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1.

REUTILIZAÇÃO DE SÍTIOS INDUSTRIAIS: UM DESAFIO 
PARA A CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

REUTILIZACIÓN DE SITIOS INDUSTRIALES: UN RETO 
EN LA CONSERVACIÓN PATRIMONIAL

REUSE OF INDUSTRIAL SITES: A CHALLENGE FOR 
HERITAGE CONSERVATION
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Portugal: Algumas experiências de regeneração urbana no âmbito da re-utilização de pa-
trimónio ferroviário desactivado

Rodrigo Coelho 

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto / CEAU

Tendo o tema da reabilitação do património edificado abandonado adquirido uma dimensão 
e uma importância que podemos ver reflectida em inúmeros exemplos de intervenção um 
pouco por toda a Europa, os casos de reabilitação de património público (desactivado) com 
clara incidência na vivência e regeneração urbana não tem tido a mesma projecção, sendo 
ainda em reduzido número os exemplos onde o alcance desta potencial dimensão colectiva 
da reabilitação possa ser apreciado. Esta parece-nos sem dúvida uma dimensão crítica da 
intervenção no extenso património edificado que o Estado português detém, e que nas últi-
mas décadas caíram em desuso.

Tendo sido a área da defesa e da saúde as áreas onde se assistiu, e continua a assistir, a 
um desmantelamento progressivo do parque edificado português, julgamos que do ponto 
de vista urbano, e das implicações que uma futura actuação sobre este património público 
pode potenciar, é de extrema importância a definição de estratégias de projecto que per-
mitam o aproveitamento da desactivação de inúmeras linhas de caminho de ferro, de que 
gradualmente o estado português prescindiu. Tratam-se de centenas de quilómetros de li-
nha férrea (estima-se que actualmente possam estar desactivadas cerca de 700 kms de 
linha férrea) e algumas dezenas de edifícios e apoios técnicos e logístico, o que nos permite 
pensar no potencial estratégico destes espaços na definição de estratégias urbanísticas de 
maior alcance, designadamente como componentes chave na estruturação de sistemas de 
espaço público de carácter linear em aglomerados urbanos de média dimensão.

No contexto português é já possível observar alguns projectos e obras que resultam da re-
conversão destas infra-estruturas ferroviárias desactivadas, abrindo-as a usos públicos. A 
nossa comunicação visará assim fazer um balanço destas experiências e analisar em que 
medida se torna possível potenciar estas propostas no sentido de criar sistemas de espaços 
públicos significantes e estruturadores no contexto da cidade portuguesa contemporânea. 

Tomaremos como exemplos alguns projectos realizados em Portugal na última década e 
meia (designadamente na área metropolitana do Porto, no âmbito do projecto do Metro do 
Porto, coordenado pelo Arquitecto Eduardo Souto de Moura), e a requalificação da Avenida 
Sá Carneiro, em Bragança (projecto da autoria do Arquitecto Carlos Prata), procurando ex-
plicitar em que medida estas intervenções foram determinantes na criação de um maior 
equilíbrio e articulação formal e funcional, entre a cidade central e consolidada, e as suas 
áreas mais externas ou de expansão, ou mesmo com o território. 


