edifício  (2) – localização no lado Sul da Avenida, este edifício tem duas frentes e dois pisos. O alçado é 
simétrico apresentando três vãos por piso. 
Edifício (3) – localização no lado Sul da Avenida, este edifício tem duas frentes de rua e dois pisos. O alçado 
é assimétrico contendo oito vãos por piso. No piso térreo situava-se o estabelecimento e o acesso ao piso 
superior era feito pela caixa de escadas situada no alçado posterior.
Edifício (4) – localização a sul na Avenida Dr. Lourenço Peixinho, este edifício contém duas frentes de rua 
e três pisos. O alçado é assimétrico contendo três vãos nos pisos inferiores e um vão no superior. 

Fig. 146. Edifício pertencente a Serafim Duarte. (3) Fig. 147. Edifício pertencente a Serafim Duarte. (3)

Fig. 148. Edifício pertencente a António Simões 
Cruz. (4)

Fig. 149. Fotografia atual do edifício pertencente a   
António Simões Cruz. (4)
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Fig. 152. Edifício pertencente a Ernesto Vieira, alçado principal e lateral (6).

Fig. 153. Fotografia atual do edifício pertencente a Ernesto Vieira (6).

Fig. 150. Edifício pertencente a António Osório de 
Almeida (5). 

Fig. 151. Fotografia atual do edifício pertencente a   
António Osório de Almeida (5).

Edifício (5) – localização na Avenida Dr. Lourenço Peixinho, este edifício contém uma frente de rua e três 
pisos. O alçado é assimétrico contendo quatro vãos por piso. 
Edifício (6) – localização na Avenida Dr. Lourenço Peixinho, este edifício contém duas frentes de rua e três 
pisos. O alçado é assimétrico contendo seis vãos por piso. 





7. Bairro da Misericórdia

11. Bairro de
Santiago

1. Rua
Direita

2. Vila Nova 3. Rua das
Barcas

4. Bairro da
Beira Mar

5. Bairro de
Albói

6. Avenida Dr. Lourenço
Peixinho

9. Bairro do
Liceu

8. Avenida de
Arújo e Silva

7. Bairro da
Misericórdia

10. Bairro da
Gulbenkian

12. Urbanização
Forca Vouga

13.Urbanização
Glicínias



162

A

B

Fig. 155. Bairro da Misericórdia. Esc.: 1/2 000. 

A Santa Casa da Misericórdia, com o apoio do Governo, aplicou capitais para a construção de um bairro 
social, o Bairro da Misericórdia, em terrenos que ficariam nas imediações do novo hospital, pertencente 
a esta instituição. 
O conjunto habitacional social foi desenvolvido e construído em 1949, e insere-se num quarteirão 
rectângular limitado a nordeste pela nacional 235; a sudeste pela Avenida João Jacinto de Magalhães; a 
Sudoeste e Noroeste pela Universidade de Aveiro.  As vias no interior do quarteirão são de sentido único 
e não são desenhadas tendo em conta as necessidades do peão, uma vez que não existem passeios, e 
pouco pensadas para o uso automóvel uma vez que também não existem zonas de estacionamento. 
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Fig. 160. Bairro da Misericórdia, corte A. Esc.: 1/2 000. 

Fig. 161. Bairro da Misericórdia, corte B. Esc.: 1/2 000. 

A construção do projeto ocupa a totalidade do quarteirão, desenvolvendo-se para o seu interior e 
exclusivamente de uso habitacional, não contendo espaços de uso público.
A progressão vai sendo pontuada por uma escala intimista e uma relação de separação entre o público e 
o privado devido à presença dos muros. A imagem do bairro é contínua, não tendo situações de grande 
contraste.
Secções esquemáticas transversal e perpendicular, que complementam o esquema apresentado 
anteriormente (fig. 155), justificando e demonstrando os pontos de vista ao longo do percurso. 
A imagem contínua do bairro presente no Corte A; e a separação entre público e privado no Corte B. 
O conjunto dos edifícios tem uma grande coerência formal, conseguida pela construção de habitações 
unifamiliares térreas (piso único) alinhadas entre si, e as janelas e portas à mesma altura demarcando uma 
horizontalidade quebrada pela marcação vertical das chaminés. 
O acesso aos edifícios é feito pela passagem dos muros, uma clara demarcação daquilo que é privado e 
público. 
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Fig. 162. Bairro da Misericórdia, tecido urbano. Esc.: 1/2 000.
A linha a negrito representa o perímetro do tecido edificado, demonstrando a relação entre o edificado 
e as vias, com um recuo da construção. O tecido urbano deste quarteirão é composto por habitação 
unifamiliar, exceto o edifício situado no topo Sudoeste.

Fig. 163. Bairro da Misericórdia, parcelamento. Esc.: 1/2 000.
A linha a negrito representa o parcelamento perpendicular aos eixos, exceto o edifício situado no topo 
Sudoeste que apresenta uma implantação paralela à rua.
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a'.288

a'. 320

a'.130

a.

231 187 188 192 213 218 309 1379 811 643

197 202 199 205 217 223 326 472 203 293 122 123 122 124 121 121 148 151 149 145 121

115 131 121 120

Fig. 164. Bairro da Misericórdia, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.

a. Representação da regularidade da estrutura do quarteirão, de forma rectângular.
a’. Parcelamento correspondente ao quarteirão em m2. Linha a negrito indica o contacto com a rua. O 
parcelamento respeita uma métrica de 6 a 10 metros de largura e 17 a 28 metros de profundidade; nos 
braços mais compridos do quarteirão as frentes e profundidades são maiores relativamente ao interior 
do quarteirão.
O quarteirão apresenta um parcelamento que respeita uma métrica de 6 a 10 metros de largura e 
17 a 28 metros de profundidade; os seus braços mais compridos têm frentes e profundidades maiores 
relativamente ao interior do quarteirão, o que demonstra uma hierarquia de espaços e divisões de áreas.  
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A

B

C

Fig. 166. Avenida de Araújo e Silva. Esc.: 1/5 000.

A Avenida Araújo e Silva é um sector da cidade próximo do grande eixo verde, o Jardim do Infante D. 
Pedro correspondente ao ajardinamento de uma extensa zona urbana ocidental, inaugurado em 1927, 
sendo prolongado para norte pelo parque da Baixa de Santo António.
A Avenida complementa este espaço seguindo alguns dos princípios característicos das cidades-jardim. 
Um eixo de traçado rectilíneo, com uma extensão de 550 metros e 13 metros de largura, contém uma 
arborização nos passeios marcando uma separação entre o local de passagem do automóvel e o local das 
pessoas/peão. 
A progressão vai sendo pontuada por uma escala acolhedora, exceto na extremidade a sul, e uma relação 
de separação entre o público e o privado devido à presença dos muros.
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Fig. 171. Avenida Araújo e Silva, corte A. Esc.: 1/2 000.

Fig. 172. Avenida Araújo e Silva, corte B. Esc.: 1/2 000.

Fig. 173. Avenida Araújo e Silva, corte C. Esc.: 1/2 000.

O percurso de um extremo ao outro da Avenida revela uma sucessão de pontos de vista, a progressão 
vai sendo pontuada por uma escala acolhedora. As proporções entre o espaço construído, o espaço 
do veículo e o espaço das pessoas são equilibradas, com um passeio pontoado pela arborização e pela 
presença dos muros das habitações que estabelecem entre si uma separação e hierarquização do espaço 
público do privado.
Secções esquemáticas perpendiculares ao eixo, que complementam o esquema apresentado anteriormente 
(fig. 166), justificando e demonstrando os pontos de vista ao longo do percurso. 
A imagem contínua de uma escala acolhedora presente no Corte A; e a separação entre público e privado 
no Corte B; e a diferença de escala na extremidade Sul da Avenida no Corte C.
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Fig. 174. Avenida de Araújo e Silva, tecido urbano. Esc.: 1/5 000.

A linha a negrito representa o perímetro do tecido edificado, demonstrando uma descontinuidade deste 
devido ao uso do espaço verde. O tecido urbano desta unidade é composto por habitação, na sua maioria, 
unifamiliar e plurifamiliar.
Os quarteirões de natureza irregular respeitam esta hierarquização demonstrando, na divisão do 
parcelamento, um principio base de perpendicularidade com a Avenida seguindo uma preocupação métrica 
que varia entre 10 e os 19 metros de largura; a profundidade das parcelas é constante no contacto com 
a Avenida e maior posteriormente. 
O tecido edificado desta unidade não é contínuo existindo uma separação entre edifícios e um recuo dos 
edifícios em relação à Avenida; o espaço resultante destes afastamentos é destinado a jardim, oferecendo 
uma frente verde ao eixo. 
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Fig. 175. Avenida Araújo e Silva, parcelamento. Esc.: 1/5 000.

A linha a negrito representa o parcelamento perpendicular ao eixo.
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a'. 336

a'. 267

b'. 746

a. b.

556 324 357 373 409 207 186 597 292 298 264 257 318 756 488

113 169 346 545 604 468 545 748 308 300 409

923 635 894 291 310 1200 219 377 191 177 174

Fig. 176. Avenida Araújo e Silva, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 500.
a; b. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas variáveis.
a’; b’. Parcelamento correspondente ao quarteirão em m2. Linha a negrito indica o contacto com a rua. 
A divisão dos quarteirões em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a rua, 
variando a distribuição das parcelas com o aumento da profundidade. As parcelas junto à Avenida seguem 
uma métrica que varia entre os 10 e os 19 metros de largura.
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c'.418

c'. 1358

c.

485 470 516 510 1006 747 937 639 912 441 358 267 485 498

1163 991 1750 2662 1533 1093 443 1151 750 388 957 683 251 316 1255

Fig. 177. Avenida Araújo e Silva, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 500.
c. Representação da irregularidade da estrutura do quarteirão, com dimensões variáveis.
c’. Parcelamento correspondente ao quarteirão em m2. Linha a negrito indica o contacto com a rua. 
A divisão dos quarteirões em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a rua, 
variando a distribuição das parcelas com o aumento da profundidade. As parcelas junto à Avenida seguem 
uma métrica que varia entre os 10 e os 28 metros de largura, é perceptivel uma maior profundidade nas 
parcelas posteriores.
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d'. 923

d'. 1169

d'. 698

609 476 622 657 788 759 729 882 815 792 758 567

641 245 210 237 188 475 630 734 723 760 733 748 721

777 799 2737

Fig. 1178. Avenida Araújo e Silva, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 500.
d. Representação da irregularidade da estrutura do quarteirão, com dimensões variáveis.
d’. Parcelamento correspondente ao quarteirão em m2. Linha a negrito indica o contacto com a rua. A 
divisão dos quarteirões em parcelas é perpendicular à rua, variando a distribuição das parcelas com o 
aumento da profundidade, é perceptível o afastamento entre o edificado semelhante ao longo de toda a 
Avenida. As parcelas junto à Avenida seguem uma métrica que varia entre os 17 e os 26 metros de largura. 
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Edifício (1) – localização na Avenida de Araújo e Silva, este edifício tem uma frente de rua e dois pisos. O 
alçado é assimétrico, com cinco vãos por piso e o acesso é feito pela fachada na lateral.  
Edifícios (2) – localização na Avenida Araújo e Silva, este edifício contem uma frente de rua e dois pisos. O 
alçado é assimétrico com quatro vãos no piso térreo e quatro no superior.

Fig. 180. Edifício pertencente a Agustinho Tavares 
(1).

Fig. 181. Fotografia atual do edifício pertencente a   
Agustinho Tavares (1). 

Fig. 179. Avenida de Araújo e Silva. Esc.: 1/3 000.
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Fig. 182. Edifício a Carlos Pinho Aleluia (2).
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Fig. 183. Edifício pertencente a Filipe Dias Neves 
(3).

Fig. 185. Edifício pertencente a Armanda Abrantes 
Saraiva (4).

Fig. 184. Fotografia atual do edifício pertencente a 
Filipe Dias Neves (3). 

Fig. 186. Fotografia atual do edifício pertencente a    
Armanda Abrantes Saraiva (4).

Edifício (3) – localização a norte da Avenida Araújo e Silva, este edifício tem uma frente de rua e dois pisos. 
O alçado é assimétrico com quatro vãos por piso, no piso térreo apresenta dois acessos, no piso superior 
tem janelas de sacada unidas por um varandim; parte da fachada é revestida a azulejo.
Edifício (4) – localizado na Avenida, este edifício tem uma frente de rua e dois pisos. O alçado é assimétrico 
apresentando seis vãos no piso inferior e cinco no superior. Os vãos são horizontais, sobressaindo a 
marcação da chaminé e da caixa de escadas. 
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Fig. 187. Edifício pertencente a Filipe Dias Neves. 
(5).

Fig. 188. Fotografia atual do edifício pertencente a    
Filipe Dias Neves (5).

Edifício (5) - localização a norte da Avenida Araújo e Silva, este edifício tem uma frente de rua e dois 
pisos. O alçado é assimétrico com três vãos por piso, no piso térreo apresenta um acesso lateral, no piso 
superior tem duas janelas de sacada unidas por um varandim.
Edifício (6) – localização na Avenida, este edifício contém uma frente de rua e dois pisos. O alçado é 
assimétrico apresentando quatro vãos no piso inferior e três no superior. 

Fig. 189. Edifício pertencente a Humberto Rocha 
Leitão (6).

Fig. 190. Fotografia atual do edifício pertencente a    
Humberto Rocha Leitão (6).
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Edifício (7) – localização a norte da Avenida Lourenço Peixinho, este edifício tem uma frente de rua e 
dois pisos. O alçado não é simétrico com um vão de acesso no piso inferior e dois no superior. O edifício 
contem dois acessos distinto um a nível inferior e o outro a nível superior através de uma caixa de escadas 
na fachada. O lote é estreito e profundo.
Edifício (8) – localização na Avenida, este edifício contém uma frente de rua e dois pisos. O alçado é 
assimétrico com três vãos no piso térreo e quatro no superior. No interior trata-se de uma habitação 
com uma área significativa e divisões ligadas por um corredor de distribuição central. O acesso ao fogo é 
feito a dois níveis, o do piso térreo central e o do piso superior, também central, através de uma caixa de 
escadas que desenha a fachada. 

Fig. 191. Edifício pertencente a Armando Cancela. 
(7).

Fig. 192. Edifício pertencente a Armando Cancela. 
(7).

Fig. 193. Edifício pertencente a António Martins da 
Silva (8). 

Fig. 194. Edifício pertencente a António Martins da 
Silva (8). 
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Edifício (9) – localização a nascente da Avenida Araújo e Silva, este edifício contém uma frente de rua e 
dois pisos. O alçado não é simétrico, com dois vãos no piso inferior e três no piso superior. No interior 
trata-se de uma habitação com uma área significativa e divisões ligadas por um corredor de distribuição 
central. O acesso ao fogo é feito a dois níveis, o do piso térreo central e o do piso superior, também 
central, através de uma caixa de escadas que desenha a fachada.
Edifício (10) – localização a nascente da Avenida Araújo e Silva, este edifício contém uma frente de rua e 
dois pisos. O alçado é assimétrico, dois vãos por piso. No interior trata-se de uma habitação com uma 
área significativa e divisões ligadas entre si. O acesso ao fogo é feito lateralmente e directamente para um 
jardim de inverno, a escada de acesso ao piso superior localiza-se no centro do fogo lateralmente. 

Fig. 195. Edifício pertencente João dos Santos (9). Fig. 196. Edifício pertencente a João dos Santos (9). 

Fig. 197. Edifício pertencente Alfredo Pereira da 
Luz (10). 

Fig. 198. Edifício pertencente Alfredo Pereira da 
Luz (10). 
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Fig. 200. Bairro do Liceu. Esc.: 1/2 500. 
O percurso de um extremo ao outro do bairro revela uma sucessão de pontos de vista, conforme se 
procura exemplificar através desta série de fotografias. Na planta, cada seta representa um ponto de vista. 
A progressão vai sendo pontuada por uma série de contrastes que têm um impacto visual e dão vida ao 
percurso: o conjunto urbano, no seu interior existe a habitação e as zonas de estar, na periferia o trânsito 
automóvel e o quotidiano apressado; o desnível, utilizado de maneira funcional para separar uma zona 
de estar mais íntima; o interior do quarteirão revela um recinto, uma polaridade entre a circulação de 
pessoas e veículos, fora deste fica o ruído e o ritmo apressado, no interior o sossego e a tranquilidade 
do espaço verde.
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Fig. 205. Bairro do Liceu, corte A. Esc.: 1/2 000.

Fig. 206. Bairro do Liceu, corte A. Esc.: 1/2 000.

Secções esquemáticas transversal e perpendicular, que complementam o esquema apresentado 
anteriormente (fig. 200), justificando e demonstrando os contrastes ao longo do percurso. 
A unidade/conjunto urbano presente no Corte A; e o desnível e a delimitação do recinto no Corte B. 
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Fig. 207. Bairro do Liceu, tecido urbano. Esc.: 1/2 000.

A linha a negrito representa o perímetro do tecido edificado, demonstrando a relação entre o edificado e 
as vias, com um recuo da construção, oferecendo espaços verdes que complementam o traçado viário. O 
tecido urbano deste quarteirão é composto por habitação plurifamiliar. 
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Fig. 208. Bairro do Liceu, parcelamento. Esc.: 1/2 000.

A linha a negrito representa o parcelamento perpendicular das torres e de paralelismo das habitações e 
dos hotéis.
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a'. 656

a'. 773

427 689 717 487 650

999 955 1175 2219

Fig. 209. Bairro do Liceu, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.

a. Representação da irregularidade da estrutura do quarteirão, de forma trapezoidal 
a’.Parcelamento correspondente ao quarteirão em m2. Linha a negrito indica o contacto com a rua. As 
parcelas das torres variam, devido à implantação perimetral, mas a massa construída é a mesma; as parcelas 
de contacto com a Avenida 25 de Abril são semelhantes, com uma largura que varia entre os 27 e 28 
metros e uma profundidade de 10 a 12 metros. 
O conjunto habitacional insere-se num quarteirão em forma de trapézio, limitado por ruas e avenidas. 
A construção do projeto das torres não ocupa a totalidade do quarteirão, apenas uma fração. Desenvolve-
se em parte da rua Dr. Manuel das Neves e na totalidade da rua Sebastião de Magalhães Lima, o restante 
quarteirão é ocupado por edifícios habitacionais, com frente jardim, e por dois hóteis. Quatro torres 
construídas ocupando perifericamente o quarteirão, no seu interior foi implantada uma zona de uso 
público. 
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Fig. 211. Edifícios das torres vermelhas, Bairro do Liceu.

O edificado tem uma coerência formal, conseguida pela expressão da estrutura da torre quadrangular, 
revestida tijolo aparente de cor vermelha e pelos envidraçados nas esquinas. Cada um dos blocos é 
constituído por cinco pisos, com vãos marcadamente horizontais. O piso da entrada é elevado em relação 
à via pública através da estrutura da escada, permitindo a existencia de uma cave iluinada e ventilada 
através das janelas junto ao solo.  
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Fig. 210. Edifícios das torres vermelhas, Bairro do Liceu. Enquadramento da época.
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Fig. 213. Bairro da Gulbenkian. Esc.: 1/2 500.

O Bairro da Gulbenkian terá sido construído por volta dos anos 70, uma vez que em 1964 ainda não 
aparece na planta das expansões sucessivas do Plano Diretor Municipal, mas em 1979 já aparece o traçado 
na planta do Plano Integrado do Bairro de Santiago. 
O conjunto habitacional insere-se num quarteirão rectângular, limitado a Noroeste pela Fábrica da 
Ciência Viva; nordeste pelo Parque do Infante D. Pedro; a sudeste pelo Conservatório de Música de Aveiro 
Calouste Gulbenkian; e a Sudoeste pela Nacional 235. 
A progressão vai sendo pontuada por uma escala controlada e uma relação de separação entre o público 
e o privado devido à presença dos muros. A  imagem do bairro é contínua, não tendo situações de grande 
contraste.
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Fig. 219. Bairro da Gulbenkian, corte B. Esc.: 1/2 000.

Fig. 218. Bairro da Gulbenkian, corte A. Esc.: 1/2 000.

Secções esquemáticas transversal e perpendicularmente, que complementam o esquema apresentado 
anteriormente (fig. 213), justificando e demonstrando os pontos de vista ao longo do percurso. 
A separação entre público e privado no Corte A; e a imagem contínua do bairro presente no Corte B. 
As vias no interior do quarteirão correspondem a uma hierarquia: as vias transversais são de dois 
sentidos e respondem as necessidades do peão e do automóvel, contendo passeios e estacionamento; 
as vias longitudinais são de sentido único, a Rua Professor Egas Moniz também responde positivamente 
as necessidade do peão e do automóvel, e a Rua Manuel Mendes carece de passeios e estacionamento.
O conjunto do edificado tem uma grande coerência formal conseguida pela construção de habitações 
plurifamiliares de três pisos alinhadas entre si (em banda), que recuam relativamente à via oferecendo uma 
frente de jardim. O acesso aos edifícios é feito pela passagem dos muros, uma clara demarcação daquilo 
que é público e privado. 
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Fig. 220. Bairro da Gulbenkian, tecido urbano. Esc.: 1/3 000.

A linha a negrito representa o perímetro do tecido edificado, demonstrando o alinhamento deste com um 
recuo relativo à rua. O tecido urbano desta unidade é composto por habitação plurifamiliar.
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Fig. 221. Bairro da Gulbenkian, parcelamento. Esc.: 1/3 000.

A linha a negrito representa o parcelamento perpendicular ao eixo.
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a'.

c'. 460

b'.

a.

b.

500

d'. 763

c. d.

347 294 637 334 360 375 522 842 726 671 511

319 340 421 381 294 405 406 643 320 762

516 423

Fig. 222. Bairro de Santiago, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.

a; b; c; d. Representação da regularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas semelhantes.
a’; b’; c’; d’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a 
rua.  A divisão dos quarteirões em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a rua, 
mantendo a forma e a dimensão simetricamente por querteirão. 
Os quarteirões apresentam um parcelamento perpendicular às vias, com uma métrica que varia de 10 a 
23 metros de largura e de 25 a 28 metros de profundidade.
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e'. 998

e.

f.

g.

f'. 466

g'. 491

898 359

361 458 1084 740 1056

291 218 552

Fig. 223. Bairro de Santiago, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.

e; f; g. Representação da regularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas semelhantes.
e’; f ’; g’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a 
rua.  A divisão dos quarteirões em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a 
rua, mantendo a forma e a dimensão simetricamente por querteirão, exceto o quarteirão de uso público.





11. Bairro de Santiago

11. Bairro de
Santiago

1. Rua
Direita

2. Vila Nova 3. Rua das
Barcas

4. Bairro da
Beira Mar

5. Bairro de
Albói

6. Avenida Dr. Lourenço
Peixinho

9. Bairro do
Liceu

8. Avenida de
Arújo e Silva

7. Bairro da
Misericórdia

10. Bairro da
Gulbenkian

12. Urbanização
Forca Vouga

13.Urbanização
Glicínias



198

A

B

C

Fig. 225. Bairro de Santiago. Esc.: 1/3 500. 

O percurso de um extremo ao outro do bairro revela uma sucessão de pontos de vista, conforme se 
procura exemplificar através desta série de fotografias. Na planta, cada seta representa um ponto de vista. 
A progressão vai sendo pontuada por uma série de contrastes que têm um impacto visual e dão vida ao 
percurso: o desnível, utilizado de maneira funcional para separar uma zona de estar mais íntima; o interior 
do quarteirão revela um recinto, uma polaridade entre a circulação de pessoas e veículos, fora deste fica o 
ruído e o ritmo apressado, no interior o sossego e a tranquilidade do espaço verde.
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Fig. 234. Bairro de Santiago, corte C. Esc.: 1/2 000.

Fig. 233. Bairro de Santiago, corte B. Esc.: 1/2 000.

Fig. 232. Bairro de Santiago, corte A. Esc.: 1/2 000.

Secções esquemáticas perpendiculares ao eixo, que complementam o esquema apresentado anteriormente 
(fig. 225), justificando e demonstrando os contrastes ao longo do percurso. 
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Fig. 235. Bairro de Santiago, tecido urbano. Esc.: 1/5 000.

A linha a negrito representa o perímetro do tecido edificado, demonstrando uma reinterpretação 
daquilo que é o quarteirão, com um sistema de relações entre edifícios lineares que definem os vazios 
hierarquizados. Os blocos habitacionais são colocados paralelamente as ruas criando uma relação causa 
efeito com as ruas e os vazios.
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Fig. 236. Bairro de Santiago, parcelamento. Esc.: 1/5 000.

A linha a negrito representa o parcelamento perpendicular ao eixo, demonstrando um aproveitamento 
da frente de rua.
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a'.170

a'.188

b'.170

b'. 254

c'.243

d'.170

188 189 207 217 230 228 243 97 243 228 230 217 207 18978 78 78 78 78 78 97

170 149 149 149 149 149 149

227 188 188 254 227 188 188 254 242 149 149 149 242 254 188 188 227

188 188 227 170 149 149 149

228 230 218 207 200 149 149 149 149 200 207 218 230 228 24398 79 79 79 79 79 79 96

188 189 207 119 143 149 149 143 119 207 190 189 188 149 149

Fig. 237. Bairro de Santiago, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
a; b; c; d. Representação da regularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas semelhantes.
a’; b’; c’; d’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a 
rua. A divisão dos quarteirões em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a rua, 
mantendo a forma e a dimensão simetricamente por querteirão. 
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e'. 622

f'. 254

i'. 214

j'. 252

l'. 207

g'. 213

h'. 239

m'. 193

e. m.

h.

f. g. i.

j.

l.

281 995

250 254 287 260

280 252269 261 246

252 236 255 227 261 201

282 253 235

247 258 222 267 288 474

Fig. 238. Bairro de Santiago, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
e; f; g; h; i; j; l. Representação da regularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas 
semelhantes.
e’; f ’; g’; h’; i’; j’; l. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto 
com a rua. A divisão dos quarteirões em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com 
a rua, mantendo a forma e a dimensão simetricamente por querteirão. 
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n'. 188

o'.140

p'. 1603

q'.345

329 339 270 282 242 292 283 229

215 257 246 290 333 273 246 257 215 140

3676 302 274 337 305 301

462 604 537 507 538 1345 551 462 219 437 483 521 537 481 388

n.

o.

q.

p.

Fig. 239. Bairro de Santiago, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
n; o; p; q. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas variáveis.
n’; o’; p’; q’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a 
rua.  A divisão dos quarteirões em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a rua.
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A

B

Fig. 241. Urbanização Forca Vouga. Esc.: 1/5 000.

O percurso de um extremo ao outro da urbanização revela uma sucessão de pontos de vista, conforme se 
procura exemplificar através desta série de fotografias. Na planta, cada seta representa um ponto de vista. 
A progressão vai sendo pontuada por uma série de contrastes que têm um grande impacto visual e dão 
vida ao percurso: a diferença de escalas marcada pelo contraste entre edificações unifamiliares de dois 
pisos e de plurifamiliares de seis pisos; a separação entre o público e o privado devido à presença dos 
muros; os desníveis utilizados funcionalmente através da construção para unir duas cotas distintas. 
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Fig. 247. Urbanização Forca Vouga, Corte A’. Esc.: 1/2 000.

Fig. 246. Urbanização Forca Vouga, Corte A. Esc.: 1/2 000.

Fig. 248. Urbanização Forca Vouga, Corte B. Esc.: 1/2 000.

Secções esquemáticas transversal e perpendicularmente, que complementam o esquema apresentado 
anteriormente (fig. 241), justificando e demonstrando os pontos de vista ao longo do percurso. 
A diferença de escalas e a separação entre público e privado no Corte A; e a funcionalidade dos desníveis 
presente no Corte B.
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Fig. 249. Urbanização Forca Vouga, tecido urbano. Esc.: 1/5 000.

A linha a negrito representa o perímetro do tecido edificado, demonstrando a indefenição do padrão de 
ocupação, com recuos relativos à rua com separação por muros, e com fachadas junto à rua. 

Fig. 250. Urbanização Forca Vouga, parcelamento. Esc.: 1/5 000.

A linha a negrito representa o parcelamento com critérios distintos, em parte perpendiculares aos eixos 
das ruas e por outro lado paralelamente. 
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a'. 2837

b'. 1708

c'. 1035

648

1343 1341

1784 1537 1437

c'. 377 371 525

a.

c.

b.

Fig. 251. Urbanização Forca Vouga, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.

a; b; c. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas variáveis.
a’; b’; c’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a rua.  
A divisão dos quarteirões em parcelas é delimitada pelo desenho do edificado. 
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d'. 433

e'. 202

e'. 332

f'. 1353

f.

e.

d.

468 335 300 255 256 255 255 255 482

202 203 405 536 229 229 457 229 229 229 499 236 229 227 218 278 220

329 223 219 220 221 221 221

730 467 912

Fig. 252. Urbanização Forca Vouga, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
d; e; f. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas variávies.
d’; e’; f ’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a 
rua. A divisão dos quarteirões em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a rua, 
mantendo a forma e a dimensão simetricamente por querteirão, exceto o quarteirão f.
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g'. 1019

h'. 408

i'. 345

i.

g.

h.

583 442 429 417 408 408 1607 411 526

234 234 234 364 918 405 439

224 224 225 226 225 297 297 224 226 224 224 224 345

Fig. 253. Urbanização Forca Vouga, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
g; h; i. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas variávies.
g’; h’; i’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a 
rua. A divisão dos quarteirões em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a rua, 
mantendo a forma e a dimensão simetricamente por querteirão.
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j1'. 334

j1.

j4.

j2. j3.

840 270

j2'. 795 j3'. 971

j4'. 2119

777 1109 971

787

Fig. 254. Urbanização Forca Vouga, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.

j1; j2; j3; j4. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas 
variáveis.
j1’; j2’; j3’; j4’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com 
a rua.  A divisão dos quarteirões em parcelas é delimitada pelo desenho do edificado. 
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l'. 970

l.

m.

n.

m'. 1162 n'. 4347

1155 1147 261 198 197 198 302

1160 1245

Fig. 255. Urbanização Forca Vouga, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.

l; m; n. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas variávies.
l’; m’; n’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a 
rua. A divisão dos quarteirões em parcelas obedece a um princípio base de perpendicularidade com a rua.
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Fig. 257. Urbanização Glicínias. Esc.: 1/3 000.

O percurso de um extremo ao outro da urbanização revela uma sucessão de pontos de vista, conforme se 
procura exemplificar através desta série de fotografias. Na planta, cada seta representa um ponto de vista. 
A progressão vai sendo pontuada por uma série de contrastes que têm um grande impacto visual e dão 
vida ao percurso: a diferença de escalas marcada pelo contraste entre edificações unifamiliares de dois 
pisos e de plurifamiliares de seis pisos; os desníveis utilizados funcionalmente através da construção para 
unir duas cotas distintas. 
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Fig. 263. Urbanização Glicínias, corte B. Esc.: 1/2 000.

Fig. 262. Urbanização Glicínias, corte A. Esc.: 1/2 000.

Secções esquemáticas transversal e perpendicularmente, que complementam o esquema apresentado 
anteriormente (fig. 257), justificando e demonstrando os pontos de vista ao longo do percurso. 
A diferença de escalas no Corte A; e a funcionalidade dos desníveis presente no Corte B.
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Fig. 264. Urbanização Glicínias, tecido urbano. Esc.: 1/3 500.

A linha a negrito representa o perímetro do tecido edificado, demonstrando dois tipos de padrões de 
ocupação: a contrução mais antiga com intervalos na massa edificatória; os novos blocos habitacionais 
com uma massa contínua.
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Fig. 265. Urbanização Glicínias, parcelamento. Esc.: 1/3 500.

A linha a negrito representa o parcelamento com critérios distintos: a construção mais antiga com um 
parcelamento perpendicular ao eixo; os novos blocos habitacionais dispostos paralelamente ao eixo da via.
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a'. 3423

a'. 5416

246 247 833 590 481 3406

a.

Fig. 266. Urbanização das Glicínias, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
a. Representação da irregularidade da estrutura do quarteirão, com dimensões variávies.
a’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a rua. A 
divisão dos quarteirões em parcelas obedece ao desenho do edificado. 
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b'. 862

d'. 1235

b.

c.

d.

c'. 1725

1519 1927 1125

637 1099 1404

Fig. 267. Urbanização das Glicínias, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
b; c; d. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões e formas variáveis.
b’; c’; d’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a rua.  
A divisão dos quarteirões em parcelas é delimitada pelo desenho do edificado. 
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e'. 1830

4717f'.

273f'.

e.

f.

2042 1210

387 432 508 531 1799

Fig. 268. Urbanização das Glicínias, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
e; f. Representação da irregularidade da estrutura dos quarteirões, com dimensões variávies.
e’; f ’. Parcelamento correspondente aos quarteirões em m2. Linha a negrito indica o contacto com a rua. 
A divisão dos quarteirões em parcelas obedece ao desenho do edificado. 
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2467g'.

1127g'.

g.

642 907 563 1094

1029 1200

Fig. 269. Urbanização das Glicínias, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
g. Representação da irregularidade da estrutura do quarteirão, com dimensões variáveis.
g’. Parcelamento correspondente ao quarteirão em m2. Linha a negrito indica o contacto com a rua.  A 
divisão dos quarteirões em parcelas é delimitada pelo desenho do edificado. 



224

h'. 401

h'. 331

h.

346 233 356 797 643 302

163 250 301 372 365 179 180 371 157 102 362 107 136

Fig. 270. Urbanização das Glicínias, quarteirões e parcelamento. Esc.: 1/2 000.
h. Representação da irregularidade da estrutura do quarteirão, com dimensões variáveis.
h’. Parcelamento correspondente aos quarteirão em m2. Linha a negrito indica o contacto com a rua.  A 
divisão dos quarteirões em parcelas é perpendicular ao eixo da rua.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Nesta dissertação a procura por uma interpretação própria no entendimento 

da relação entre a teoria e a prática da arquitetura, projetou o problema da 

compreensão da cidade no que isso implica, no fazer da arquitetura. Para o efeito 

debruçou-se sobre um caso em concreto, uma experiência em concreto, a cidade de 

Aveiro.

 O estudo da cidade pode ser efetuado através de diferentes pontos de 

vista. A arquitetura da cidade é aqui entendida e estudada partindo de dois aspetos 

distintos: no primeiro caso, como uma obra de arquitectura/manufacto maior ou 

menor, mais ou menos complexa, que cresce no tempo – com o estudo histórico, 

com o conhecimento do passado; no segundo, com a delimitação de áreas da cidade, de 

conjuntos urbanos caracterizados por uma sua arquitectura e forma – que procuram 

uma resposta à insuficiência das conceções teóricas.201 

 Num e noutro caso percebe-se que o contraste entre particular e universal 

e entre individual e colectivo sobressai da cidade e da sua própria construção – a sua 

arquitectura.202 Este contraste é um dos principais pontos de vista a partir dos quais 

se estuda a cidade. 

 O método histórico parece ser capaz de nos oferecer a verificação mais segura de 

qualquer hipótese sobre a cidade; a cidade é per si depositária da história.203

 Procurou-se perceber o acontecimento que levou à fixação/assentamento 

do aglomerado urbano; através da sua memória percebeu-se a escolha do lugar para 

a construção da cidade; a situação, o sítio, o genius loci, a divindade do local, e do lugar 

como espaço singular e concreto. 

 Também Aldo Rossi204, no seu esforço pela procura de uma teoria da 

projetação, lê as declarações de alguns autores, que defendem diferentes teorias, 

concorda que este argumento – o locus, reaparece em toda e qualquer pesquisa positiva; 

faz parte da experiência205; interrogando-se no decorrer do ensaio onde começa a 

individualidade de um facto urbano; se é na sua forma, na sua função, na sua memória ou 

ainda em qualquer coisa. Poderemos então dizer que o facto urbano está no acontecimento 

201. ROSSI, Aldo, A Arquitectura da Cidade. Lisboa: Edições Cosmos, 2001, p.14. 
202. ROSSI, op. cit., p.32. 
203. ROSSI, op. cit., p.187.
204. ROSSI, Aldo, A Arquitectura da Cidade. Lisboa: Edições Cosmos, 2001.
205. ROSSI, op. cit., p.154. 
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Fig. 271. Evolução da forma da cidade de Aveiro, planta e esquema de Alfredo Matos Ferreira.

Fig. 272. Evolução da forma da cidade de Aveiro, planta e esquema da autora.
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e no sinal que o fixou.206 O exemplo utilizado por Aldo Rossi é o mesmo presente no 

livro Centres Historiques: Méthodes D’Analyse207, o Castelo Gaillard na Normandia; um 

exemplo de como o locus, assim concebido, acaba por evidenciar, no espaço indiferenciado, 

condições, qualidades que nos são necessárias para a compreensão de um facto urbano 

determinado.208

 Em Aveiro a formação da laguna e o espaço que criou torna-se o grande 

responsável pela fixação e orientação do crescimento da cidade, determina a 

constituição da aglomeração e modela o seu crescimento, tanto pelas direções 

possíveis como pelas condicionantes ao desenvolvimento.

 Nesta pesquisa, o método histórico fez evoluir o estudo da cidade como 

um facto material, um manufacto cuja construção se processa no tempo e do tempo 

mantém vestígios. Sob este ponto de vista o estudo do crescimento/evolução da 

forma da cidade oferece informações de grande importância para a história da cidade 

e a história da arquitetura. 

 Toda a rica complexidade do processo histórico de produção de uma cidade surge 

na forma urbana. Isto merece uma análise em si. Ao apoiar-se no conhecimento histórico, 

trata-se de qualificar e definir essas formas e medir os seus efeitos. Porque a atmosfera 

urbana e mais fundamentalmente a dimensão artística das cidades vêm destas formas 

urbanas.209 No estudo da forma urbana da cidade de Aveiro aquilo que se procurou 

foi perceber, através do processo histórico, as diferentes etapas de evolução da 

forma da cidade apontando os momentos determinantes para o seu crescimento e 

ampliação, com a definição de esquemas de evolução da cidade apoiados no estudo 

de Alfredo Matos Ferreira210. 

 As cidades são o texto desta história; ninguém pode imaginar estudar seriamente 

os fenómenos urbanos sem considerar este problema, e este é talvez o único método positivo 

pelo qual as cidades se nos põem à disposição mediante factos urbanos determinados, onde 

o elemento histórico é proeminente.211

206. ROSSI, op. cit., p.155. 
207. BRODOVITCH, Michel; CHATENET, Monique; HENRY, Dominique; JAGER, Jean-Claude, 
Centres Historiques: Méthodes D’Analyse. Paris: Les Editions du STU, 1989. 
208. ROSSI, op. cit., p.152. 
209. BRODOVITCH; CHATENET; HENRY; JAGER, op. cit., p.57. 
210. FERREIRA, Alfredo Durão de Matos, Aspectos da organização do espaço português. Porto: 
FAUP Publicações, 1995. 
211. ROSSI, op. cit., p. 187. 
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 Procura-se demonstrar, com esta análise urbana da realidade construída, 

que o desenvolvimento urbano está correlacionado em sentido temporal, ou seja, 

que na cidade há um antes e um depois; que existe uma continuidade espacial da 

cidade; que na estrutura urbana existem alguns elementos de natureza particular 

que têm o poder de retardar ou acelerar o processo urbano; e que na realidade, são 

as próprias formas que, ao constituírem-se, vão para além das funções que devem 

desempenhar; as formas vão resolvendo os problemas mais difíceis da própria cidade 

com a dinâmica urbana. 

 A cidade até aqui entendida como uma criação nascida de numerosos e 

diferentes momentos de formação, a unidade destes momentos é a unidade urbana 

no seu conjunto; vista como uma grande obra, individualizável na forma e no espaço, mas 

esta obra pode ser apreendida através dos seus trechos, dos seus diferentes momentos; é 

esta a constatação que nós podemos efetuar com segurança. A unidade destas partes é 

dada fundamentalmente pela história, pela memória que a cidade tem de si mesma.212

 Com base nesta realidade histórica resulta o significado de certas 

intervenções tendentes a qualificar a cidade no sentido moderno e a estabelecer 

uma relação entre o seu passado, a sua imagem atual e a imagem dos modelos das 

principais capitais europeias. A escolha dos conjuntos urbanos recaiu na percepção 

de como certas estruturas urbanas, presentes em Aveiro, se identificam com um 

modelo e quais são as relações possíveis entre a realidade física presente na cidade 

e esse modelo; não descuidando os momentos e etapas de crescimento da cidade, 

desde a cidade tradicional até às novas urbanizações.

 A este propósito autores como Carlos Martí Arís213 e Philippe Panerai 214 

procuram estudar estes modelos partindo de casos concretos, no primeiro o autor 

começa por explicar que a passagem de cidade tradicional para industrial gerou os 

modelos urbanos para a arquitectura da cidade, e posteriormente apresenta dezanove 

exemplos de arquitectura residencial europeia; Panerai parte de cinco cidades em 

concreto, que no seu entender demonstram as características desses modelos. Em 

cada um dos exemplos apresentados pelos autores o estudo é diferenciado, pois cada 

212. ROSSI, op. cit., p. 86. 
213. ARÍS, Carlos Martí, Las formas de la residência en la ciudad moderna. Barcelona: Edicions 
UPC, 2000. 
214. PANERAI, Philippe; CASTEX, Jean; DEPAULE, Jean-Charles, Elements d’analyse urbaine. 
Bruxelles: Archives d’ Architecture Moderne, 1980. 
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um deles contém características distintas, mas procuram responder a relações que 

estes casos tenham com o crescimento, o desenvolvimento, a envolvência na cidade 

e o que provocam na cidade.

 Aqui, aquilo que se procura é uma junção destes autores, com a procura de 

conjuntos residenciais  que apresentem, numa única cidade, as características que os 

grandes modelos nos trazem; aquilo que se percebe é que a cidade cresce em si com 

influência nas grandes cidades europeias que nos apresentam uma serie de modelos 

possíveis de adaptar a qualquer outra cidade, ou a partes da cidade. 

 Considere-se um conjunto urbano qualquer, uma rua, um bairro, uma avenida 

ou uma nova urbanização, e ao descrever-se e estudar-se cada um, surgiram todas as 

dificuldades referidas no desenvolvimento do estudo. Partes das dificuldades surgiram 

e parte destas foram superadas com a linguagem escolhida, o que exemplifica uma 

experiência só possível a quem percorreu cada um dos conjuntos urbanos. 

 Ao interrogar-se a individualidade e a estrutura de cada um dos conjuntos 

urbanos, depara-se com uma serie de questões relacionadas com três planos de 

compreensão do processo urbano: o traçado, o parcelamento e a edificação.

 A este propósito para Solà Morales a construção da cidade é divisão + 

urbanização + construção. Mas estas três operações não são atos simultâneos nem são 

ligados da mesma maneira. Pelo contrário, é fora dos seus modos múltiplos de combinação 

no tempo e espaço que a riqueza morfológica da cidade aparece.215 A procura por 

estabelecer uma resposta para cada um destes aspetos em cada um dos conjuntos 

urbanos, percebendo-se que existe uma clara distinção entre o nível unitário e o seu 

modo exclusivo e concentrado de tratar da urbanização e divisão inicial; o processo 

de construção envolve muitas unidades diferentes de promoção de modelo.

 Também Philippe Panerai destaca a relação quarteirão/rua, parcelamento 

e tipo de edificado. Começa por explicar que o quarteirão lê-se no plano da cidade, 

o mesmo desenho isola-o; indica uma escala intermédia entre o edifício que ocupa uma 

parcela e os grandes traçados urbanos, e permite considerar o tema da composição do 

tecido.216 A relação entre traçado e o quarteirão, o contexto e enquadramento do 

conjunto urbano, exemplifica onde e como se insere na cidade e dá-nos a percepção 

215. MORALES, Manuel Solà de, “Spazio, tempo e città” in Lotus International nº51. Milano: 
Electa, 1986, p.25.  
216.. PANERAI; CASTEX; DEPAULE, op. cit., p.173. 
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Fig. 273. Esquema da construção da cidade, visão defendida por Solá Morales, adaptação ao conjunto 
urbano a Rua Direita. 
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da sua dimensão. Os quarteirões, muitas vezes caracterizados por carência de 

homogeneidade, incidem como carácter de conjunto de linhas capazes de criar 

referência à rua, demonstrando uma amplitude para reunir parcelas e tipos de 

edificações diferentes em forma e função.

 Para compreender o quarteirão não como forma dada à priori, mas como 

estrutura que organiza uma porção do território urbano, é necessário esquecer inicialmente 

as grandes composições ordenadas, os planos de expansão, as cidades em reticula, os 

quarteirões do plano de Cerdá.217 Analisou-se o conjunto em concreto, mas sem negar 

o interesse destes enunciados nem a sua vigência para a construção da cidade; partiu-

se de uma visão mais modesta, mais limitada para se pretender uma lógica elementar 

do tecido urbano. 

 Na dissertação procurou perceber-se se a largura da abertura da rua/

traçado e a profundidade das parcelas determinam ou são determinadas pelos tipos 

de edifícios que podem ali situar-se: na Rua Direita a parcela é estreita e profunda, 

perpendicular à rua, o edificado alinhado à face da rua e não ultrapassa os quatro 

pisos (excepto os edifícios públicos), a trama é contínua no tecido urbano; nas 

parcelas de maior tamanho, como é o caso da Avenida Araújo e Silva, o princípio 

de perpendicularidade com a rua permanece, a largura é idêntica para quase todas, 

o tecido edificado desta unidade não é contínuo existindo uma separação entre os 

edifícios e um recuo em relação à avenida. A relação de dialética da rua e dos edifícios, 

ou melhor, as parcelas construídas, fundação da existência do tecido. A permanência destas 

relações, por muito que se modifiquem e substituam as edificações, é o factor que permite 

o desenvolvimento da cidade, a sua densificação e adaptação às mudanças demográficas, 

económicas e culturais que levam à sua evolução.218

 O interesse por compreender a lógica da constituição dos tecidos antigos, 

por mostrar semelhança nas dimensões e afinidades nas distribuições, e revelar 

a racionalidade que renasce desta prática experimental milenar auxilia a situar 

corretamente os nossos projectos. 

 Uma primeira conclusão que se extrai de trabalhar sobre tecidos urbanos é a 

importância capital que tem a divisão parcelar e as técnicas de parcelamento.219 Pode-se 

217. PANERAI; CASTEX; DEPAULE, op. cit., p.174. 
218. Idem, ibidem. 
219. PANERAI; CASTEX; DEPAULE, op. cit., p.180. 
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constatar que a regularidade ou irregularidade do tecido urbano nasce a partir de 

uma diferenciação clara e estável da ocupação do solo entre solo público e privado, 

o seu ritmo, o seu alinhamento, a sua direcção e a sua área de ocupação pode em 

alguns casos apresentar apresenta uma disposição complexa de sobreposições e 

irregularidades, consequência do sedimento de gerações mais que uma vontade à 

priori.

 Por consequência o trabalho arquitectónico comporta um duplo aspeto: competência 

técnica respetiva ao traçado, divisão do solo e dimensionamento de parcelas, e a definição 

e codificação de tipologias de edifícios compatíveis com estas divisões.220 Como se situa 

o edificado, o alinhamento que procura, a sua altura máxima relaciona as dimensões 

destes com o tipo de edifícios que se podem ali construir; o reconhecimento do 

edificado antigo e dos novos tipos de edifícios presentes na cidade, dão a conhecer 

novas explorações, possibilidades e potencialidades urbanas, na proposta de uma 

codificação integradora do saber arquitectónico que supõe uma mudança na relação 

entre a arquitetura e a cidade.

 O trabalho de desarticulação aqui proposto, de diferenciação dos conjuntos 

urbanos, é imprescindível para entender a realidade urbana construída. 

 Aquilo que se obteve com este trabalho foi um estudo morfológico, mas 

apoiado em exemplos localizados historicamente – o diálogo entre cidade e a 

história; um estudo arquitectónico, mas à escala do tecido urbano – a noção de 

modelo de cidade; um estudo espacial, mas aberto ao social – com o conhecimento 

arquitectónico da cidade; 

 Este estudo, mais do que procurar uma teoria abstrata e universal que guie 

as reflexões, procura uma seguridade por detrás de um método, trata-se de estar 

atento ao que se levanta à nossa volta e apoderar-se, sem prejuízo, como base de 

trabalho para intervenção arquitectónica.

220. PANERAI; CASTEX; DEPAULE, op. cit., p.181. 
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ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES

C.M.A. – Câmara Municipal de Aveiro

P.D.M. – Plano Director Municipal

P.D.C. – Plano Director da Cidade

P.G.U. – Plano Geral de Urbanização

Aluvião – depósito de materiais provenientes da destruição das rochas e 

transportados pelas águas correntes para determinado lugar, originando por vezes 

jazigos de valiosos minérios (sedimentares).

Assoreamento – acumulação de detritos (areias, calhaus, lodo, etc.) nas zonas de 

fraco desnível do leito dos rios.

Baía – reentrância da costa, geralmente entre dois cabos, de forma semicircular e de 

tamanho intermédio entre o golfo e a enseada.

Barra – cordão litoral, geralmente formado por cordões litorais que fecham lagunas 

que acabam por ser assoreadas.

Cabedelos – pequena elevação de areia, na foz de um rio, formada por acumulação 

de sedimentos fluviais e marinhos.

Laguna – bacia litoral de água paradas, separada do mar apenas por uma restinga de 

areia e com o qual mantém comunicação intermitente.

Pluviosidade – quantidade de chuva caída em determinada região durante um certo 

período. 

Restinga – faixa de terreno ancorado na costa que avança pelo mar; banco de areia 

ou de pedras submersas por ria ou água do mar.

Ria – enseada comprida e estreita na costa marítima, provocada pelo movimento de 

abatimento da terra e pelo levantamento do nível do mar, de modo que este invadiu 

os vales fluviais separados uns dos outros por elevações orográficas oblíquas ou 

perpendiculares à costa. 

Sedimentação – deposição de sedimentos; depósito material. 
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Fig. 225. p.198: carta produzida pela autora.

Fig. 226, 227, 228, 229, 230 e 231. p.199: Fotografias da autora do dia 23.08.2020.

Fig. 232, 233 e 234. p.199: Cortes esquemáticos produzidos pela autora.

Fig. 235. p.200: carta produzida pela autora.

Fig. 236. p.201: carta produzida pela autora.

Fig. 237. p.202: carta produzida pela autora.

Fig. 238. p.203: carta produzida pela autora.

Fig. 239. p.204: carta produzida pela autora.
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Fig. 240. p.205: esquema produzido pela autora.

Fig. 241. p.206: carta produzida pela autora.

Fig. 242, 243, 244 e 245. p. 206: Fotografias da autora do dia 23.08.2020.

Fig. 246, 247 e 248. p. 207: Cortes esquemáticos produzidos pela autora.

Fig. 249. p. 208: carta produzida pela autora.

Fig. 250. p.208: carta produzida pela autora.

Fig. 251. p.209: carta produzida pela autora.

Fig. 252. p.210: carta produzida pela autora.

Fig. 253. p.211: carta produzida pela autora.

Fig. 254. p.212: carta produzida pela autora.

Fig. 255. p.213: carta produzida pela autora.

Fig. 256. p.215: esquema produzido pela autora.

Fig. 257. p.216: carta produzida pela autora.

Fig. 258, 259, 260 e 261. p.216: Fotografias da autora do dia 23.08.2020.

Fig. 262 e 263. p.217: Cortes esquemáticos produzidos pela autora.

Fig. 264. p.218: carta produzida pela autora.

Fig. 265. p.219: carta produzida pela autora.

Fig. 266. p.220: carta produzida pela autora.

Fig. 267. p.221: carta produzida pela autora.

Fig. 268. p.222: carta produzida pela autora.

Fig. 269. p.223: carta produzida pela autora.

Fig. 270. p.224: carta produzida pela autora.

Fig. 271. p. 228: FERREIRA, Alfredo Durão de Matos, Aspectos da organização do espaço português. 

Porto: FAUP Publicações, 1995, p.65.

Fig. 272. p.228: carta produzida pela autora.

Fig. 273. p.232: MORALES, Manuel Solà de, “Spazio, tempo e città” in Lotus International nº51. 

Milano: Electa, 1986, 
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