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Resumo 

 

O que faz com que um edifício seja único mesmo rodeado de outros 

em tudo semelhante? 

O que faz de um espaço um lugar único quando ele é também uma 

continuidade de outros edifícios? 

Esse é o tema abordado nesta dissertação que visa perceber e 

explicar o que é denominado por Genius loci/Espirito do lugar. 

A expressão, Genius loci/Espirito do lugar, é aquilo que torna um 

edifício em lugar, é o que atribui ambiente, que por si só é similar a tantos 

outros. 

O vivido, as cores, as memórias, tornam esse lugar diferente e uno de 

tudo. 

Esta dissertação foca-se na dificuldade de intervir num espaço tão 

característico, sem nunca desprezar nem esquecer o seu vivido, e pelo povo 

do meio em que se insere, são elementos fundamentais a analisar aquando a 

intervenção num edifico/património, quer tenha mais ou menos importância, 

assim sendo, a presente dissertação foca-se nesse respeito para com a sua 

preservação fazendo disso o elemento chave a nunca descurar quando se 

trata e se intervém em edificado com tanto peso sentimental. 

A preservação de um legado histórico, o respeito pelas tradições  

Sendo o conceito de património um conceito evolutivo é importante 

compreender a sua flexibilidade em aceitar novos elementos, dada a 

natureza evolutiva das intervenções arquitectónicas. 

Quando intervirmos num edifício é importante manter vivo o espirito do 

lugar, pois é esse espirito que vai manter vivo as memórias e a identidade 

daquele espaço. É o espirito que o vai classificar como lugar e não como 

mais um espaço, sem carácter, sem identidade, sem significado, sem 

orientação…sem espirito. 
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Abstract 

 

What makes a building to be unique even surrounded by others similar 

on everything? 

What makes a space an unique place when it also is a continuance of 

other buildings? 

That is the subject addressed on this essay that aims to understand and 

explain what is so-called Genius loci/Place’s Spirit. 

The expression, Genius loci/Place’s Spirit, is what turns a building into 

place, is what gives atmosphere, which by itself is only similar to many others. 

The loved, the colors, the memories, make that place different and 

unique from everything. 

This essay focus on the difficulty to intervene on such a characteristic 

space, without never despising neither forgetting its living, and by the people 

of the community that it is inserted, they are key elements to analyze on the 

moment of the intervention on a building/estate, whether it has more or less 

importance, therefore, the present essay focus over that issue about its 

preservation making that a key element to never be neglected when it is 

about and intervenes on a building with such sentimental value. 

The preservation of an historical legacy, the respect for the traditions.  

As the concept of estate is an evolutionary concept, it is important to 

understand its flexibility to accept new elements, given the evolutionary 

nature of the architectural interventions. 

When one intervenes on a building it is important to keep alive the spirit 

of the place, because that is that spirit that will keep the memories alive and 

the identity of that place. It is the spirit that will classify it as place and not as 

another space, without character, without identity, without meaning, without 

guidance… without spirit. 
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“Somente quando se entender o nosso 

lugar, é que podemos ser capazes de 

participar de forma criativa e contribuir 

para a sua história.” 

Christian Norberg-Schultz, 1981:202 
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Introdução  

 

O que torna um edifício diferente dos outros, quando este é, salvo 

pequenos detalhes, semelhantes a todos os outros edifícios presentes no meio 

em que ele se encontra inserido? 

O que faz de um edifício banal, um edifício cheio de vida? 

Porque existem lugares que nos transmitem sensações, ideias ou mesmo 

estado de espírito? 

Esta dissertação trata essa questão de modo a melhor perceber cada 

edifício como sendo único; mostrar porque existem espaços que se tornam 

“Lugar”. Esta questão de espaço/lugar espelha perfeitamente aquilo que faz de 

um edifício banal (Espaço) um local carregado de sentimentos e memórias 

(Lugar). 

Tratar cada edifício como um património cultural de um povo, de uma 

época e de uma localização específica, põe claro que esse mesmo edifício 

estaria completamente afastado da realidade caso estivesse num local/ no seio 

de um povo diferente do seu. Estas diferenças de edificações, de épocas e de 

estilos retractam o vivido de um povo. O próprio edifício é, e sempre será, um 

testemunho vivo e um fio condutor na ligação das diferentes épocas. 

Esta dissertação visa também explicar porque no seio duma mesma 

cidade existem edifícios que se diferenciam dos seus pares, quando na verdade 

eles são em tudo similares. Esse espírito tão humano que transborda em 

determinados espaços é-nos transmitido de forma pensada entre outras coisas 

através de cores, texturas, cheiros,… de modo propositado. Deste modo, 

pretende-se entender como esses factores são elementos fulcrais a ter em 

conta na reabilitação, ou melhor, no reavivar de um edifício.  

A reabilitação não deve ser apenas o “lavar a cara” ao edifício, de 

modo a torna-lo actual na sociedade e no local onde se encontra. Mais do que 

isso, a reabilitação deve relembrar a todos os que lá se deslocarem, o vivido do 

local, a própria vida passada do edifício e por fim tradições a ele inerentes. 

É importante preserva-los e protege-los, salvaguardando a identidade 

das comunidades que o criaram através de espaço de relevância cultural e 

histórica. A reabilitação é uma forma inovadora e eficiente de assegurar o 

desenvolvimento sustentável, social, cultural e económico. 
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O moderno e o antigo têm que ser fundidos num mesmo edifício de 

forma harmonizada para assegurar o desenvolvimento inovador e eficiente mas 

também, o desenvolvimento sustentável, social, cultural e económico. 

Reabilitar tem de ser não apenas recuperar um edifício mas também 

recuperar a sua história, a sua memória, criando espaços com identidade, alma 

própria e espirito próprio. (“Genius loci”) 
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CAP. I 
Intervir arquitectonicamente no Património, modernizando-o 

e salvaguardando o seu espirito 
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1. Intervenções Arquitectónicas no Património e a salvaguarda do Espirito 

do lugar 

1.1. A evolução histórica das intervenções arquitectónicas no 

Património   

 

Podemos definir património como uma herança do passado, o qual tem 

de ser salvaguardado e preservado.  

O conceito Património tem vindo a sofrer alterações ao longo do tempo, 

bem como a sua conservação e restauração. 

Inicialmente só era atribuído o carácter de património a monumentos, 

evoluindo mais tarde, para conjuntos de edifícios, seculo XIX. No seculo XX 

começa a dar-se importância não só ao monumento histórico mas também a 

sua envolvente. É importante que não se retire carácter e identificação à 

envolvente de modo a não abafar e retirar importância ao monumento. Mais 

tarde, na década de 1980, começa a dar-se importância a outros conceitos, 

como tradições, vivências, costumes, cultura, e ai começou-se também a 

considerar como património os bens imateriais. Dá-se nesta década pois foi 

quando as ciências sociais se começaram a interessar pela produção dos bens 

imateriais. 

Neste contexto o conceito património histórico sofre uma mudança e 

torna-se património cultural, dividido em duas categorias: bem material e 

imaterial. 

O conceito Património Cultural continuou em constante mutação, bem 

como os princípios da sua conservação e restauração. 

Foi em Itália, no início do século XIX, que surgiram os pioneiros no 

pensamento destes princípios, mas só mais tarde em França é que a 

conservação e instituições de restauração se consolidaram. Nesta altura assistiu-

se a uma verdadeira mutilação do património devido à falta de formação dos 

intervenientes nestas áreas.   

 

1.1.1. Evolução do conceito de Património 

 

As Cartas Patrimoniais têm como principal objectivo regulamentar os 

actos de conservação e restauração do património. Visam também, uniformizar 
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princípios como, valores de autenticidade, restauro do objecto, inventário, 

hierarquia e valores artísticos. 

Quando trabalhamos e pensamos o Património Cultural temos que 

adquirir um espírito reflectivo, critico e investigador sobre a conservação e 

práticas de restauração do património. O investigador tem de ter uma atitude 

neutra na sua análise, pois encontrando-se a conservação e restauração do 

património em constante evolução o estudioso ver-se-á obrigado a abordá-la 

de modo a compreender as suas limitações mas entendendo ao seu carácter 

evolutivo.  

Os opostos, John Ruskin e Eugéne Violet Le-Duc são os fundadores e 

idealizadores do pensamento da preservação e utilização do património, 

contribuindo para a possibilidade de uma análise mais ampla sobre património.   

Eugéne Violet Le-Duc (1914-1979), arquitecto, restaurador e teórico 

autodidacta, defendia que o restauro consistia em aproximar a obra da sua 

realidade original, utilizando métodos da época. Já, John Ruskin (1918-1900), 

teórico e professor da arte da arquitectura, defendia a autenticidade do 

objecto.  

Camilo Boito (1853 – 1914), em 1893, defendia um método intermédio 

entre os ideais propostos por Ruskin e Violet Le-Duc. Este respeitava o acréscimo 

de outras épocas mas, no entanto, estas deveriam ser distintas do original, não 

concordando com a reconstrução de partes desaparecidas. Mesmo que no 

seculo XX a maioria das restaurações seguissem a inspiração de Violet Le-Duc, 

os ideais de Boito estão na origem do conceito moderno de restauração e 

parte desses princípios foram utilizados na conferência de Atenas em Outubro 

de 1931. Com esta carta, começa a dar-se importância não só ao monumento, 

mas também a sua envolvente, deixando de existir “reconstituições integrais”. É 

importante uma adequada utilização do monumento respeitando o passado 

da obra, ideais esses já defendidos por Boito. 

Outro autor reconhecido da época foi Alois Riegl (1858-1905). Mesmo não 

tendo as suas teorias sido divulgadas teve uma importante contribuição na 

valorização de todos os estilos e períodos da história da arquitectura dado que 

ele era um opositor da hierarquização das épocas.  

Acreditava e defendia todas as épocas e estilos de arquitectura como 

caminho para a fundação de uma prática de tratamento das edificações.  
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Mais tarde, com a Segunda Grande Guerra (1939-1945) volta a dar-se 

importância a esta área devido a destruição que esta acarretou. O 

planeamento urbano passa a ser um instrumento de preservação do 

património, e todas as restaurações seguiram os princípios da Carta de Atenas. 

Devido a este fenómeno dá-se o aparecimento da Convenção para a 

protecção dos bens culturais em caso de conflito armado, convenção essa que 

vem criar medidas de modo a assegurar a salvaguarda do património cultural 

em tempo de guerra. 

Cesare Brandi, figura de destaque da época (foi director, durante 2 

décadas do Instituto Central de Restauração (ICR) de Roma (1939-1960)), 

coordenou inúmeras restaurações de obras destruídas pela guerra e, a par disso 

criou a sua própria Teoria da Restauração que serviria mais tarde como base às 

técnicas de intervenção no Património. Nesta altura, dá-se uma evolução da 

restauração com o aparecimento do conceito critico-criativo, valorizando a 

importância e significado do edifício e eliminando aquilo que ameaçava a 

singularidade do mesmo. 

Em 1964, com a Carta de Veneza deu-se uma evolução, acrescentando 

obras modestas à definição de monumento histórico. Esta Carta destina-se ao 

monumento e ao seu enquadramento histórico, é importante que o 

monumento esteja harmonizado com a sua envolvente sem, no entanto, que 

esta o descaracterize, referido também anteriormente na Carta de Atenas. Ela 

valorizava as intervenções válidas de todas as épocas e recomendava que se 

utilizasse técnicas tradicionais das diferentes épocas presentes no edifico, no 

entanto, e no caso destas se revelarem inadequadas poderiam ser utilizadas 

técnicas modernas. Todos os elementos artísticos devem ser preservados e só 

poderiam ser retirados caso fosse a única maneira de assegurar a sua 

preservação. 

Em 1967, com as Normas de Quioto, associa-se definitivamente, a 

valorização do património ao desenvolvimento social e económico. 
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Ilustração 1 – John Ruskin Ilustração 1 – Eugéne Viollet Le-Duc 

Ilustração 7 – 2º Guerra Mundial   Ilustração 6 - 2º Guerra Mundial Ilustração 5 – 2º Guerra Mundial 

Ilustração 4 – Alois Riegl 

 

Ilustração 3 - Camilo Boito Ilustração 2 - Cesare Brandi 
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Já em 1972, com a XVII Reunião da UNESCO, expande-se um pouco mais 

o conceito Património Histórico, dando inicio ao que se chamaria de Património 

Imaterial, ou seja, a evolução de Património Histórico para Património Cultural. 

Nesse mesmo ano faz-se a primeira Carta de Restauro, que regia todas as 

intervenções arquitectónicas. A partir dai todas as obras de restauração 

deveriam assegurar uma longa vida ao monumento e salvaguardar a sua 

autenticidade. É proibido qualquer intervenção que apague a história do 

edifício tornando-se obrigatório que todas elas fossem ilustradas e justificadas.   

A Carta Europeia do Património Arquitectónico de 1975, veio com o 

intuito de promover a preservação urbanística, pois até à data foram feitas 

inúmeras obras de restauro sem atender a sua envolvente, descaracterizando 

muitos monumentos. Tinha como determinação criar uma política europeia 

comum para a protecção do património, trazendo consigo o aparecimento do 

conceito de conservação integrada, que consistia em aplicar todos os meios 

técnicos, jurídicos e económicos para assegurar uma boa conservação do 

património. É aqui que se toma como prioridade a conservação da cidade e 

dos seus valores. 

Em 1976 este tema é novamente abordado, na Conferencia da UNESCO 

em Narobi, com o pretexto de expansão e modernização sobre a salvaguarda 

dos conjuntos históricos. 

Depois disto, surge o aparecimento de mais duas Cartas, que vem 

complementar a Carta de Veneza. A Carta de Florença que trata da 

salvaguarda dos jardins históricos, em 1981 e a Carta de Washington sobre a 

salvaguarda das cidades históricas, em 1987. A primeira, de 1981, dá um sentido 

ao jardim de Paraíso, este é o testemunho de uma cultura, de um estilo, de uma 

época, continuando a dar relevância ao seu enquadramento. A segunda, de 

1987, surge da necessidade de salvaguardar as cidades e os bairros históricos, 

pois, com a industrialização dá-se um urbanismo de degradação, 

desestruturação e destruição nas civilizações urbanas tradicionais. Esta nova 

carta vem definir um método adequado para salvaguardar a qualidade das 

cidades históricas, com o intuito de conservar a memória da humanidade, 

favorecendo a harmonia da vida individual e social, e também imortalizar os 

bens. 
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A convenção para a salvaguarda do património arquitectónico de 1982, 

expõe a necessidade de dar a conhecer às gerações futuras as culturas e 

memórias do passado. Com isto, visa também melhorar a qualidade de vida 

urbana e rural bem como incentivar o desenvolvimento económico, social e 

cultural. 

Em 1980 e 1985, com a Carta de Burra e a Declaração do México, 

respectivamente, intensifica-se o reconhecimento dos diferentes estilos 

existentes no local. 

O património arqueológico também é um bem essencial para manter 

viva a história de um povo, e por isso, a Convenção europeia de 1992, veio com 

o objectivo de salvaguardar estes bens que se encontravam gravemente 

ameaçados. 

 Nesta altura, percebe-se que o património cultural é uma fonte de 

atracção turística e, a Carta Internacional do Turismo Cultural de 1999, vem com 

o objectivo de gerir este património. Trazendo o turismo vantagens a nível de 

desenvolvimento económico, social, cultural, educativo, cientifico, ecológico e 

estético a zona em que se insere, não é menos verdade que trás com eles 

também a degradação dos espaços naturais e culturais. Deste modo, a Carta 

vem apoiar os povos a cuidarem e manterem vivas as suas práticas culturais e o 

bom estado o seu património. 

Mais uma vez, no mesmo espirito que a Carta de Veneza, surge a Carta 

de Cracóvia em 2000, a sua conservação realiza-se com as intervenções como: 

o controlo do meio ambiental; a manutenção; a reparação; o restauro; a 

renovação e a reabilitação. Ao realizar um restauro, este deve ser 

acompanhado de uma estratégia de conservação a longo prazo, pois a sua 

manutenção e a reparação são intervenções indispensáveis para conservar o 

património. Deve evitar-se todo o tipo de reconstruções, a menos que estas 

estejam relacionadas com a própria identidade da comunidade local. Caso 

seja necessário fazer algum acrescento este deve possuir uma linguagem 

actual. Os monumentos e edifícios com valor histórico têm de ter toda a sua 

autenticidade e integridade, respeitando todas as técnicas tradicionais da sua 

construção e devendo estar correctamente enquadradas com a sua 

envolvente. Qualquer que seja a intervenção escolhida, esta deve respeitar os 

materiais, estruturas, valores arquitectónicos e sua função original. Antes da sua 



 13 
 

aplicação, qualquer alteração nos materiais ou tecnologias devem ser 

devidamente testados, comparados e experimentados. 

A conservação do património cultural tem de ser adoptada por todas as 

comunidades, pois esta pode representar o desenvolvimento sustentável, 

qualitativo, económico e social dessas mesmas comunidades. 

Por último, com a recomendação de Paris de 2003, volta a abordar-se o 

património cultural imaterial, com a finalidade de o salvaguardar e o respeitar. 

Este património refere-se às práticas, representações, expressões, 

conhecimentos, técnicas, objectos e lugares que lhe são associados. Para além 

da sua salvaguarda e respeito é importante assegurar a sua identificação, 

reconhecimento e valorização. Se asseguramos uma maior visibilidade do 

património cultural imaterial aumentamos a sua importância.  

 

1.1.2. As principais fases das intervenções arquitectónicas. 

 

As intervenções arquitectónicas estão divididas em 4 principais fases da 

sua evolução: 

1º A Revolução Industrial, que marca o aparecimento da máquina, e 

com ela o pensamento e o conceito de pessoas/cidade. A reabitação nesta 

altura só era posta em prática em grandes monumentos históricos pois só estes 

eram considerados património.  

2º A segunda fase foi em 1930 com a Carta de Atenas. Com o 

aparecimento do planeamento, começa a haver uma maior preocupação 

com: o zoneamento (em separar as actividades); as dimensões e salubridade 

das habitações; a altura dos edifícios; zonas desportivas; zonas verdes; 

economia do tempo (economia/habitação); circulação para peões; 

desnivelamento dos cruzamentos. Mas este planeamento eliminava toda a 

história e património.  

3º Esta terceira fase acontece em 1951, e com ela surge: o retorno 

aos centros; a coesão urbana; uso do espaço urbano; sociologia urbana; 

multifuncionalidade; rua tradicional; identidade social. Com isto surge também 

o aparecimento da preocupação em salvaguardar a memória. 
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4º Esta fase relaciona-se com a nossa época, a nossa actualidade e 

traz consigo o estruturalismo, a arquitectura vernacular / arquitectura da massa, 

a preocupação com o lugar, a variação do clima e com a cultura, e ainda, a 

conservação do seu valor e a valorização dos tecidos urbanos. 

 

2. A importância do espirito do lugar nas intervenções arquitectónicas no 

Património 

 

Intervir no património de modo a salvaguarda-lo é também resguardar o 

espirito dos lugares. Para isso é fundamental compreender o que é o espirito do 

lugar e como podemos protege-lo, mantendo-o vivo ao longo do tempo. 

Antes de mais, é preciso entender a diferença que existe entre espaço e 

lugar, e a ambiguidade existente na caracterização da sua definição como 

termo singular. Sendo dois termos que aparentemente poderiam considerar-se 

sinónimos, na realidade têm significados completamente diferentes dada as 

suas características. 

Estes dois termos originam discussões sobre a diferença entre eles, pois um 

precisa do outro para se definir. Eles são muito similares na sua definição, mas 

em arquitectura podemos dizer que o lugar é um espaço com carácter, 

significado e identidade, ou seja, o espaço pode ser qualquer área ou sítio. O 

lugar, só pode ser lugar se existir um espaço com identidade. Em suma, o 

espaço existe sem lugar mas o lugar não existe sem o espaço.  

Por definição o lugar relaciona um corpo com o espaço, traduzido pelas 

vivências do espaço e pelo seu carácter, que é transmitido pelas características 

construtivas e pela sua forma. Podemos dizer que o carácter do lugar é o 

ambiente do espaço, as suas características.  

Segundo Christian Norberg-Schulz o lugar é o termo concreto do meio 

ambiente e pode ser dividido em dois tipos: o lugar como organização 

tridimensional e o lugar do campo perceptual. Com isto, podemos considerar 

dois tipos de lugar: aquele que é físico e palpável, e aquele que faz parte do 

nosso campo imaginário sendo não é visível aos nossos olhos. 

A função do espaço e a maneira de como o utilizador usufrui dele dá-lhe 

a sua identidade, ou seja, faz dele Lugar.  
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Ilustração 8 –Camara de Múrcia, José Rafael Moneo 1991-1998 

Ilustração 9 –A reabilitação do antigo edifício em ruínas do Teatro de Sagunto 

(século I) do arquitecto Grassi com projecto de arquitectura de 1990. 
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A identidade de um espaço é transmitida pelas características e funções 

do mesmo e, pode também ser transmitida pelo genius loci de um lugar (o 

espirito do lugar). O espirito/genius é aquilo que á vida ao lugar, e segundo Louis 

Kahn, é aquilo que o lugar quer ser. Por sua vez identidade e orientação estão 

interligados, como explica Norberg-Schultz. 

«To gain en existential foothold man has to be able to orientate himself; 

he has to know where he is. But he also has to identify himself with the 

environment, that is, he has to know how he is a certain place. »1 Christian 

Norberg-Schultz, 1981:19  

Por isso, o espirito do lugar tem de ser salvaguardado aquando a 

intervenção no espaço, temos de preservar a identidade de lugar porque é a 

única maneira de manter viva a sua memória, cultura, crenças, tradições e a 

sua história pois só os espaços com espirito é que perduram no tempo.  

Ao intervir no património (património com espirito/espirito do lugar) 

devemos perceber que, pelas características e significados próprios do local, 

teremos de dar o devido valor e importância de modo preserva-los com o 

respeito que merecem. Podemos separar essas características e esses 

significados em dois tipos: material e imaterial (como o património). Ambos 

definem a sua identidade. Os bens materiais são definidos por elementos como 

edifícios, sítios, paisagens, rotas, objectos, etc… Enquanto os imateriais estão 

definidos por elementos como memórias, narrativas, documentos escritos, rituais, 

festivais, conhecimento tradicional, valores, texturas, cores, odores e todos 

aqueles elementos ligados ao carácter de lugar. Assim sendo, os materiais são 

elementos físicos e os imateriais são os elementos espirituais o que nos transfere 

para o campo sensorial e para o mistério do lugar. 

 Assim sendo, para salvaguardar este espírito não basta só reconstruir e 

conservar estes elementos materiais e imateriais, tem também de se fazer 

chegar às pessoas o conhecimento desta identidade e da sua importância, 

como forma de manter vivo o espirito do lugar.  

A mentalidade das pessoas muda com o tempo, bem como as suas 

crenças e costumes. Deste modo, e para que o Espírito do Lugar perdure no 

tempo, é necessário criar uma plataforma de interesse no que diz respeito à 

                                                           
1  «Para conquistar uma base de apoio existencial, o homem deve ser capaz de orientar-se, de 

saber onde está. Mas ele também tem de identificar-se com o ambiente, isto é, tem de saber 

como está em determinado local.» (Tradução – Christian Norberg-Schultz, 1981:19) 
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intervenção arquitectónica que transporte essa identidade do local ao longo 

das diferentes épocas como forma a tocar as sociedades presentes mas 

também a gerações vindouras. 

Ao longo dos tempos existem inúmeras situações em que valores ou 

elementos da história de um lugar que se perderam, ficando apenas um registo 

documental da historia desse lugar. Sendo esses valores ou elementos 

possuidores de um grande significado e importância para a história de um povo 

de modo a terem sido registados em documentos, é importante manter viva 

essa identidade, repensando o espirito desse lugar de modo a reencaminhar o 

visitante para esse registo e assim fortalecer o espirito do lugar, bem como a 

história e a cultura desse povo.  

Já como dizia Fernando Távora no livro “Da organização do espaço”:  

«Mas, porque o espaço é contínuo e porque o tempo é um das suas 

dimensões, o espaço é, igualmente, irreversível, isto é, dada a marcha 

constante do tempo e de tudo o que tal marcha acarreta e significa, um 

espaço organizado nunca pode vir a ser oque já foi, donde ainda a afirmação 

de que o espaço está em permanente devir.» (Fernando Távora 2008:19)   

Com isto, podemos então, também, juntar um novo elemento importante 

para a salvaguarda do espirito do lugar, o Tempo. Sendo o tempo continuo e 

irreversível, não podemos voltar a atrás mas apenas seguir em frente, então, o 

espirito do lugar também e irreversível e continuo, pois não se pode recuperar o 

que se perdeu no tempo, mas podemos manter viva a sua memória sem que se 

tenha necessariamente de reconstruir o que se perdeu, tratando o espirito do 

lugar de maneira a que este no remeta para a lembrança do elemento perdido 

e que ainda hoje é importante para aquele lugar. Podemos então concluir que 

o espirito do lugar é contínuo, ele tem de se adaptar a todas as gerações para 

que consiga perdurar no tempo. 

 

1.2. Lugar 

 

A nossa vida a feita de experiencias sensoriais, «fenómenos», que 

marcaram e marcam a nossa realidade, desde o sentir a natureza, às vivências 

sociais, à interacção com animais ou com outro ser humano, tudo isto, sempre 

associado a um espaço físico e temporal.  
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«In general we may say that some phenomena form an "environment" 

to others. 

A concrete term for enviroment is place. It is common usage to say that 

acts and occurrences take place. In fact it is meaningless to imagine any 

happening without reference to a locality.»2 Christian Norberg-Schultz, 1981:6  

Um espaço com ambiente é um lugar, pois este contém atributos que 

determinam a sua essência, ou seja, cada lugar tem as suas características, 

físicas e empíricas, que são vividas e sentidas em conjunto, e é essas 

características que faz de cada lugar único e distinto dos outros, que atribui ao 

lugar um caracter. 

«We mean a totatity made up of concrete things having material 

substance, shape, texture and colour. Together these things determine an 

"environmental character", which is the essence of place. In general a place is 

given as such a character or "atmosphere".»3 Christian Norberg-Schultz, 1981:6-8 

1.2.1. Carácter – Localização/Homem/Objecto 

 

Segundo Norberg-Schulz, o carácter é por assim dizer a atmosfera do 

lugar, ele está intimamente ligado com o próprio lugar/objecto. Por exemplo, 

uma praia deserta pode ser serena, uma cave pode ser claustrofóbica, um 

quarto pode ser aconchegante, uma gruta obscura e assustadora, entre outros 

mais exemplos. 

«"Character" is at the same time a more general and a more concrete 

concept  than "space". On the one hand it denotes a general comprehensive 

atmosphere, and on the other the concrete form and substance of the space 

defining elements. Any real presence is intimately linked with a character. (..) 

We have pointed out that different actions demand places with a different 

character. (...) To some extent the character of a place is a function of time; it  

changes with the seasons, the course ofthe day and the weather, factors which 

above all determine diferent conditions of light.  

The character is determined by the material and formal constitution of 

the place.»4 Christian Norberg-Schultz, 1981:13-14 

                                                           
2 «Em geral, podemos dizer que alguns fenómenos formam um "ambiente" para os outros. 

Um termo concreto para ambiente é lugar. É uso comum dizer que os actos e ocorrências 

acontecem. Na verdade, não faz sentido imaginar qualquer acontecimento sem referência a 

uma localização.» (Tradução – Christian Norberg-Schultz, 1981:6) 
3 «Queremos dizer a totalidade composta das coisas têm substância material, forma, textura e cor. 

Juntas, essas coisas determinam um "carácter ambiental", que é a essência do lugar. Em geral, um 

lugar é dado é dado com esse caracter peculiar ou atmosfera.» (Tradução – Christian Norberg-

Schultz, 1981:6-8) 
4 «"Personagem" é ao mesmo tempo uma forma mais geral e um conceito mais concreto do que 

o "espaço". Por um lado, isso indica uma atmosfera geral integral, e por outro, a forma concreta e 
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O carácter na arquitectura é e está intimamente ligado com a maneira 

de como o objecto se relaciona com o espaço/localização e com o 

homem/utilizador. 

Na construção de um espaço é fundamental articula-lo com o utilizador, 

valorizando mais a parte intangível, a ordem, do que a organização do espaço. 

Isto é, a ordem de um espaço é definida pela relação Homem/espaço, estes 

devem estar definitivamente relacionados para que o espaço tenha carácter. 

Este carácter pode ser determinado por diferentes elementos como a luz e o 

tempo. A luz natural define o ambiente do espaço, sendo o melhor elemento 

para compreendermos um espaço e o seu carácter, mas este é variável 

consoante o dia, a noite e as condições atmosféricas. É esta variação que faz 

com que o espaço ganhe vida e seja igualmente variável e dinâmico, criando 

movimento. O movimento é determinado pela direcção e ritmo, então, se há 

movimento existe tempo, pois o tempo não é um fenómeno ou força mas ele 

advém de fenómenos ou de forças quando estes se encontram em mudança. 

O tempo também é variável, nunca pára. Faz do espaço e do seu carácter 

parte de uma realidade vivida e passada; e, com a sua preservação, atribui ao 

espaço espirito de lugar.  

O espirito do lugar depende do seu carácter, de como se articula e se 

organiza.  

O carácter de um lugar também pode ser determinado pelas suas cores 

e texturas, como por exemplo, ao introduzirmos um elemento com água, um 

espelho de água, dá um espaço um toque de mistério, e torna-o igualmente 

móvel e dinâmico.  

A arquitectura organiza-se consoante o homem, o espaço é feito para 

ser vivido pelo homem, por isso tem de se articular a ele. Já o homem, criação 

da natureza, vive em função da sociedade em que se insere, e é essa a 

sociedade que define o seu carácter e identidade.  

                                                                                                                                                                             
a substância do espaço de definição de elementos. Qualquer presença real está intimamente 

ligada a um carácter. (..) Diferentes acções exigem locais com um carácter diferente. (...) Em 

certa medida, o carácter de um lugar é uma função do tempo, que muda com as estações do 

ano, o decorrer do dia e com clima, factores que, acima de tudo determinar as condições 

diferentes de luz. 

O carácter é determinado pelo material e constituição formal do lugar.» (Tradução – Christian 

Norberg-Schultz, 1981:13-14) 
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Assim sendo, a arquitectura articula-se ao homem e o homem à 

sociedade, então, a identidade e o carácter de um lugar é determinado pela 

sua localização, ela sintetiza toda a beleza, tradições e modos de vida da 

população. Se observarmos uma cidade, conseguimos caracteriza-la, e esse 

carácter não é mais do que o carácter da sua população.  

Citando Tavares Domingos, em Da Rua Formosa a Firmeza, “a 

arquitectura é a síntese plástica da cultura do lugar”.  

Ao falarmos de identidade e carácter de uma sociedade, temos de ter 

atenção que este aspecto encontra-se sempre em mutação, por isso, temos de 

acrescentar outro elemento que é a história. Assim, com as cidades, a 

sociedade foi evoluindo, mas sua história mantém-se, dando vida e espirito ao 

espaço. A história é essência das raízes de uma sociedade, ela está inserida na 

cidade pelo meio da simbolização.  

“Only when understanding our place, we may be able to participate 

creatively and contribute to its history.”5 Christian Norberg-Schultz, 1981:202 

Na arquitectura urbana, ao intervir numa cidade/vila, o espirito do lugar 

deve incluir-se de modo a obter toda a essência das raízes do seu povo, mas 

também deve possuir elementos e conteúdos de interesse geral, ou seja, cada 

cidade/vila tem a sua história e essa tem de ser preservada. No entanto, por 

vezes, existem conteúdos de interesse maior que não pertencem só aquela 

cidade/vila e podem adaptar-se a todos os lugares. São esses conteúdos que 

através da simbolização trazem espirito de lugar à cidade/vila. 

 

1.2.2. Genius Loci – Espirito do lugar 

 

Genius loci, palavra de origem romana que significa espirito do lugar, que 

nos diz o que a coisa é ou pretende ser, algo que é subjacente a um lugar e 

que define o seu carácter.  

«Genius loci is a roman concept. According to ancient Roman belief 

every "independent" being has its genius, its guardian spirit. This spirit gives life to 

                                                           
5 « Somente quando se entender o nosso lugar, é que podemos ser capazes de participar de 

forma criativa e contribuir para a sua história» (Tradução – Christian Norberg-Schultz, 1981:202) 



 21 
 

people and places, accompanies them from birth to death, and determines 

their character or essence»6 Christian Norberg-Schultz, 1981:18 

É necessário que o homem, enquanto utilizador do espaço, se sinta 

seguro e confortável no espaço, mas para isso ele precisa de Orientação e 

Identificação. Ou seja, o homem tem de saber onde está (orientação) e como 

está (identificação) num determinado espaço. 

Um espaço com uma boa orientação tem de transferir para as pessoas 

um sentimento de segurança, elas têm de saber onde estão e para onde 

podem ir, se o utilizador tiver uma boa imagem do ambiente e do espaço, isso 

fará com que ele se sinta seguro emocionalmente. Para além disto, a 

orientação de um espaço envolve outros fenómenos no subconsciente do 

utilizador, como a memória, ou seja, para que o utilizador se sinta seguro no 

espaço, é preciso que existam elementos familiares para o utilizador e que 

sejam de fácil percepção.  

A identificação é a observação e interpretação das propriedades do 

espaço. Um utilizador que já se tenha anteriormente relacionado com um 

determinado objecto faz com que, o observador o interprete reconhecendo-o 

pelo seu meio natural fugindo assim do seu contexto actual. 

Exemplo um tronco reutilizado com um banco, quando o observamos 

associamos a uma arvores na natureza, no seu meio, e agora esta inserida 

noutro meio mas estará sempre associada a sua origem. (ilustração13-14) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
6 « Genius loci é um conceito romano. De acordo com a antiga crença romana de cada ser 

"independente" tem o seu génio, seu espírito guardião. Este espírito dá vida a pessoas e lugares, 

acompanha-os desde o nascimento até a morte, e determina o seu carácter ou essência.» 

(Tradução – Christian Norberg-Schultz, 1981:18) 
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Ilustração 11 – O meio natural do tronco/ a sua origem 

Ilustração 10 – Um tronco de uma árvore transformado em banco 
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1.2.3. Identidade 

 

 «No espirito do lugar conservaremos a nossa alegria e falaremos então da 

nossa identidade.» Domingos Tavares, 1985 

 

É a sociedade que define e influencia a identidade, citando Peter Berger, 

“identidade é um elemento chave evidente de realidade subjectiva”, essa 

realidade está relacionada com a sociedade. 

 Então, para entendermos o conceito identidade e as suas teorias, é 

necessário interpretar a realidade geral, as sociedades têm a sua história e essa 

história está relacionada com o homem, mas cada homem tem a sua 

identidade, por isso, a identidade colectiva pode ser enganadora. 

 Assim sendo, temos de ter atenção a interpretação que fazemos da 

realidade geral e da sociedade, temos de assimilar todas as opiniões de cada 

pessoa, de cada crítico. 

« The identity of a person is defined in terms of the schemata developed, 

because they determine the "world" which is accessible. (...) We understand 

that human identity is to a high extent a function of places and things.»7 

Christian Norberg-Schultz, 1981:21 

 Daqui podemos tirar que a arquitectura influencia a identidade da uma 

pessoa, a memória que se tem da infância dos lugares onde se vive ou se viveu 

e os pensamentos que se vão desenvolvendo, são factores que influenciam a 

identidade de uma pessoa. Já dizia Norberg-Schulz que é mais importante para 

uma pessoa dizer “sou romano” do que dizer “sou optimista”. Toda a 

experiencia que a pessoa tem com o local influencia a sua identidade, a 

interacção com o edifício, formas, cores, texturas, ou seja, toda a carga 

emotiva/afectiva implícita no local influencia a definição da identidade. 

Então, a arquitectura deve sem dúvida exprimir todas as suas qualidades 

e fazer com que essas cheguem a todos os seus utilizadores de modo a revelar o 

seu genius loci. 

«In general, this means  to concretize the genius loci. We have seen that 

this is done by means of buildings which gather the properties of the place and 

bring them close to man. The basic act of architecture is therefore to 

                                                           
7 «A identidade de uma pessoa define-se em função dos sistemas de pensamento desenvolvidos 

porque são eles que determinam o “mundo” acessível. (...) Entendemos que a identidade 

humana é, em larga medida uma função de lugares e coisas.» (Tradução – Christian Norberg-

Schultz, 1981:21) 
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understand the "vacation" of the place. In this way we protect the earth and 

become ourselves part of a comprehensive totality.»8 Christian Norberg-Schultz, 

1981:23 

 

1.2.4. Conceito e objecto - signos       

  

Etimologicamente, identidade advém da palavra “idêntico”, ou seja, é 

semelhante a outrem. A identidade de uma pessoa pode ser aquilo que ele diz 

ser, ou então aquilo que outra pessoa deduz que ele seja. 

 Então, a identidade de um lugar é aquilo que retiramos da sua 

observação, só um espaço com identidade perdura no tempo. 

 «A identidade é o nível a que uma pessoa consegue reconhecer ou 

recordar o local como sendo distinto de outros locais – como tendo um 

carácter próprio vivido, único, ou pelo menos particular.» Kevin Lynch, 

2007:127. 

A identidade não significa semelhança na sua totalidade, pois dois 

espaços são semelhantes mas num deles existe algo que o diferencia do outro 

espaço semelhante, é esse detalhe que lhe dá identidade e que o leva a 

perdurar no tempo.  

É com esse detalhe (novos elementos, novas relações entre elementos, 

situações singulares, etc…) que determinamos o conceito. Determina-se 

conceito, determina-se o objecto, e vice-versa. É difícil definir objecto sem 

conhecermos as propriedades do conceito, pois conceito e objecto 

aparentemente são o mesmo.  

A identidade é directamente influenciada por esta relação 

(conceito/objecto), mas segundo o princípio da identidade (Lei da Identidade9) 

o objecto é precisamente o mesmo que o conceito.  

Ao assimilar a relação entre conceito e objecto determinamos a sua 

identidade, ou seja, o seu significado, o seu signo/conceito. 

Então, podemos dizer que, o conceito de um objecto é o mesmo que o 

signo. O conceito não aparece do nada, ele é originado no pensamento do 

                                                           
8 «Em geral, isso significa que para concretizar o genius loci. Vimos que isso é feito por meio de 

edifícios que reúnem as propriedades do lugar e trazê-los de perto para o homem. O acto de 

base da arquitetura é, portanto, compreender a "viagem" do lugar. Desta forma, proteger a Terra 

e tornar-nos parte de uma totalidade abrangente.» (Tradução – Christian Norberg-Schultz, 1981:23) 
9 Para mais informação sobre o assunto ver Victor Consiglieri, As significações da Arquitectura, 

2000, pag.101. 
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arquitecto mesmo antes da concepção do objecto, sendo que a mensagem 

inerente ao conceito chegará ao observador através do objecto, com uma 

linguagem simples, perceptível a todos, fazendo dele o pormenor significativo 

de uma simples obra de arquitectura.      

Para melhor entendermos esta relação Conceito/Objecto é importante 

analisarmos os estudos feitos no campo da Semiologia ou da Semiótica, 

ciências que estudam os signos10. 

Os signos são importantes para definir o objecto/conceito, logo também 

para definir a sua identidade. 

O signo é um “elemento material, gestual, gráfico, fónico, plástico, cuja 

presença permite evocar ou adivinhar outra coisa que ele próprio, ou seja, o 

que o signo representa ou substitui, naturalmente ou por convenção.”11  

 Será igualmente importante referir que o signo pode ser 

considerado natural ou artificial, ou seja, pode ser sinal ou símbolo, 

respectivamente. Por exemplo a cruz no seu significado natural são duas linhas 

ou barras que se cruzam formando um angulo de 90º, ou seja é a cruz em si na 

sua forma, já no seu significado artificial a cruz é um símbolo humano na religião 

católica, representa a cruz onde Jesus Cristo foi crucificado. 

 Na Semiologia (estudo dos símbolos) a obra de arte só pode ser 

entendida como signo se esta estiver integrada no seu contexto histórico ou 

sociológico, respeitando sempre a sensibilidade dada pelo artista, o seu 

significado. 

 «O valor símbolo da obra de arquitectura não é um dado 

adquirido da sua especificidade mas sim um elemento complementar que 

pode ser introduzido pelo processo do desenho ou então pela sobre posição 

de crenças culturais posteriores à realização da obra.» Domingos Tavares, 1985  

Quando atribuímos uma carga emotiva a um objecto temos de ter em 

conta que esta seja de fácil percepção para que chegue a toda gente. 

«A impressão que se obtém de uma obra artística tem que 

chegar através dos sentidos de cada observador/sujeito. Por isso tem que ser 

objectiva.» David Best12  

                                                           
10 Semiologia ou Semiótica são duas ciências que estudam os signos, e estas podem ter diferentes 

terminologias dependentemente dos autores a que estoa associados: Simiologia para Saussere, 

Semiotica ou Semântica linguística para Pierso. (Teoricos do chamado Circulo de Praga e 

Carnap). 
11 Elisabeth Clément, 2007:356 
12 Em “Significações da Arquitectura” Victor Consiglieri, 2000:62 
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   Então, ao observamos um objecto sabemos qual o seu significado e 

como o observador o identifica. Por isso, consoante as vivências, localização e 

memórias do observador, o seu significado varia pois cada espaço tem a sua 

história e memórias associadas.   

Já na cidade (espaço urbano) a identidade é determinada pelo, e 

citando Kevin Lynch  

«…o modo como a cidade, enquanto conjunto de cidadãos, 

consegue exprimir o seu próprio carácter através das suas formas físicas, num 

dado momento histórico, esclarecendo a relações de mútua pertença entre 

habitantes e lugar no interior do respectivo contexto cultura, presente mas 

também passada.» Kevin Lynch, 2007:127. 

 

1.2.5. Actualmente 

 

Inicialmente na modernidade havia uma enorme preocupação com o 

património/história, como esta podia viver em harmonia com a arquitectura 

moderna. Vários estudos e críticas foram feitos em relação a isto, chegando 

mesmo a conclusão que o passado era passado e o futuro é que era o destino, 

desvalorizando o passado caracterizando-o como um entrave à evolução. O 

Património/história tinha que ser afastado e separado da cidade moderna, 

nesta época era impensável misturar esta duas realidades. 

Já dizia Wright, “É certo que a arte do passado é supérflua para o novo 

espirito” mas não é supérflua para o espirito já existente e que precisa de ser 

reavivado.   

Mais tarde, chega-se a conclusão de que a historia não pode se 

esquecida nem posta de parte, deve ser trabalhada de forma a fazer parte da 

cidade moderna, trabalhando a relação entre elas como opostos 

(Negativo/Positivo), analisando e trabalhando a parte histórica de modo a criar 

meios impulsionadores para conseguir moderniza-la, valorizando o que de 

melhor ele possui e assim chegar as gerações presentes e futuras, porque a obra 

de arquitectura deve ser intemporal e perdurar no tempo, sempre mantendo o 

seu valor e significado.   

«…a história apresenta-se, portanto, como um curioso instrumento cujo 

conhecimento parece indispensável mas, uma vez alcançado, não 

directamente utilizável, uma espécie de corredor através do qual é necessário 
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passar mas que nada nos ensina sobre a arte de caminhar.»13 Anthony 

Giddens, 2005:88  

Nos dias de hoje é cada vez mais difícil compreender o caracter e o 

ambiente das cidades devido à difícil orientação humana.  

A era moderna pega no ambiente e leva-o para o ponto de partida 

fazendo das construções uma extensão do meio ambiente, o chamado 

“retorno das coisas”, - o novo racionalismo.  

Frank Lloyd Wright procurava uma mudança e mais liberdade, destruindo 

a tradicional “box” e criando uma nova interacção entre interior e exterior do 

espaço.  

A arte moderna tornou-se um instrumento que o artista pode manusear 

livremente, existindo liberdade de pensamento.  

O espaço interior deve relacionar-se com o exterior mesmo havendo 

barreiras que o separam. Desta relação surgem sensações que uma vez 

harmonizadas podem valorizar o lugar dando-lhe um carácter único. Quantas 

mais aberturas tiver um espaço melhor se relacionará com o exterior e mais 

liberdade dará ao espaço. Por exemplo se tivermos um espaço com um tecto 

envidraçado dará aos seus utilizadores a estranha sensação de estar no exterior. 

Podemos assim dizer que o carácter de um lugar pode ser influenciado 

pelo seu grau de aberturas/vãos, ou seja, pelos seus limites, sejam eles 

transparente ou não. Quantas mais aberturas tiver o espaço, mais relação terá 

com o exterior e mais livres serão os espaços. Por consequência, quanto mais 

fechado for o espaço mais isolados será. 

 

1.2.6. Emoção/Sensação 

 

«Os conceitos, proposições e os juízos nada têm a ver, em si próprios 

com a Emoção: emoções e razão são coisas diferentes e irredutíveis. Mas os 

conceitos e juízos, da mesma maneira que as formas, podem andar 

acompanhados de cargas emotivas, positivas e negativas, de muito diferente 

valor.» Abel Salazar, Que é a arte?14 

Estes tipos de emoções ou sensações manifestam-se numa aparente 

percepção psicológica, que podemos dividir em 2 classes: Sensação/ Emoção 

                                                           
13 Ibid.,p.133. A passagem de Wittgenstein citada encontrou-se no Tractatuslogica philosophicus, 

Einaudi, Turien, 1962 
14 Em “Significações da Arquitectura” Victor Consiglieri, 2000:58 
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e Sensação/ Sentimento. Isto é: Sensação/Emoção é a carga emotiva que o 

elemento possui e que é transmitida ao observador, por exemplo, a linha recta 

transmite calma, a linha em ziguezague transmite irritação; a 

Sensação/Sentimento não é aquilo que se observa objectivamente, mas sim o 

que se sente dessa observação.  

 «…enquanto o valor dinamiza o significação, que parte de um sentido 

e de um fim, o valor é um conjunto dinâmico de significações ilimitadas(que 

vão do zero ao infinito). 

O sentido é difícil de ser atingido concretamente pelo facto de ele 

estar ligado a um sujeito vivo e não pode ser reduzido ao conhecimento 

impessoal, enquanto a significação encontra-se ligado à experiencia.» Vittorio 

Gregotti, Território da Arquitectura15 

Para intendermos melhor este campo do “sensível”, temos de analisá-la 

do ponto de vista mental e psicológico, onde a estética se funde com a 

percepção.  

Cada objecto tem a sua expressão estética, com um conjunto de 

matérias que modelam os seus verdadeiros valores, seja a luz, a sombra, a cor 

ou o silêncio, eles dão-nos a percepção do quotidiano, do tempo presente, ou 

vão de encontro à essência das coisas pois cada coisa tem o seu significado.   

“Parecer que um estado de espirito é explorado pelo edifício e o 

próprio edifício, longe de ser um mera casca que se pode rejeitar, por assim 

dizer, quando dele se extrai o significado, torna-se o objecto central do acto 

de atenção em que se apanha o significado.”Rogen Scruton, A Estética da 

Arquitetura16 

 

1.3. Durabilidade das intervenções arquitectónicas 

 

Ao intervirmos arquitectonicamente não podemos só ter em atenção a 

componente física do projecto, temos também de atender á dinamização 

económica, aos princípios sociais e ambientais, a cultura, e também a sua 

sustentabilidade ao longo da sua execução. É preciso pensar muito bem qual o 

seu objectivo, de modo a cativar e sensibilizar a população para a sua 

salvaguarda e preservação ao longo dos tempos. 

                                                           
15 Em “Significações da Arquitectura” Victor Consiglieri, 2000:67 
16 Em “Significações da Arquitectura” Victor Consiglieri, 2000:171 
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Para actuar arquitectonicamente numa obra e para que esta perdure no 

tempo o arquitecto não pode ser só técnico, tem de ser sociólogo, económico, 

ambientalista, cultural, financeiro e politico. 

Sociólogo, para interpretar e analisar todas as vivências e mentalidades 

sociais locais, para conseguir atender a todas as necessidades da população e 

também, para adaptar da melhor forma os espaços às características daquela 

população melhorando a sua qualidade de vida urbana.  

Económico, é preciso dinamizar economicamente aquele espaço para 

torna-lo activo para o turismo. Tornar o espaço turístico através da cultura e do 

lazer irá torná-lo atractivo para o comércio. Fazer com que estas duas áreas 

estejam intimamente ligadas ao mesmo espaço, irá torna-lo rentável e 

consequentemente sustentável.  

Outras das componente que influência directamente com a preservação 

e perduração da obra ao longo do tempo é também de ordem política, isto é, 

se as entidades responsáveis não tiverem atenção o carácter evolutivo da 

construção, estarão pois a cometer um erro fulcral no que diz respeito ao 

enquadramento do edifício em épocas posteriores às deles. 
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1.3.1. Exemplos de obras que “morreram” com o tempo: 

 

1. Na obra de Barbosa & Guimarães Arquitectos, Habitar Portugal 

2006/2008, Vila Real, Reabilitação do Bairro dos Ferreiros, e 

segundo os autores, esta obra e um exemplo de um incorrecta 

análise do local, pois com foi dito anteriormente, não é só tratar 

departe física do projecto, também temos de ter em conta 

questões ambientais, económicas, sociais e politicas. 
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Ilustração 12 - Reabilitação do Bairro dos Ferreiros, Barbosa & Guimarães Arquitectos. 
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2. A Viela do Anjo, 1999, Porto, Projecto de Reabilitação de Barbosa & 

Guimarães Arquitectos. Mais uma obra de reabilitação sem sucesso, como 

afirmam os autores do projecto, «foi um mau estudo para cativar o público 

daquela zona». 

 “Abandono e vandalismo destroem Viela do Anjo – Jornal de Notícias 

A droga voltou à Viela do Anjo, no Bairro da Sé (Porto). Tábuas, tijolos e 

portadas fechadas não travam os intrusos que destroem os edifícios, renovados 

em 1999, e semeiam insegurança entre os vizinhos da praça. A viela é a imagem 

do abandono. De nada valeu o investimento de cerca de 1,87 milhões de euros 

na reabilitação do espaço. Sem ocupação, o consumo de estupefacientes e o 

vandalismo tomaram conta da viela. 

Só a Associação Portugal-Moçambique (que ocupa um dos 

estabelecimentos) traz animação ao deserto. Há um outro espaço ocupado pelo 

Centro Social e Cultural da Sé. Na janela, lê-se apoio pedagógico e ATL, mas está 

de portas encerradas. Tudo o resto é um cenário de desolação. "As lojas estão 

fechadas. É uma miséria. Partiram as portas e tiraram de lá de dentro tudo o que 

lhes apeteceu. Há um prédio recuperado, com as traseiras para a viela, onde os 

toxicodependentes se metem. Durante o Euro, os polícias não saiam da Sé. 

Agora, acabou-se o Euro, acabou-se a segurança", lamenta uma moradora. Por 

receio, prefere o anonimato. 

O restaurante, que estava totalmente equipado e possuía grandes 

janelas para a praça, foi entaipado com tábuas de madeira. A falta de uso e a 

negligência facilitaram o vandalizado e o assalto. 

Outros dois edifícios renovados mantêm as portadas trancadas e 

continuam sem uso. O projecto de instalação do Museu do Brinquedo num dos 

prédios da praça nunca se concretizou. Na parte superior da viela, os intrusos 

conseguiram furar as resistências de madeira, que tapava a entrada, e criaram 

um abrigo clandestino imundo onde se trafica e consume droga. "Nós vemo-los 

passar de dia e de noite. Não querem saber das pessoas do bairro", acrescenta 

um comerciante, nascido e criado há 60 anos na Bainharia. 

Mantém uma loja nesta rua mais por amor ao bairro do que por 

oportunidade de negócio. 

"Quando começaram a fazer as obras na Viela do Anjo, tínhamos 

esperança. Mas a Sé está muito abandonada. Há dias em que não vendo nada. 

Ontem, fiz cinco euros todo o dia", garante o comerciante, que olha e vê um 

bairro repleto de casas degradadas e de prédios entaipados, ruas sujas também 

por falta de civismo de alguns moradores e com uma grande preocupação: a 

insegurança. 

Depois do Projecto Piloto Urbano da Sé e mais recentemente dos cinco 

meses de plano de emergência (ler Cronologia), regressam o abandono e a 
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degradação. O bairro precisa de mais segurança, assegura a Junta de Freguesia 

da Sé. 

"Havia um posto móvel da PSP na Rua dos Pelames que foi retirado antes 

do Euro. Nós entendemos essa situação, porque eram precisos muitos agentes 

para manter a segurança durante o campeonato. Mas, depois do Euro, não foi 

reposto, o que causou algum avanço do tráfico de droga na própria Rua dos 

Pelames e na Viela do Anjo", indica Barreto Ramos, presidente da Junta da Sé, 

que já alertou a PSP do Porto, a Câmara e a Assembleia Municipal 

O autarca ainda se lembra da inauguração da praça nova com festa 

espanhola. "Ficou lindíssima", conta. No entanto, nunca houve investidores 

interessados e a Câmara também não deu outro destino aos espaços comerciais 

que permitisse trazer pessoas ao bairro e animar a praça, tornando mais difícil o 

vandalismo e o retorno da droga. 

"Gastaram-se centenas de milhares de contos. Quando entaiparam o 

restaurante com madeira, era uma verdadeira sala de chuto", sublinha o autarca. 

Depois de 1,87 milhões de euros investidos, uma eventual reabertura dos espaços 

comerciais obrigará a arranjar os estragos, o que será um custo adicional para o 

município.” (Carla Sofia Luz, Publicado em 2004-11-01 no JN) 
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Ilustração 13 – 1999, Viela do Anjo, Porto, Projecto de Reabilitação, Barbosa & Guimarães Arquitectos. 

Ilustração 14 – 2004,  Viela do Anjo, Porto, Projecto de Reabilitação, Barbosa & Guimarães Arquitectos. 
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1.3.2. Obras de referência 

 

1.3.2.1. Mosteiro de S. martinho de Tibães 

 

O Mosteiro de S. Martinho de Tibães, situado no concelho de Mire de 

Tibães do distrito de Braga, era a antiga Casa-Mãe da Congregação Benedita 

Portuguesa. 

Construído nos finais do seculo X, inícios do seculo XI e  que desde 1944 é 

considerada pelo decreto-lei nº 33 587, como Imóvel de Interesse Público e 

ainda Protegido por uma Zona Especial de Protecção, fixada em Diário de 

Republica, I Série, nº187 de 13 de Agosto de 1994. 

Tornou-se num dos mais ricos e poderosos Mosteiros de Portugal através 

dum apoio Real e da concessão das Cartas de Couto para a sua reconstrução 

no último terço do século XI. Dado o movimento de Reforma e o fim da crise 

religiosa dos seculos XIV e XVI, e a fundação da Congregação de S. Bento de 

Portugal, este mosteiro torna-se a Casa-Mãe de todos os mosteiros beneditos e 

centro difusor de culturas e estéticas. 

Durante o seculo XVII e XVIII o mosteiro passou por varias ampliações, 

reabilitações, decorações, redecorações e reconstrução, quase como um 

“estaleiro-escola”, onde inúmeros arquitectos, pedreiros, carpinteiros, escultures, 

douradores e outros artistas, poderem deixar o seu contributo ao mosteiro, e 

assim deixando marcas distintas que vão desde o maneirismo tardio ao rocaille 

que fez do mosteiro um exemplar único de beleza arquitectónica, um dos 

maiores e mais importantes conjuntos monásticos beneditos portugueses. 

Em 1833-1834, devido a extinção das ordens religiosas em Portugal os 

mosteiro é encerrado, e os seus bens, moveis e imoveis, foram vendidos, e isto só 

termina com a compra do próprio edifício em 1864. 

Deslocado das suas funções iniciais, começa a funcionar como paroquia, 

e a partir dos anos 70 assiste-se a um destruição dos bens que restavam, à ruina 

e ao abandono. 

Em 1986, o Estado Português toma conta dele e inicia o que se chamou 

de obras “de Salvação” prioritárias no edifício e na Cerca, que resultou muito 

bem, podendo dinamiza-lo culturalmente e dando a conhecer á população a 

importância de manter vivo um local tao belo e com um grande significado.  
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De 1994 a 2009 o mosteiro passou por 3 grandes intervenções de 

reabilitação a cargo do Arquitecto João Carlos dos Santos e pela Arquitecta 

Paisagística Maria João Dias Costa, distinguindo em 2009 com o 1º 

Prémio/Medalha de Ouro, na Bienal de Miami Beach, EUA, na categoria de 

Restauro Arquitectónico.  

As intervenções vieram possibilitar a visita ao mosteiro, trazendo também 

a instalação de um Centro de Estudos das Ordens Monásticas, de um 

restaurante com capacidade para 50 pessoas e de uma hospedaria com nove 

quartos. Tanto a hospedaria com o restaurante estão a cargo das religiosas da 

Família Missionária Domum Dei. 

Em anexo encontra-se um friso cronológico, detalhando as diferentes 

épocas do mosteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Perante espaços tão imponentes como estes sentimos a forte presença 

de um memória passada, de uma identidade e significado fortíssimo, que ainda 

hoje nos maravilha pela sua beleza e imponência. (Ilustração 16) 

 

 

 

 

 

 

 

No passado estes vãos não continham qualquer caixilharia, apenas, em 

alguns, umas portadas em madeira. Devido a isso, e de modo a preservar essa 

identidade o arquitecto optou por escolher materiais actuais para os vãos 

exteriores, com linhas muitos simples e de caixilho embutido, modo a estes não 

interferir na fachada nem na vista para o exterior. (Ilustração 17) 

 

 

 

O Arquitecto utilizou as 16 celas para os hóspedes, antes utilizadas para 

acolher os hóspedes e os peregrinos, para os quartos desta nova hospedaria.   

Aqui utilizou um só vidro como parede divisória entre a casa de banho e 

quarto, de modo a preservar a identidade da sua forma passada, que se o vidro 

(objecto novo) não existisse devido a sua transparência.  

No chuveiro, embutido no tecto, no qual simboliza a cascata do anjo, 

pormenor que nos remete para a espiritualidade deste edifico. Já o chuveiro 

laranja foi um pormenor moderno e ousado que o arquitecto quis dar a aquele 

espaço. (Ilustração 18) 
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Ilustração 15 - Jardim de S. João e Parte de Baixo do Passadiço.  

Ilustração 16 – Alguns exemplo dos Vãos do Mosteiro de S .Martinho de Tibães. 

Ilustração 17 – Quartos da Hospedaria. 
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Mais uma vez, o arquitecto teve o cuidado de preservar toda a 

identidade e significado deste espaço. Esta janela, janela de uma antiga cela, 

manteve toda a forma passada, mas devido a inexistência de caixilharia, o 

arquitecto optou por um caixilharia simples e embutido, ficando só visível o 

vidro. E ainda a colocação de portadas em madeira que se tranca com um 

barrote, idêntica as que existiram na mosteiro no seu passado. (Ilustração 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escolha de mobiliário decorativo moderno originou um contraste 

harmonioso com o passado. Em alguns caso esse contrates e observado entre o 

próprio mobiliário. (Ilustração 20) 

 

 

 

 

 

 

 

Ruinas descobertas com o recorrer das obras de reconstrução e foram 

mantidas na sua forma original para dar a conhecer aos seus visitantes a sua e 

existência. 

Nesta zona inserção de novos elementos construtivos e feita de forma 

desprendida do existente. O pavimento é como se flutuasse por cima da ruina e 

as paredes, numa cor escura em contraste ao restante, e igualmente 

desprendida do resto. Com isto, podemos dizer que o arquitecto teve o cuidado 

de manter toda a essência destas ruinas, tornando-as intocáveis pelo que é 

novo, valorizando assim o seu significado de ruina. (Ilustração 21) 
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Ilustração 18 – Vãos dos quartos da Hospedria. 

Ilustração 19 - Exemplos de mobiliário do Mosteiro.    

Ilustração 20 – Ruínas encontradas durante as obras de reconstrução.  
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Na zona dos claustros houveram apenas obras de recuperação, 

principalmente os azulejos que se encontravam muito degradados. Não sofre 

que nenhuma alteração foi preservada toda a sua essência original, mantendo 

assim toda sua beleza natural. (Ilustração 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A igreja do Mosteiro de Tibães, como qualquer outra igreja, é possuidora 

de uma identidade espiritual muito forte, mas esta realça-se devido à sua 

beleza inigualável, devido aos pormenores e adornos nela existente. (Ilustração 

23) 

 

 

 

 

 

 

 

Nas fotos da esquerda vê-se a vontade do arquitecto em que fica a vista 

de todos o tipo de construção que foi utilizada na construção destas paredes, 

no caso construção em taipa. a imagem da direita, é umas das divisões que o 

arquitecto não interveio, demonstrando assim o tipo de detioração que se 

encontrava este edifício. (Ilustração 24) 
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Ilustração 21 - Claustro Cemitério. 

Ilustração 22 – Igreja e Coro Alto. 

Ilustração 23 – Paredes em taipa (à vista) de alguns espaços do Mosteiro de S. Martinho da Tibães. 
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Em algumas zonas do mosteiro podemos observar o contraste 

harmonioso entre dois tipos de intervenções no passado. Uma mais moderna, já 

com introdução de elementos construtivos actuais e outra mostra uma 

preocupação em manter ao máximo o seu aspecto original. (Ilustração 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imponentes tectos que foram mantidos e aproximados do seu aspecto 

original, preservando assim todo o seu significado. (Ilustração 26) 
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Ilustração 24 – Algumas zonas um é visível o contraste, novo/antigo. 

Ilustração 25 – Exemplos de tectos característicos do Mosteiro de S. martinho de Tibães. 
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Devido a perda irrecuperável do mobiliário próprio do mosteiro o 

arquitecto tentou arranjar mobiliário o mais próximo do possível anteriormente 

existente no mosteiro. (Ilustração 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestas imagens denota-se uma vontade do arquitecto e não recuperar 

este materiais e sim mante-los sem intervenção de novas técnicas dando assim 

o privilégio aos visitantes de conhecerem o envelhecimento do mosteiro e não 

só o “novo mosteiro”. (Ilustração 28) 
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Ilustração 26 – Exemplos de algum mobiliário possivelmente idêntico ao existente anteriormente no Mosteiro. 

Ilustração 27 – Vestígios do “antigo” do Mosteiro de S. Martinho de Tibães. 
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O mosteiro de S. Martinho de Tibães possui uma Cerca com 40 hectares, 

conhecida por ser a maior cerca monástica preservada em Portugal e única 

por conter zonas agrícolas e um mata com um jardim barroco.  

Esta cerca monástica é um magnífico exemplo de como manter vivo o 

espirito do lugar, possuidora de uma identidade particular que a torna única e 

inesquecível a quem a visita.  

Como o arquitecto a chamou, a casa camaleão, era um antiga ruina da 

casa dos caseiros, e o arquitecto reabilitou-a de modo a camufla-la na 

paisagem. Mais uma vez o arquitecto não quis apenas recupera-la, quis manter 

viva a imagem de ruina e valorizar o seu significado, então, manteve a ruina e o 

que veio de novo foi construído em vidro espelhado, de modo a este espelhar 

toda a natureza circundante, dai o seu nome, Casa Camaleão. (Ilustração 29) 
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Ilustração 28 – A Cerca do Mosteiro de S. martinho de Tibães 
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1.3.2.2. Mosteiro de Santa Maria do Bouro 

 

Localizado em Santa Maria do Bouro em Amares, o Mosteiro de Santa 

Maria do Bouro é um dos mosteiros mais característicos da arte cisterciense17 do 

século XII, vencedor de um Prémio Pritzker em 2011 pelo trabalho magnífico 

executado pela Arquitecto Eduardo Souto de Moura.  

Eduardo Souto de Moura não tem uma teoria de como intervir no 

património pois para ele isso não existe, cada caso é um caso, e devem ser 

analisados e debatidos individualmente e assim arranjar a melhor maneira de 

intervir preservando sempre a sua identidade. 

Ao executar a pequena galeria de uma casa do século XIX no Porto, 

Souto moura efectuou poucas ou quase nenhumas alterações, que o arquitecto 

caracterizou a obra com “igual mas novo”, porque neste edifício para manter a 

sua identidade só poderia ser feito desta forma. 

Já em Bouro, caracterizou-a com “totalmente diferente mas parecendo 

igual”, foi um mosteiro que sofreu muitas alterações e o arquitecto sentiu a 

necessidade de aproxima-los o melhor possível da sua imagem mais marcante, 

a ideia de uma ruina natural, onde a natureza invade o edifício e lhe atribui 

aquela imagem magnifica carregada de mistério e romantismo, e do qual as 

pessoas tanto gostavam.    

Bouro tinha uma ligação muito forte com Souto Moura, principalmente à 

sua família. O seu tio-avô era lá médico e sua mãe quando ficou doente foi 

para lá morar. Bouro acabou por ser um ponto de passagem para as suas férias 

e como ele chamava o “vamos a Bouro”. 

O arquitecto descreve este edifício, antes das intervenções, como: 

“(…) uma ruina lindíssima invadida pela Natureza, de tal forma que já 

tinha deixado de ser um edifício e as ruinas estavam de tal maneira 

desapoderadas pelas heras e pelas próprias arvores que cresciam dentro do 

                                                           
17 Arte desenvolvida pelos monges cistercienses no século XII, início da expansão desta ordem 

religiosa. Utilizada na construção de abadias, com traços do final do romântico e dos inícios do 

gótico, denominaram-na como o “estilo da transição”. Com poucos adornos, esta arte era 

rigorosa e pobre, com espaços conceituais, limpos e originais.  
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mosteiro que passou a Natureza, quer dizer, a ruina a ser a disposição do 

edifício.” Eduardo Souto de Moura; 2000:78 

Pag.78 Perspectivas em educação História, Organização de Isabel Barca, 

Lusografe, Novembro de 2001, 500 exemplares.  

Segundo Souto Moura, as ruinas e os edifícios antigos despertavam o 

interesse das pessoas, devido à sua organização natural, ele defendia que o 

que ainda se mantém de pé é aquilo que é forte do edifício o que já caiu era a 

parte frágil. 

O objectivo/ideia principal do arquitecto era preservar essa imagem de 

ruína, pois ele defendia que os edifícios deviam ser recuperados segundo a 

leitura de ruina, ou seja, preservando a sua imagem. 

O mosteiro sofreu inúmeras alterações ao longo da sua vida, o arquitecto 

trabalhou como arqueólogos de Braga para perceber/conhecer as diferentes 

fases do mosteiro e como ele foi demolido pra ser construído. Durante toda esta 

evolução o edifício passou por vários “atentados ao património”, para o 

arquitecto poe-se a duvida, qual época que iria eleger para recuperar o 

mosteiro, mas com a ajuda dos arqueólogos tomou uma decisão.    

No início do projecto o arquitecto sentiu algumas inquietações de como 

tratar este edifício e de onde se teve de socorrer de algumas ajudas e opiniões 

de outras pessoas próximas deles e outras de pessoas da área mas com mais 

experiencia. Várias dúvidas surgiram mas o arquitecto cada vez mais se foi 

tornando mais íntimo do edifício, sabia que tinha que fazer um hotel, então 

começou a desenhar e tudo foi surgindo com naturalidade. 

“Deixei de ser eu a mandar no projecto a tentar investir dentro do 

desenho e, pelo contrário, passou a ser o edifício a mandar em mim.” Eduardo 

Souto de Moura; 2000:78 
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Nestas imagens denota-se a vontade do arquitecto em Manter a 

imagem de ruina, o desenho das eras nas fachadas dando a sensação que o 

seu limite encaixa no limite das antigas ruinas. (Ilustração 30)  
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Ilustração 29 – Fotografias do exterior do edifício. 
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Num hotel as áreas de serviços ocupam metade e sua área total, e 

devido a isso o arquitecto sentiu a necessidade de aumentar a área do edifício 

mas não queria de modo algum que esse aumento influenciasse a forma do 

edifício, ou seja, não queria que fosse observável como algo que era novo e 

nunca ali pertenceu, mas também mesmo sendo novo não queria dar 

sensação que fazia parte do edifício e que sempre ali existiu. O ideal seria criar 

uma área subterrânea mas devido a inexistência de fundações do edifício isso 

seria quase impossível, então, surgiu a ideia de aproveitar um muro de suporte já 

existente e nivela-lo, criando assim uma nova área.  

Querendo o arquitecto “esconder” esta nova plataforma, na sua 

cobertura situa-se uma zona de pátio com explana e que serve igualmente de 

acesso a piscina, e para não dar a entender que se caminha numa cobertura, 

colocou vegetação e utilizou matérias com tons de terra para assim criar a 

sensação de caminhar só terra/jardim e não uma cobertura. (Ilustração 31) 
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Ilustração 30 – Fotografias da Nova Plataforma onde se localiza 

alguns dos serviços da Pousada 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inexistência de caixilharias próprias, o arquitecto optou por caixilharias 

quase invisíveis de modo a manter toda a sua aparência actual. 

Nas portas optou por uma caixilharia em ferro, com linhas rectas e simples 

dando um aspecto tosco e que não intervir de modo algum com a identidade 

do edifício. Nestas mesmas portas, a forma como elasse abrem dão-lhe um 

aspecto único e que nos remetem para a essência do edifício. (Ilustração 32) 
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Ilustração 31 – Exemplos de Vãos/Caixilharias do edifício. 
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A inserção de novos elementos não retiraram qualquer significou ou 

carácter aos bens já existentes. O moderno e o antigo coexistem em perfeita 

harmonia no qual nenhum dos dois se impõe ao outro, mas sim completando-se. 

(Ilustração 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Arquitecto “libertou” a natureza no edifício, remetendo para o estado 

em que o edifício se encontrava no momento em que iniciaram os estudos. 

(Ilustração 34) 
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Ilustração 32 – Passado/Presente 

Ilustração 33 – A natureza tomando posse do Edifício.  
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Este Mosteiro contém espaços únicos e é possuidor de um espírito 

inigualável, no qual o Arquitecto preservou e ainda os valorizou, tornando-os 

quase intocáveis. (Ilustração 35) 
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Ilustração 34 – Fotografias do Claustro do edifício.   
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Em todo o edifício, mais propriamente no seu interior e junto á fachada 

exterior, existe um sistema de encaminhamento de água já existente no edifício. 

O Arquitecto, com o apoio de profissionais espacializados, estudou e analisou 

este mesmo sistema de canalização de água de modo a mantê-lo intacto e em 

funcionamento no edifício. (Ilustração 36) 
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Ilustração 35 – Sistema de encaminhamento de águas.  
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  CAP. II 

Intervir em Aveiro, modernizando e salvaguardando o espirito do lugar 
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1. Aveiro: perceber, analisar e agir. 

 

1.1. Analisar e perceber Aveiro 

 

Aveiro desenvolveu-se de forma desorganizada, com infra-estruturas do 

território deficientes, devido a um povo linear e de cariz rural. Caracterizada por 

uma cidade de centralidade, originada por um crescimento disperso e 

desterritorial devido a dispersão da indústria e a uma estrutura radial da rede 

viária. 

A Ria de Aveiro foi um dos factores mais significativo para o 

desenvolvimento desta cidade, quer a nível económico (turismo), quer a nível 

do seu desenvolvimento territorial que se deu, também, sob a influência da 

Universidade. A Ria está directamente relacionada com o desenvolvimento 

urbano desta cidade, através das redes viárias, pelas acessibilidades e também 

pela ocupação. Este desenvolvimento originou um crescimento sempre em 

torno da Ria, estando sempre associado à sua componente económica (pesca 

e salicultura) e também, como já foi referido pela sua rede viária. 

Com o surgimento dos caminhos-de-ferro, Aveiro sofreu várias alterações 

que influenciaram bastante o seu crescimento, como são exemplos o 

aparecimento da Avenida Doutor Lourenço Peixinho e outros bairros bastante 

conhecidos em Aveiro, como o Bairro do Liceu, o Bairro de Santiago e o Bairro 

do Albói. Tal infra-estrutura originou também o aparecimento das mais 

importantes freguesias deste concelho, Santa Joana, Aradas, S. Bernardo e as 

mais periféricas como Cacia, Oliveirinha, Eixo, Eirol, Requeixo, Nossa Senhora de 

Fátima, Nariz e S. Jacinto. 

No século XX, deu-se uma evolução comercial na cidade, surgindo centros 

comerciais e outros tipos de estabelecimentos para a mesma prática. Sendo os 

centros comerciais tão grandes e reunidores de funções diversificadas, tornam-

se polos atractivos e alternativas às outras áreas comerciais pré-existentes nos 

tecidos consolidados. Este afastamento das áreas de comércio tradicional (os 

centros históricos) acabaram por retirar à cidade a sua identidade e a sua 

dinâmica, resultando no surgimento de novas centralidades. Este fenómeno dá-

se por consequência directa das facilidades inerentes a estes espaços (rápido 
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Ilustração 36 – Estação do Caminho de Ferro de Aveiro, por volta de 1920 

Ilustração 37 - Aspecto da Avenida Central, na altura ainda vedada ao trânsito, actualmente com o nome do Dr. Lourenço 

Peixinho, e a Rua Almirante Reis, por volta de 1920. 
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estacionamento, fácil acesso, varias funções num só espaço, etc), bem como 

os baixos custos a nível imobiliário devido a sua localização na periferia. 

Para combater esta consequência negativa é preciso tornar os centros 

históricos mais atractivos de modo a diminuir este afastamento, adaptando-os à 

actualidade e às necessidades das gerações actuais e futuras.  

Aveiro caracteriza-se por um povo linearizado, de matriz rural, reflectindo-

se num território com um crescimento desorganizado e com deficientes infra-

estruturas. Possuidor de um carácter centralizador, a cidade teve um processo 

de crescimento sempre associado à desterritorialização e dispersão da indústria, 

acompanhado por um estrutural radial de rede viária com diferentes níveis de 

acessibilidade.  

Esta cidade pode ser dividida na sua caracterização em 3 cidades: 

Cidade existente; Cidade Nascente; Cidade invisível ou de vazios.  

A cidade existente é a cidade consolidada, construída, é o chamado 

centro histórico/cultural, e também todas as áreas que constituem a génese da 

formação de uma cidade, ou seja, área onde se localizava a antiga muralha, 

Bairro Beira-mar, Rua do Gravito, Rua do Carmo, Rua da Sé, a ligação ao centro 

de Esgueira, Avenida Doutor Lourenço Peixinho, Bairro do Liceu, Bairro de 

Santiago e a Universidade. 

A cidade Nascente é caracterizada por um território pré-urbano, que 

está directamente relacionado com a agricultura (aldeia). Dela fazem parte as 

freguesias de Santa Joana, S. Bernardo e Aradas. 

E por último a cidade invisível ou de vazios que é um território expectante 

que se situa entre a cidade consolidada e a cidade nascente, charneira ideal 

de união entre estas duas cidades. 

Existe já uma visão estratégica para o desenvolvimento do conselho de 

Aveiro que é estruturada em 4 objectivos de desenvolvimento fundamentais:  

1) Popularizar o cidade, afirmando o espaço urbano como um 

território reunidor de múltiplas realidades socioeconómicas. Espaço 

valorizador da criatividade, atraindo talentos de modo a promover a 

cultura e a flexibilidade. Estas são as pré-condições para um economia 

urbana dinâmica, devendo por isso ser umas das prioridades de Aveiro, 

optando por locais estratégicos e com maior impacto (Rossio, Av. Doutor 

Lourenço Peixinho, Fórum de Aveiro, Bairro da Beira-mar, Canal S. Roque, 
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zona da Sé e do Museu, Estação da CP e a área do futuro Parque da 

Sustentabilidade) de modo a que a cidade se assuma como um palco 

privilegiado para a cultura, e que progressivamente poderá alastrar-se 

pelas freguesias restantes. Para além disto, a cidade goza ainda de uma 

mobilidade única da qual se poderá, também, tirar proveito.  

2) Transformar Aveiro num innovation hub, criando uma rede 

de espaços produtivos multifuncionais apoiada numa requalificação das 

áreas industriais existentes, de modo a dar uma nova função mais 

produtiva aos espaços centrais da Cidade, baseadas na economia do 

conhecimento e valorizando o mesmo (PCI, Campus UA, Riapolis), 

promovendo novas dinâmicas urbanas provenientes da capacidade de 

integrar e gerar inovação, atrair talento e estimular a participação de 

novos modelos de governação socioeconómica. 

3) Valorizar e estimular o capital humano, através de 

estratégias de ensino que cultivem o conhecimento, o 

empreendedorismo e a criatividade, ou seja, a consolidação de uma 

cultura de desenvolvimento depende de estratégias locais de ensino 

formal (do pré-escolar ao superior), de formação profissional 

(privilegiando as necessidades dos sectores de actividade que se 

definem como estruturantes para a economia do Concelho) e de 

promoção da cidadania proactiva. 

4) Reivindicação do turismo, apostando na diversificação na 

oferta e potencializando as multiplicidade e identidade. Ou seja, se 

Aveiro se destaca pela sua qualidade ambiental e pelos seus recursos 

naturais (dunas de S. Jacinto, praia de S. Jacinto, Ria de Aveiro) é preciso 

aprender a promover o desenvolvimento territorial mais harmonioso. 

Sendo Aveiro uma das principais referências turísticas da Região Centro, 

muito devido a sua Ria e pelos seus valores patrimoniais, mas estes 

precisam de várias intervenções de qualificação e dinamização.  

O desenvolvimento económico de Aveiro dá-se fundamentalmente 

devido ao turismo, Universidade/Tecnologias e Porto de Aveiro. O Porto de 

Aveiro é actualmente um dos grandes potencializadores da economia 

aveirense, possuidor de infra-estruturas de qualidade que proporcionam uma 
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maior e mais diversificada troca e circulação de bens e pessoas, tornando 

Aveiro como o ponto-chave do tecido empresarial da região centro.  

O turismo é um dos sectores mais importante da economia portuguesa, 

sendo entre a 7% e 8% do PIB e garante cerca de 10% do emprego nacional. 

Aveiro encontra-se directamente relacionado com a Entidade Regional Turismo 

Centro Portugal pois esta localiza-se em Aveiro. 

Esta região é enriquecida pelo seu património cultural, natural, 

arqueológico, arquitectónico e paisagístico. A forte presença de elementos 

naturais como a Ria e a praia são um ponto atractivo para os turistas mas, a sua 

cultura e tradições constituem o principal ponto atractivo para o turismo. Por 

fim, é preciso referir que a sua gastronomia, os seus ovos-moles e o seu sal, são 

também impulsionadores do seu desenvolvimento económico. 

Aveiro é uma cidade muito procurada pelos turistas que a denominam 

carinhosamente por a ''Veneza de Portugal'', devido a presença da sua ria. No 

entanto, não é só a Ria que tem destaque na sua paisagem natural, a Reserva 

Natural das Dunas de S. Jacinto e a área do Baixo Vouga lagunar são pontos 

turísticos que atraem também muitas pessoas para a cidade. Este património 

natural de Aveiro atrai para esta região o chamado turismo de natureza, 

associado a componente desportiva, nomeadamente os desportos de água e 

o ciclismo, que gozam de fortes tradições locais. 

Mas, é certo que o turismo nesta região pode estar fortemente 

ameaçado pela poluição existente na Ria, pela oferta turística, pela carência 

de infra-estruturas e equipamentos para a prática de actividades náuticas, pela 

desqualificação urbana de algumas zonas periféricas da cidade, e por fim pela 

carência na qualidade e diversidade das actividades complementares e de 

animação. 

É certo que o turismo, numa cidade com tantas potencialidades nesse 

sector pode e deve impulsionar o crescimento económico e assim contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento de toda a região.   

Existe já uma estratégia delineada, pelo Turismo Centro de Portugal e 

pelo Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), para a dinamização do 

turismo em Aveiro, que aponta para o Turismo de Negócios, Touring e Turismo de 

Natureza. Estes “turismos” apontam para a valorização do património natural, 

cultural, universitário, tecnológico e do Habitat.  
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No entanto isto não será suficiente se não houver esforços para promover 

os elementos qualificadores do território, tais como a modernização, isto é, é 

preciso modernizar, requalificar e reabilitar os espaços de modo a estreitar laços 

para a população actual dando lhe um novo significado. 

Aveiro é possuidor de recursos humanos qualificados, sendo que a sua 

população possuiu um grau de ensino superior (22,6%) o que é 

significativamente superior à média nacional (13,7%), principalmente nas 

freguesias urbanas. Aveiro destaca-se assim positivamente no contexto regional 

pela sua competitividade económica local. O turismo e as novas tecnologias 

são também os grandes impulsionadores da economia aveirense, sendo que na 

cidade está ainda bastante enraizada a forte tradição industrial. 

A cidade de Aveiro é uma cidade rica em memórias, a acomodação 

humana ao território tem deixado património arquitectónico e cultural de 

grande valor e significado, mas, no entanto, nas zonas mais rurais destacam-se 

ainda as realidades vividas naqueles espaços, demarcadas pelo carácter 

complementar entre espaços construídos e espaços agrícolas. No centro de 

Aveiro é evidente a constante preocupação na relação entre elementos 

naturais e os construídos, para salvaguardar assim a forte identidade de Aveiro, 

Cidade da Ria.  

A importância em salvaguardar e valorizar tais valores patrimoniais levou 

a uma reflexão que resultou em numa Carta do Património Cultural de Aveiro 

(CPCA). Esta carta é,  

“(…)um instrumento de trabalho estratégico, essencial ao desejado 

conhecimento e ao delinear e concertar das vertentes de actuação no território, 

ou seja às acções de planificar e gerir, de forma articulada e integrada, os 

diversos bens, acrescentando ao seu intrínseco valor identitário um papel activo 

como motor do desenvolvimento sustentável local.  

No fundo procura criar-se um instrumento de gestão territorial do 

património cultural articulado com os restantes instrumentos aos quais vai recolher 

dados essenciais e para os quais igualmente contribui.” (Carta do Património 

Cultural de Aveiro, CMA)  

A Carta do Património Cultural de Aveiro alberga temáticas que vão de 

encontro aos bens patrimoniais como: Edificado; Arte Nova; Património 

Religioso; património móvel; património azulejar; zonas de sensibilidade 

arqueológica; vestígios; Ria de Aveiro e arte pública. 
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Aveiro regista muitas influências da Arte Nova, mas é a arte do azulejar 

que faz desta cidade um lugar singular, aproveitando a produção artística de 

azulejo das fábricas existentes na altura como a fábrica do Cojo, Fonte Nova, 

Aleluia e outras mais, destacando ainda arquitectos como Silva Rocha, Ernesto 

Korrodi, José de Rinho e Jaime Inácio dos Santos.  

Muito já se tem feito para salvaguardar estes valores, a defesa do 

património arquitectónico é uma preocupação do Estado Português, segundo 

a Lei nª107/2001 de 8 de Setembro, todos os bens que são portadores de um 

testemunho com valor de civilização ou valor cultural, tem de ser valorizados e 

salvaguardados. 

Nesta cidade existe uma enormidade de bens já classificados pelo 

IGESPAR, possuidores de um elevado interesse histórico, mas no entanto não são 

um factor de atracção turística, devido a falta de divulgação e por falta de 

elementos cativadores para os turistas. Até a data estão classificados 18 imóveis 

nas categorias de Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Publico e Imóvel 

de Interesse Municipal. 

Na categoria de Monumento Nacional fazem parte os seguintes imóveis: 

Convento se Santo António + Igreja de S. Francisco e Claustro; Cruzeiro de Nossa 

Senhora de Gloria; Igreja das Carmelitas; Mosteiro de Jesus / Museu de Aveiro. 

Na secção de Imóvel de Interesse público, temos: Pelourinho Aveirense; 

Igreja da Misericórdia de Aveiro; Sé de Aveiro; Casa do Seixal e Capela da 

Madre de Deus (conjunto); Edifício Arte Nova da Rua de João Mendonça; 

Museu Arte Nova - Casa Major Pessoa; Edifício da antiga Capitania do Porto de 

Aveiro; Capela do Senhor das Barrocas; Igreja do Convento do Carmo; Capela 

de S. Gonçalo. 

Na classe de Imóvel de Interesse Público, em vias de classificação, 

encontram-se os seguintes imóveis: Conjunto de Armazéns do sal do Canal S. 

Roque; Casa Paris + Ourivesaria Matias + Pastelaria Avenida (conjunto); Igreja 

Matriz. 

Nos Imoveis de Interesse Municipal, são conhecidos: Coreto do Parque 

Municipal D. Pedro; Centro Comunitário da Vera Cruz; Casa dos Areais. Ainda 

nesta categoria mas encontrando-se em vias de classificação: Casa do Doutor 

Peixinho; Antigo Hospital de Aveiro; Fachada da Casa da Rua Manuel Firmino 

Maia, nº47 e nº49 (conjunto de Azulejos das 4 estações); Casa da Rua do 
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Tenente Rezende nº30; Casas Da Rua do Carmo nº35, nº12 e nº14; Casa D. João 

Evangelista Lima Vidal. 

Devido à forte presença da Arte Nova em Aveiro, esta cidade está 

reconhecida internacionalmente na rede internacional de cidades “Réseau Art 

Nouveau Network”, sendo a 20º cidade de um grupo restrito e influente onde 

estão também cidades com Barcelona, Bruxelas, Budapeste, Glasgow, 

Helsínquia e Havana. Mesmos não tendo ficado à margem das influências 

internacionais da arte nova, Aveiro é possuidor de representações singulares, 

com a introdução de materiais tradicionais na decoração das fachadas como 

é exemplo o uso do azulejo. 

A Casa Major Pessoa, Museu arte nova, é um exemplo da preocupação 

em preservar tais valores em Aveiro, desde 2004 que Aveiro tem desenvolvido 

recursos para a preservação de muitos imoveis com características da arte 

nova. 

A Constituição da República Reconhece que cabe ao Estado Português, em 

conjunto com as autarquias locais, melhorar a qualidade de vida urbana da 

povoação designadamente no plano arquitectónico e da protecção das zonas 

históricas. Por consequência e meio de resolução, a 12 de Fevereiro de 2001, 

referente à qualidade arquitectónica em meios urbanos e rurais, foi aprovada 

durante a Presidência Portuguesa, e convidou todos os estados membros 

presentes a “intensificarem esforços para um melhor conhecimento e promoção 

da arquitectura e da concepção urbanística, bem como para uma maior 

sensibilização e formação das entidades comitentes e dos cidadãos para a 

cultura arquitectónica, urbana e paisagística” e ainda a “promoverem a 

qualidade arquitectónica através de políticas exemplares de construções 

públicas”.   

Em Aveiro destacam-se grandes estruturas de serviço público em 

edifícios/espaços com grande valor arquitectónico, que para além do seu 

significado e identidade patrimonial, são ainda palco de actividades culturais. 

Com estas características, destacam-se os seguintes edifícios:  

O Teatro Aveirense é um imóvel de interesse público desde 2002, é um espaço 

de recreio e entretenimento de valor estético, é um espaço de formação e 

pedagogia e tem como função a divulgação e promoção da identidade e de  
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Ilustração 38 - Monumento Nacional: Convento se Santo António + Igreja de S. Francisco e Claustro; Cruzeiro de 

Nossa Senhora de Gloria; Igreja das Carmelitas; Mosteiro de Jesus / Museu de Aveiro 

Ilustração 39 - Imóvel de Interesse público: Pelourinho Aveirense; Igreja da Misericórdia de Aveiro; Sé de Aveiro; 

Casa do Seixal e Capela da Madre de Deus (conjunto); Edifício Arte Nova da Rua de João Mendonça. 

Ilustração 40 - Imóvel de Interesse público: Museu Arte Nova - Casa Major Pessoa; Edifício da antiga Capitania do 

Porto de Aveiro; Capela do Senhor das Barrocas; Igreja do Convento do Carmo. 

Ilustração 41 - Imóvel de Interesse Público: Conjunto de Armazéns do sal do Canal S. Roque; Igreja Matriz. 

 

Ilustração 42 - Imóvel de Interesse Público: Casa Paris + Ourivesaria Matias + Pastelaria Avenida 

(conjunto). 
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cultura local. É edifício é constituído por uma sala principal com capacidade 

para 659 pessoas e a sala-estúdio para 60;  

A Fábrica da Ciência Viva, localizada na antiga Companhia Aveirense 

de Moagens e que integra a Rede Nacional de Centros Ciência Viva, associada 

à Universidade de Aveiro e Fundação João Jacinto de Magalhães, que apoia 

uma vertente do turismo cultural e científico; 

A Fábrica da Ciência Viva, localizada na antiga Companhia Aveirense 

de Moagens e que integra a Rede Nacional de Centros Ciência Viva, associada 

à Universidade de Aveiro e Fundação João Jacinto de Magalhães, que apoia 

uma vertente do turismo cultural e científico;  

A Biblioteca Municipal possuidora de 4500 documentos, sendo 3000 

doados pelo Dr. Carlos Magalhães e Alfredo Magalhães e funciona em regime 

de livre acesso, o que permite a todos os utilizadores consultarem livremente os 

documentos existentes nas salas de leitura. Foi a primeira Biblioteca da Rede de 

Leitura Pública na internet em Portugal. Visando uma política de 

descentralização foram criados pólos de leitura em Esgueira, Santiago e Eixo; 

 O Arquivo Histórico Municipal de Aveiro, possuidor de documentos de 

carácter administrativo e contabilístico, assim como projectos de obras 

municipais e particulares cujo período cronológico se situa entre o séc. XIV e o 

séc. XX. Conserva ainda documentação pertencente à Administração do 

Concelho - entidade que exerceu funções entre 1835 e 1927 - e aos concelhos 

extintos em 1836 (Esgueira e Eixo);  

O Museu de Aveiro, instalado no Convento de Jesus, acolhe colecções 

de pintura, escultura, ourivesaria, joalharia e têxteis, essencialmente de natureza 

religiosa e provenientes dos extintos conventos de Aveiro; 

 O Arquivo Distrital, organismo público de âmbito nacional, exerce 

funções de Arquivo Histórico e é detentor de um acervo documental com 

cerca de 150.000 documentos datados desde o século XII até aos nossos dias e 

que, por exemplo e a título de curiosidade, ocupam 4.500 metros lineares de 

prateleira;  

O Museu da Cidade de Aveiro compõe-se de vários núcleos - o Eco-

Museu Marinha da Troncalhada, o Museu Arte Nova e a Rota que lhe está 

associada, o Museu Etnográfico de Requeixo. Associada está a Imagoteca visa 

a salvaguarda e divulgação do património fotográfico, filmes, diapositivos e 
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postais que revelam a história de Aveiro numa perspectiva urbanística, social, 

económica e cultural. 

Para além destes edifícios culturais e a par deles, existem também 

associações e/ou grupos culturais que tem, igualmente, vindo a dinamizar toda 

a actividade cultural e as vivencias sociais de Aveiro. Podemos dividi-las em 5 

sectores: Associações culturais; Artes performativas; Escolas de música; 

Produtores culturais; Exposição de arte. 

As Associações culturais são elas: ACAD - Associação Cultural de Aradas; 

Amigos da Ria e do Barco Moliceiro; BARRICA - Associação de Artesãos da 

Região de Aveiro; Grupo Poético de Aveiro; MERCADO NEGRO - Associação 

Cultural.  

A Artes performativas: Teatro Aveirense; CETA - Círculo Experimental de 

Teatro de Aveiro; EFÉMERO - Companhia de Teatro de Aveiro; Teatro Vallade; 

GRETUA - Grupo Experimental de Teatro da Universidade de Aveiro; Companhia 

de Dança de Aveiro; Escola de Dança Sociedade Recreio Artístico de Aveiro; 

PERFORMAS - Estúdio de Artes Performativas Contemporâneas; Cineclube de 

Aveiro; Academia de Bailado Clássico.  

As escolas de música: Orquestra Filarmonia das Beiras; Coral Polifónico de 

Aveiro; BANDA AMIZADE - Banda Sinfónica de Aveiro; Sociedade Musical Santa 

Cecília; Conservatório de Música de Aveiro; Orquestra Ligeira de Aveiro; Oficina 

de Música de Aveiro; RIFF - Escola de Música; ADÁGIO - Escola de Música.  

Produtores culturais: Produções Lado B; Tempos e Ventos; 1000 EVENTOS; 

100 ILUSÕES - Produções Culturais; TEATRUS; Arte Riso; Sons em Trânsito - 

Espectáculos Culturais.  

A exposição de arte: Circulo Experimental dos Artistas Plásticos de Aveiro; 

Galeria Municipal; MÁ ARTE (pintura, fotografia e vídeo); Galerias Nuno 

Sacramento; BOBOGI, VERARTE; Pedro Andrade; KOMPASS; Galeria Vera Cruz; 

Bar Galitos; Bar Causa Nostra (Vila Jovem); PIZZART. 

É importante também saber, que em 2008 entre o Instituto das Artes, a 

Câmara de Aveiro e a Universidade de Aveiro, assinaram um protocolo que visa 

a criação de uma Avenida da Arte Contemporânea, com sede no edifício da 

antiga estação dos caminhos-de-ferro e, na sequência da cedência de 262 

obras de arte contemporânea produzidas entre 1960 a 2000, por artistas como 

Júlio Rezende, Carlos Calvet, João Charters de Almeida, Julião Sarmento, 
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António Serra, Almada Negreiros, Carlos Botelho, Vieira da Silva, e Bernardo 

Marques, entre outros. Este projecto ira trazer para Aveiro a oportunidade de 

organizar exposições em vários espaço da cidade, bem como o intercâmbio e 

permutas com organismos homólogos da Europa, promovendo a arte e o 

património português. Iniciativa que será um factor impulsionador da integração 

de Aveiro no roteiro europeu da arte contemporânea.  

A arte contemporânea também tem sido uma das responsáveis pela 

adesão turística em Aveiro. A Universidade de Aveiro reúne cerca de 30 edifícios 

da autoria de 20 arquitectos, que dão a cidade um património arquitectónico 

com reconhecimento nacional e internacional. Edifícios da autoria de 

arquitectos como Siza Vieira (Depósito de Água, Biblioteca, Serviços de 

Documentação, Sala de Exposições Hélène de Beauvoir), Gonçalo Byrne e 

Manuel Aires Mateus (Edifício Central e da Reitoria) e Eduardo Souto Moura 

(Departamento de Geociências). 

O património edificado não é o único testemunho da identidade local, os 

produtos tradicionais de qualidade, são igualmente uma referência patrimonial 

para Aveiro e relacionam de maneira equilibrada o homem e o meio natural. A 

Direcção Regional de Agricultura e Pesca do Centro (DRAPC) possuidora de 

uma listagem de produtos tradicionais de qualidade, dela destacam-se os ovos-

moles, produto com denominação IGP (Indicação Geográfica Protegida), é um 

produto representativo da identidade local e um forte potencializador da 

economia, estando-lhe directamente relacionado o turismo. A Associação de 

Produtores de Ovos-Moles de Aveiro (APOMA) trata-se de um agrupamento de 

produtores responsáveis pela produção da IGP ovos-moles. 

A este património imaterial acrescem também inúmeras festividades 

religiosas e pagãs que marcam a vida do concelho, destaca-se a Feira de 

Março, as Festas de S. Gonçalinho e o recente Festim – festival Intermunicipal de 

Musicas do Mundo.  

Aveiro tem promovido um calendário cultural muito diversificado, 

constituído por festas como, as Festas da Ria, as Festas do Município, a Feira das 

Artes e Ofícios e a Feira das Velharias.  

A preocupação em salvaguardar a identidade da ria originou a que se 

criasse um ecomuseu (Ecomuseu Marinha da Troncalhada) onde é possível 
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conhecer a actividade que mais marcou este Conselho, nomeadamente a 

salicultura.  

Desde os seus primórdios que Aveiro está ligado a esta actividade, já em 

959, seculo X, surge a 1ª referência a este território, referindo-se já as salinas, “Suis 

terras in Alauario et Salinas”. O sal sempre deu a Aveiro identidade e valor, pois 

mesmo antes do seculo X, já o sal era uma fonte de riqueza, nos tempos 

romanos este era utilizado para trocas, denominado por muitos o “ouro 

branco”.  

As salinas constituem uma das principais actividades económicas de 

Aveiro, ou pelo menos a mais antiga, um verdadeiro património imaterial por 

tornar Aveiro tão singular na sua identidade. 

A cultura e o património são impulsionadores de uma estratégia de 

futuro, envolvendo e mobilizando instituições e agentes locais no encontro de 

soluções e na concretização de projectos, aproveitando sempre o que o 

território tem para nos oferecer. Este Concelho é possuidor de uma enormidade 

de riquezas patrimoniais de todos os níveis, cultural, natural, arquitectónica, 

arqueológico e paisagístico, reabilitando e valorizando-o é a única maneira de 

o manter vivo e presente na vida de Aveiro. Destacam-se em Aveiro as 

especialidades culturais e patrimoniais da Ria de Aveiro e o património a arte 

nova e da Arte/arquitectura contemporânea.  

Apesar da existência de um número significativo de agentes/associações 

culturais é necessário uma articulação entre eles e a criação de uma agenda 

cultural que atende a todos os diferentes públicos e as diferentes necessidades 

culturais. 

Será igualmente importante referir, que devido à realização do Euro 2004 

em Portugal, Aveiro direccionou-se e preocupou-se mais com a prática do 

desporto, passando a integrar diversas componentes ambientais e de lazer, 

bem como o turismo, a cultura e a habitação. Desenvolveu-se assim um reforço 

ao turismo que consistia em: recuperar as zonas ambientais degradadas; 

reabilitar/recuperar a Quinta da Condessa; reordenar, requalificar e consolidar 

o tecido urbano; criar áreas de lazer; privilegiar percursos pedonais, equestres e 

de bicicleta. 

Apesar do forte crescimento que a Aveiro sofreu nos últimos anos, o 

concelho conseguiu salvaguardar a sua qualidade de vida, e assim entrar para 
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a lista dos 20 concelhos do país com melhor qualidade de vida mesmo que a 

nível da saúde não seja o mais favorável, pois este possui inúmeras debilidades, 

estando sempre dependentes dos centros hospitalares do Porto e Coimbra.  

No que diz respeito aos espaços de recreio e lazer também constam 

algumas fragilidades, a falta de espaços verdes é um dos factores mais 

apontados pela povoação aveirense. 
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Ilustração 44 - Aspecto do centro da cidade de Aveiro por 

volta de 1910, vendo-se barcaças na doca do Côjo  

Ilustração 43 - Teatro Aveirense e Liceu José Estêvão, em 

1928. 

 

 

Ilustração 45 - Canal de S. Roque 1921, fotografia de Carneiro da Silva 

Ilustração 46 - Marinhas de sal ao lado do canal de S. Roque, na zona onde actualmente passa o IP5. 
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Ilustração 48 - Avenida Doutor Lourenço Peixinho (1928) Ilustração 47 - - Avenida Doutor Lourenço Peixinho (1928) 

 

Ilustração 49 – Imagem Aérea da Avenida Doutor Lourenço Peixinho  

Ilustração 50 – Fotos da actual Avenida Doutor Lourenço Peixinho 
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1.2. Avenida Doutor Lourenço Peixinho  

 

Esta avenida surge com o aparecimento da estação de caminhos-de-

ferro, que veio assegurar uma melhor ligação a outros centros urbanos bem 

como uma fácil deslocação de bens e pessoas, que consequentemente veio 

desenvolver a cidade de Aveiro. 

Esta infra-estrutura foi promotora de uma nova organização da cidade, 

desenvolvendo a indústria tradicional levando também ao aparecimento de 

novos bairros. Este crescimento originou a criação de um eixo principal (Avenida 

Doutor Lourenço Peixinho), recto com 1km, e organizador da cidade. Proponha-

se que esta avenida fosse o novo centro da cidade e nele se possibilitou a 

construção de vários usos e altimetrias (5 ou mais pisos). Tornou-se na altura a 

“modernização” da cidade, como meio de melhorar o aumento do trânsito, a 

higiene, salubridade, edificações e a qualidade dos espaços públicos.  

Esta avenida é embelezada pelos seus palacetes e edifícios, datados do 

início do seculo XX, possuidores de várias linguagens arquitectónicas que se 

foram acrescentando ao longo dos tempos. Esta constante adaptação e 

progressão do eixo fez com que a mistura de épocas trouxesse por arraste uma 

desorganização estrutural visível por exemplo nas diferentes cérceas presentes. 

Nos tempos que correm, pode notar-se de forma clara um desajuste do eixo em 

relação á restante cidade, isto é, dada a evolução da cidade, a avenida 

Doutor Lourenço Peixinho acaba por não atender às necessidades dos 

aveirenses da actualidade. 

Sendo Aveiro uma cidade que privilegia a circulação pedonal, na sua 

centralidade, existindo até um aluguer gratuito de velocípedes de modo a 

poder retirar trânsito ao centro da cidade, esta avenida carece de vias tanto a 

nível do pedonal direccionado para o peão quer a nível de pistas destinadas a 

velocípedes. 
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2. Tornar o espaço lugar 

 

Tornar o espaço lugar, aparentemente parece querer dizer a mesma 

coisa, mas espaço e lugar podem até estar relacionados mas têm significados 

distintos.  

Estes dois termos geram inúmeras discussões em torno da sua definição, 

eles estão directamente relacionados, pois um lugar só existe se existir um 

espaço, isto é, um espaço só é considerado lugar se este possuir identidade, 

significado, carácter e espirito.  

O lugar relaciona o homem e o espaço, retractando as suas vivências e 

memórias, dando-lhe carácter e identidade, criando ambiente e transmitindo 

sensações, ou seja, um espaço com espirito- o espirito do lugar. 

Ao intervir arquitectonicamente é importante salvaguardar o espirito do 

lugar, isto é, preservar o património cultural é também preservar a história e a 

cultura de um povo. A herança cultural de um lugar é tão importante como a 

herança física existente. Por isso, deve ter-se em atenção, durante uma 

intervenção, esse legado tão importante presente no local, pois deixa-lo de 

parte, é apagar um passado que poderia e deveria ser conhecido de todos, 

sobretudo daqueles que nunca viveram o presente ou o passado do lugar.   

O espirito do lugar é e tem de ser comunicativo de modo a chegar a 

todas as gerações, transmitindo a sua importância para cativar o interesse das 

pessoas a preserva-lo.  

O espirito do lugar faz do espaço lugar, dá-lhe identidade e significado, 

sendo isso que o torna diferente dos outros espaços, dando-lhe carácter, valor e 

importância. 

O termo Património sofreu bastantes mutações ao longo da história, 

acrescentando progressivamente novos elementos ao termo.  

Inicialmente só eram considerados Património os grandes monumentos 

históricos. No entanto, com o passar do tempo, o termo Património foi anexando 

outros elementos à sua definição. O que era considerado Património Histórico foi 

incorporando outras áreas e evoluiu para Património Cultural, evolução essa 

que está directamente relacionada com o facto de as mentalidades terem 

percebido a grande importância dos valores imateriais existentes no Património 

Arquitectónico. Isto é, passou a perceber-se que não era apenas relevante para 
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a história de um local/espaço o património palpável/físico existente no local, 

mas também anexar elementos culturais como são exemplos disso as tradições 

e memórias de um povo. Assim sendo, começa a dar-se importância a esta 

temática do espirito do lugar. Podemos então dizer que houve sem dúvida uma 

evolução do termo património de modo a poder ser dividido em dois tipos: os 

bens materiais e imateriais. 

 Intervir na Avenida Doutor Lourenço Peixinho será sem dúvida uma 

mais-valia para Aveiro, devido ao seu valor e significado histórico para esta 

cidade.  

Actualmente, a degradação tomou posse de vários edifícios desta 

avenida, e sendo ela o eixo principal desta cidade, que influenciou 

significativamente o crescimento e desenvolvimento desta cidade é importante 

requalifica-la e dinamiza-la para lhe dar de novo a importância e identidade 

que no passado possuía.  

O edifício da Ourivesaria Matias e da Loja Singer goza de uma 

localização privilegiada pois, de um lado se encontra a Avenida Lourenço 

Peixinho e do outro, um dos elementos naturais que torna esta cidade singular, a 

Ria (Cais do Cojo). Para além disso goza ainda de uma proximidade para com 

um Fórum que é sem dúvida alguma um dos elementos comerciais mais 

atractivos de Aveiro.  

Este local é parte integrante do principal centro de Aveiro, o centro 

histórico/cultural, e por isso, uma das zonas com mais atracção turística da 

região.  

Posto isto, fica claro que este local precisa urgentemente de uma 

intervenção. É preciso requalifica-lo e dinamiza-lo de maneira a atender e dar 

resposta às novas exigências e necessidades da população. Assim sendo, é 

crucial cativar e impulsionar o turismo, como também alertar e mentalizar a 

população para a importância de preservar o seu património, as suas memórias 

de modo a melhorar a sua qualidade de vida. 
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2.1. O lugar 

 

O local escolhido para posterior intervenção goza de uma localização 

privilegiada pois, de um lado se encontra a Avenida Lourenço Peixinho e do 

outro, um dos elementos naturais que torna esta cidade singular, a Ria (Cais do 

Cojo). Para além disso goza ainda de uma proximidade para com um Fórum 

que é sem dúvida alguma um dos elementos comerciais mais atractivos de 

Aveiro.  

Este local é parte integrante do principal centro de Aveiro, o centro 

histórico/cultural, e por isso, uma das zonas com mais atracção turística da 

região.  

Posto isto, fica claro que este local precisa urgentemente de uma 

intervenção. É preciso requalifica-lo e dinamiza-lo de maneira a atender e dar 

resposta às novas exigências e necessidades da população. Assim sendo, é 

crucial cativar e impulsionar o turismo, como também alertar e mentalizar a 

população para a importância de preservar o seu património, as suas memórias 

de modo a melhorar a sua qualidade de vida.  

Aveiro possui uma riqueza patrimonial inconfundível, sendo esta avenida 

a prova disso. Ela mistura épocas e linguagens de diferentes períodos históricos, 

mas teve em contrapartida como consequência um crescimento 

desorganizado que acaba por não ser mais que um amontoar de épocas. 

Possuindo assim patrimónios caracterizadores da sua identidade e memória, 

esta avenida necessita de uma requalificação e reabilitação que visa torná-la 

organizada e assim atribuir-lhe o seu devido potencial/valor.  

Nesta avenida, bem como em toda a cidade, existe uma forte influência 

da arte nova, arte esta que adquiriu influências aveirenses, na aplicação de 

materiais típicos de Aveiro (azulejo) tornando-os assim singulares no transporte 

da identidade aveirense.  

Por isso, apostar num edifício possuidor desta arte, reabilitando-o e 

modernizando-o para adaptá-lo as novas gerações, sempre salvaguardando o 

seu espirito e a sua identidade é uma prioridade a ter sempre presente 

aquando uma estratégia de intervenção. É preciso moderniza-lo para que este 

cative as novas gerações, tornando-o presente e vivo na cidade.  
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A mentalidade das pessoas muda com o tempo, bem como as suas 

crenças e costumes. Para que um edifício com espirito perdure no tempo, é 

necessário criar uma plataforma de interesse que transporte essa identidade do 

local ao longo das diferentes épocas de modo a tocar as sociedades presentes 

mas também a gerações vindouras. 

Não nos podemos também esquecer nunca de um outro elemento que é 

deveras importante, o tempo. Sendo o tempo continuo e irreversível, não 

podemos voltar atrás mas apenas seguir em frente, então, o espirito do lugar 

também é irreversível e continuo. Não se pode recuperar o que se perdeu no 

tempo, mas podemos manter viva a sua memória sem que, no entanto, se 

tenha necessariamente de reconstruir o que se perdeu. Tratar o espirito do lugar 

de modo a que este nos remeta para a lembrança do elemento perdido e que 

ainda hoje é importante para aquele lugar é essencial. Então, o espirito do lugar 

é contínuo e tem de se adaptar a todas as gerações para que consiga perdurar 

no tempo. 

Existem já estratégias de intervenção para esta avenida, segundo o 

presidente da câmara de Aveiro: 

“A Avenida Dr. Lourenço Peixinho constitui uma artéria central, no 

todo citadino aveirense, justificando, sem qualquer hesitação, o protagonismo 

que lhe queremos devolver com a realização, oportuna e inadiável, do 

Projecto de Intervenção para a sua requalificação, consagrado a honrar o seu 

passado, oferecendo-lhe um futuro melhor, mais condicente com a tradição 

que tem e com os seus pergaminhos. 

Foi em 1918 que se verificou o arranque da Avenida, artéria que 

viria a marcar, definitivamente, a morfologia urbana e a fisionomia 

arquitectónica da cidade. Deve-se ao rasgo visionário do Dr. Lourenço 

Peixinho, médico e Presidente da Câmara Municipal a ambição de dotar 

Aveiro de um arruamento que lhe conferisse modernidade. Por isso, muito 

justamente, a Avenida ostenta o nome do seu fundador. 

É ao modelo do Dr. Lourenço Peixinho que devemos buscar a 

lição do respeito pela Avenida como espaço de interacção social, no seu 

exemplo devemos encontrar o estímulo e a ambição do seu enobrecimento 

sério, vivificando-a ao ritmo dos novos tempos, perpetuando esta alameda 

como uma imagem de marca da cidade e um lugar apetecível para a 

vivência e para convivência dos aveirenses. 

Vamos devolver a dignidade à Lourenço Peixinho, restituir-lhe o 

lugar de destaque como espaço público de excelência. Neste percurso temos 

de ter a consciência de que é necessária uma intervenção que prestigie a 
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Avenida Dr. Lourenço Peixinho. Seja como espaço comercial procurado pelos 

consumidores, seja enquanto local de fruição cultural e de convivialidade, seja 

ainda como local onde saiba bem residir e viver. Assumamos, pois, a 

responsabilidade de recuperar a Lourenço Peixinho como uma das mais belas 

peças urbanísticas da cidade de Aveiro. 

O Município está fortemente determinado em que a Avenida 

reocupe o lugar de destaque que sempre teve no contexto urbano, 

preparando-a para as exigências dos novos tempos, preparando-a para as 

mudanças que também aqui se propuserem, em especial as que obtenham o 

maior consenso e que se apresentem como exequíveis.  

Tenho a forte convicção de que o projecto que resultará deste 

processo tornará apelativa a oferta comercial, valorizará a pedonalização e a 

mobilidade, qualificará o mobiliário urbano, incrementará os equipamentos 

públicos, procurando valorizar o património arquitectónico e atribuindo à 

Lourenço Peixinho os traços de contemporaneidade que induzam a vertente 

económica e a vocação cultural e social que lhe são próprias. 

Trata-se de um segundo passo, após o reconhecimento da 

complexidade inerente a um processo com esta dimensão e natureza e da 

vontade expressa de que fosse socialmente referenciado. De facto, ainda no 

anterior mandato, a edilidade organizou o Seminário “O Futuro da Avenida Dr. 

Lourenço Peixinho” e abriu um processo de participação pública alargado, 

donde resultaram 30 Princípios de Intervenção. Tratou-se de um primeiro passo, 

mas fundamental para o estabelecimento das regras orientadoras para a 

elaboração de um Projecto de Intervenção para a Avenida, que agora se 

encontra em desenvolvimento. 

O Projecto de Intervenção para a Avenida Dr. Lourenço Peixinho, 

promovido pela autarquia, está a ser coordenado pelo Prof. Dr. Jorge 

Carvalho da Universidade de Aveiro e pelo Arquitecto Bruno Soares. 

O processo da Avenida está, pois, a ser conduzido por uma 

excelente Equipa multidisciplinar, sob a superior coordenação de pessoas de 

mérito e competência inquestionáveis. Sei que trabalharão com muito 

entusiasmo, muito rigor e muita dedicação e com o envolvimento directo das 

forças vivas e dos cidadãos.  

Acredito que, deste processo colectivo e aberto, resultará um 

excelente trabalho, que nos permitirá avançar para a requalificação urbana 

da nossa Avenida - a Avenida dos Aveirenses.”   

Élio Maia, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

Segundo o presidente da câmara Élio Maia, esta avenida tem grande 

peso e passado na vida da cidade. Por isso, requalificar um edifício dessa zona, 

modernizando-o de modo a acolher e cativar a população será uma forma de 
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potencializar ainda mais esse plano de requalificação de uma avenida que por 

si só é desde sempre uma das artérias mais rentáveis de Aveiro. 
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O “sonho para este local é a requalificão e dinamização desta zona de 

modo valorizar o seu bem mais precioso - a ria, e assim atenuar os efeitos 

negativos da cidade, harmonizando-a com a natureza.  

Este plano de intervenção tem com principal objectivo a criação de um 

novo espaço público - um lugar - com identidade e significado, de modo a 

aproximar a cidade ao seu elemento caracterizador - a Ria. A ria (Canal do 

Cojo) tornar-se, assim a charneira catalisadora de dinamismo daquela zona.  

É importante requalificar o espaço público criando espaços verdes que 

atenuem as marcas da cidade no seu elemento natural mais precioso, espaço 

esse que servirão de elo ligação/transição entre o meio natural (Ria) e a cidade 

construída. 

Com isto, conseguir atrair pessoas para o local e alerta-lo para a 

salvaguarda do património. 

Para a concretização deste “sonho” é preciso agir de duas formas, 

introduzir a Natureza na cidade e valorizar o que atrai tantos turistas, valorizar a 

“Veneza de Portugal”.  

A primeira por meio da introdução de elementos naturais, de formas 

orgânicas e de linhas curvas que visam harmonizar a frieza do espaço público 

com a beleza calma da Ria.   

E a segunda, valorizar a “Veneza de Portugal”, é tornar a Ria (Canal do 

Cojo) elemento dinamizador daquela zona, e assim atrair pessoas para o local, 

alertando-as para a salvaguarda do seu património, com a criação de um cais 

para moliceiros, percursos juntos a ria, bem como zonas de estar e de lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Plano de intervenção estratégico para o Canal do Côjo - 
Cidade Natural 
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Ilustração 51 – “o sonho” – Cidade Natural 

Ilustração 52 – “o sonho” – Cidade Natural 

Ilustração 53 – Estratégia de intervenção 
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Aveiro possui uma riqueza patrimonial inconfundível, sendo a Avenida 

Doutor Lourenço Peixinho a prova disso. Ela mistura épocas e linguagens de 

diferentes períodos históricos, mas teve em contrapartida como consequência 

um crescimento desorganizado que acaba por não ser mais que um amontoar 

de épocas, visível de forma mais óbvia na discrepância de cérceas. Por estes 

motivos, esta avenida necessita de uma requalificação e reabilitação que visa 

torná-la organizada e assim atribuir-lhe o seu devido potencial/valor. 

Requalificar e reabilitar passa por atenuar/harmonizar a discrepância 

existente nas suas cérceas e assim minimizar os efeitos negativos do crescimento 

desorganizado da cidade. 

O objectivo desta intervenção e modernizar a Avenida Doutor Lourenço 

Peixinho, salvaguardado o espirito do lugar, sem desvalorizar nem retirar 

significado a avenida, preservando-lhe a sua memoria,  arte e arquitectura. 

Para isso de tornar possível, propõe-se uma intervenção a nível das 

fachadas. Assim sendo, trabalhar nelas, rasgando-as com transparências 

horizontais, para dar continuidade as cérceas predominantes, e através desses 

rasgos criar a ilusão que o topo dos edifícios mais altos esteja a flutuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Proposta estratégica para um Núcleo de fachadas na Avenida” 
da Doutor Lourenço Peixinho 



 93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 54 – Fachadas em estudo (vista da Avenida Doutor Lourenço Peixinho) 

Ilustração 55 – Alçado das fachadas 

Ilustração 56 – Desenho esquemático da estratégia de intervenção 

Ilustração 57 – Desenho da Proposta Intervenção 

Ilustração 58 – Desenho rigoroso de uma fachada já com a proposta de intervenção 
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Nesta avenida, bem como em toda a cidade, existe uma forte influência 

da arte nova e da arte déco, artes essas que adquiriram influências aveirenses, 

na aplicação de materiais típicos de Aveiro (azulejo) tornando-os assim 

singulares no transporte da identidade aveirense.  

Por isso, apostar num edifício possuidor de uma dessas artes, reabilitando-

o e modernizando-o para adaptá-lo as novas gerações, sempre 

salvaguardando o seu espirito e a sua identidade é uma prioridade a ter sempre 

presente aquando uma estratégia de intervenção. É preciso moderniza-lo para 

que este cative as novas gerações, tornando-o presente e vivo na cidade.  

A mentalidade das pessoas muda com o tempo, bem como as suas 

crenças e costumes. Para que um edifício com espirito perdure no tempo, é 

necessário criar uma plataforma de interesse que transporte essa identidade do 

local ao longo das diferentes épocas de modo a tocar as sociedades presentes 

mas também a gerações vindouras. 

Não nos podemos também esquecer nunca de um outro elemento que é 

deveras importante, o tempo. Sendo o tempo continuo e irreversível, não 

podemos voltar atrás mas apenas seguir em frente, então, o espirito do lugar 

também é irreversível e continuo. Não se pode recuperar o que se perdeu no 

tempo, mas podemos manter viva a sua memória sem que, no entanto, se 

tenha necessariamente de reconstruir o que se perdeu. Tratar o espirito do lugar 

de modo a que este nos remeta para a lembrança do elemento perdido e que 

ainda hoje é importante para aquele lugar é essencial. Então, o espirito do lugar 

é contínuo e tem de se adaptar a todas as gerações para que consiga perdurar 

no tempo. 

 

2.1.3.1. O “sonho” - Espírito do lugar 

 

O edifício privilegiará a salvaguarda de todos os valores patrimoniais 

móveis e imóveis que caracterizam esta cidade.  Com o objectivo de dar a 

conhecer a todas as pessoas que o visitarem a história e tradições desta cidade. 

 

2.1.3. Reabilitação do edifício da Ourivesaria Matias e da Loja Singer 
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Ilustração 59 -  Edifício da Ourivesaria Matias e Loja Singer 

(vista da Avenida Doutor Lourenço Peixinho). 

Ilustração 62 – Alçado Sul (visto da Avenida Doutor 

Lourenço Peixinho). 

Ilustração 61 – Desenho da fachada (Art Deco) 

Ilustração 60 - Edifício da Ourivesaria Matias e Loja 

Singer (vista da Forum de Aveiro). 
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Esta intervenção serviu-se de duas grandes obras como referencia, 

estudadas anteriormente, o Mosteiro de S. Martinho de Tibães e o Mosteiro de 

Maria do Bouro.  

O Mosteiro de S. Martinho de Tibães que ao longo de 15 anos do projecto 

de restauro, recuperação, reabilitação e ampliação do Mosteiro de Tibães, o 

Arquitecto deu vida, valor e significado, aqueles espaço carregados de 

memórias, transformando o mosteiro num lugar para a eternidade que resiste ao 

ímpeto devastador dos tempo e das vontades. O edifício da Ourivesaria Matias 

e Loja Singer também sofreu com a degradação, abandono e com a perda de 

variz elementos definidores da sua verdadeira essência. Por isso, e com base 

num projecto de excelência, intervir para a salvaguarda do seu espirito e para 

recuperação/preservação de todas os elementos definidores da sua essência e 

história. 

Semelhante ao que se passa na Hospedaria do Convento de Tibães, em 

que o Arquitecto utilizou as 16 celas para os hóspedes, antes utilizadas para 

acolher os hóspedes e os peregrinos, para os quartos desta nova hospedaria, 

neste edifico/hotel também será feito o aproveitamento dos quartos, 

anteriormente pertenceste as antigas habitações, para o quartos do hotel, e 

assim manter as sua essência e funcionalidade. 

No Projecto de Reabilitação do Convento de Santa Maria do Bouro, Arq. 

Souto Moura, o edifício mantém a imagem natural que ostentava nos últimos 

anos, e os seus vãos sem caixilharia aparente, reforçando a ideia de algo 

parado no tempo. Vêem-se mesmo as ervas crescendo nas coberturas (estas 

foram revestidas a terra de onde saem plantas como as que antigamente se 

agarravam ao travejamento em ruínas). O claustro foi mantido sem a inclusão 

de vidros de protecção. No interior foi mantida a estrutura original das 

dependências, com decoração apelando a materiais simples e sóbrios. Existe 

uma preocupação em harmonizar o passado com o presente. No edifício da 

Ourivesaria Matias e Loja Singer a introdução de novos elementos não 

desvalorizaram nem retirarão significado ao existente, o existente terá sempre 

maior destaque que o novo.  
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Ilustração 63 – O antes e o depois – Mosteiro de S. Martinho de 

Tibães 

Ilustração 64 – Harmonia como passado – Mosteiro de Santa 

Maria do Bouro 
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Com vãos de caixilharia discreta e decoração minimalista e simples, 

preservando e realçando apenas o que e importante, o passado - espirito do 

lugar. 

As ampliações do edifício será feito em materiais/cores próximo do 

existente que modo a trazer a leveza e harmonia a fachada do edifício e assim 

não retirar interesse e importância ao existente/património. 

O edifício da Ourivesaria Matias e Loja Singer salvaguardará o seu 

património, mais particularmente, a sua fachada de Art Deco (fachada virada 

para a avenida Doutor Lourenço Peixinho). Mantendo a sua aparência original, 

dando a sensação de que o tempo nunca a envelheceu. A introdução de 

novos elementos nunca inferirá com o existente, mas sim destacaram o seu 

significado e valor, como se os protegesse e os tornasse invocáveis. 

 

2.1.3.2. Memória Justificativa 

 

O edifício será composto por: 

· 3 Galeria de comércio com frente para a Avenida Doutor Lourenço 

Peixinho (Piso 0) 

· Lounge Bar virado para o Cais do Cojo/Fórum (Piso 0)  

· Restaurante (para aprox. 58 lugares) com frente para o Cais do 

Cojo/Fórum (Piso 1) 

· Hotel/Pousada com 11 quartos duplos e 3 quartos individuais (Piso 1 e 

2) 

*O Restaurante, Lounge Bar e o Hotel/Pousada trabalharam em conjunto, 

partilhando as suas zonas de serviço.  

Jaime Rodrigues, antigo proprietário do edifício e residente em Aveiro, em 

1933 desejou construir um edifício/prédio dividido em duas habitações 

simétricas, uma com frente para a Avenida Central (avenida que veio dar lugar 

à Avenida Doutor Lourenço Peixinho) e outra virada para o “Hilhóte” do Cojo 

(quarteirão junto a antiga capitania, onde se formava com os canais da ria um 

género de uma ilha que desapareceu mais tarde com o introdução da Avenida 

Doutor Lourenço Peixinho). 
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Ilustração 66 - Estudos 
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Projectado e pensado pelo arquitecto Jaime Inácio dos Santos, autor de 

inúmeras obras em Aveiro, optou por utilizar aspectos formais da Arte Deco, esta 

diferente da arte nova mas derivada dela. A arte nova é mais rebuscada, a 

arte Deco tem mais simplicidade de estilo. 

Este edifício forma um conjunto de edifícios com a Casa Paris de Aníbal 

Ramos, com uma fachada mais decorada e cheia de motivos naturais. O 

edifício a intervir, possuiu uma expressão mais rigorosa e formal, mais Arte Deco, 

mas isto são apenas estilos e diferentes escolhas na decoração de fachadas, 

sendo a prova viva das diferentes fases do crescimento de avenida. 

Possuidor de uma fachada puramente Art Deco mas na qual também foi 

buscar influências ao “Português suave” que pode ser observado na marcação 

dos vãos, frisos, coroamento da cornija, e marcando elementos de uma forma 

mais ou menos tradicionalista. Com a força da modernização, esta fachada no 

piso térreo (comercio) houve uma alteração no ritmo das fachadas, cada 

estabelecimento tem um revestimento, factor esse que prejudica a unidade dos 

edifícios.   

Assim sendo, optei por reavivar essa memória, alterando o ritmo dos vãos 

e aproximando-o das suas origens, melhorando e harmonizando com os 

edifícios vizinhos. 

Composto por 3 lojas comerciais com frente para avenida, decidi manter 

intacta a actividade que ainda hoje o mantem útil, o comercio.  

O edifício acolheu, ao longo dos anos inúmeras finalidades distintas e que 

o levaram a sofrer muitas alterações, quer a nível construtivo mas também a 

nível funcional. Este edifício já albergou uma fábrica de botões, em 1947 a Junta 

Nacional dos Produtos Pecuários (JNPP) que coordenava e disciplinava as 

actividades da produção e comércio de carnes, lãs, leites e produtos derivados, 

sendo que ainda hoje é visível no muro de vedação a sigla JNPP 1947. 

Apesar das alterações a serem efectuadas na reabilitação do espaço 

para outras actividades, saliento que o edifício se encontra dentro das normas e 

lei em vigor, nomeadamente: 

Restauração + Café e Lounge Bar: portaria nº215/2011 de 31 de Maio; 

Hotel: Decreto-Lei nº228/2009 de 14 de Setembro; Portaria nº215/2011 de 

Maio; Portaria nº326/2008 de 28 de Abril 
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No piso das lojas comerciais situa-se também o Café/Lounge Bar, bem 

como as zonas de serviço que servirão de apoio ao Hotel/Pousada, 

Café/Lounge Bar e Restaurante.  

Inspirado na Casa de Chá Arte Nova de Aveiro, este Café/Lounge Bar, 

tira fruto do que a arquitectura do edifício tem para oferecer, tornando-se num 

espaço simplicista com espaços calmos e agradáveis. Este, goza de um serviço 

de esplanada onde o contacto com a natureza/jardim é directo, fazendo dele 

quase como um jardim esplanada inspirado nos jardins de arte nova. 

No piso superior situa-se o restaurante, o “sonho” deste espaço é 

preservar e dar a conhecer as pessoas toda a história da actividade pecuária, 

com a principal focagem no sal, pois sendo esta a principal e uma das primeiras 

finte de rendimento para Aveiro, a qual lhe deu valor e riqueza, e importante 

preservar e dar a conhece-la a todos os cliente e turistas que por la passarem. 

No piso superior, situa-se o restaurante. Para esse local, foi sonhado um 

espaço onde se dá a conhecer às pessoas a história da actividade pecuária, 

com principal focagem no sal, que deu a cidade a seu valor e riqueza. Era por 

isso importante preservar e realçar a primeira e principal fonte de rendimento da 

cidade – a salicultura, de modo a partilha-la com clientes e turistas que por lá 

passarem. 

Este espaço goza de vistas para o Cais do Cojo, um elemento que se 

solta do edifício e se vem apoiar sobre o muro de vedação.  

A escolha dos materiais foi pensada de modo a que estes se dissolvessem 

na fachada de modo a não retirar valor nem significado ao existente. Optar por 

materiais em tons de cinza como o betão armado, perfis metálicos e vidro 

fumado de maneira a ir buscar os cinzas do granito que adornam os vãos do 

edifício é por isso uma boa forma de neutraliza-los na fachada já existente.  

O pavimento do restaurante está seccionado em caixa quadradas de 

1,6m de largura que irão conter sal e serem posteriormente revestidas a vidro, 

como forma de transmitir aos utentes daquele espaço a sensação de que estão 

a caminhar sobre as salinas.    

A sala estará adornada de motivos pecuários que irão remeter o 

utilizador para as vivências, tradições e passado da cidade e das suas gentes. 

Entrar no restaurante não deverá ser apenas uma experiência gastronómica, 

deverá ser também uma descoberta sensorial que desperte a atenção dos  
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Ilustração 67 – Perspectiva/Estudo da parte exterior 

do lounge bar 

Ilustração 68 – Perspectiva/Estudo do interior do 

Restaurante. Pavimento com sal – Alusão às salinas.  

Ilustração 69 - Perspectiva/Estudo do exterior do 

edifício (vista do Forum de Aveiro)  
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convivas e os levem a entender o passado da cidade em que o edifício de 

insere. Um dos objectivos deste espaço é transportar os utentes numa viagem 

temporal, na qual irão perceber que elementos como o sal, a ria, os moliceiros 

etc… são parte integrante dum passado, dum presente e do futuro desta bela 

cidade.  

O Hotel, é constituído por 11 quartos duplos e 3 quartos individuais. A 

arquitectura do edifício, a vista que cada quarto tem sobre a cidade e uma 

decoração singular em cada um dos quartos, serão uma continuação das 

sensações despertadas no restaurante. Cada quarto está decorado com 

elementos que tragam partes da cidade para dentro deste local 

aconchegante. Decorações simplistas e sóbrias, aliadas a elementos que 

remetam o utilizador para locais e épocas diferentes presentes na cidade serão 

a chave para uma experiência una e diferente. No entanto, cada quarto terá a 

sua própria identidade, existindo mesmo que o utente não tenha estado no 

restaurante. Dar a conhecer a cada utilizador parte da história da cidade, será 

como oferecer um pedaço de Aveiro a cada turista que por lá passar.   

 

2.1.3.3. Funcionamento 

 

 O edifício, como anteriormente foi explicado, terá várias vertentes. Isto é, 

existirá uma zona de comércio no piso 0 que terá acesso pela Avenida Dr. 

Lourenço Peixinho. Esta zona de comércio será então composta por 3 lojas e as 

suas montras viradas para a avenida interiormente referida. Todas elas estarão 

equipadas com sanitários e um pequeno vestiário. 

O edifício terá também um Lounge Bar situado nesse mesmo piso 0, 

sendo que o seu acesso poderá também ser feito pelas traseiras do mesmo. Esse 

local terá na sua parte interior espaço para cerca de 48 utentes sentados e mais 

cinco lugares ao balcão. No seu exterior (traseiras do edifício), o Lounge terá um 

espaço de esplanada e jardim com capacidade para 60 utentes sentados. 

O Hotel encontrar-se-á no piso 1 do edifício sendo acessível pelas duas portas 

laterais situadas no piso 0. A porta lateral direita terá um elevador para 4 

pessoas e dará também acesso aos escritórios da administração. Chegando ao 

Piso 1 teremos acesso directo a recepção que terá uma pequena zona de 

estar. O Hotel será composto por 7 quartos duplos e 2 individuais. O acesso ao  
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Ilustração 70 – Estudo da planta do piso 0 

Ilustração 71 – Estudo da planta do piso 1 

Ilustração 72 – Estudo da planta do piso 2 
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piso 2 será efectuada por duas ligações verticais (uma em cada corredor lateral 

do hotel) ambos equipadas com um elevador para 4 pessoas. Por fim, todos os 

quartos do Hotel estarão equipados com casa de banho e uma pequena área 

de estar e de arrumos. 

O Restaurante tem capacidade para 58 pessoas sentadas, possui uma 

área de recepção aos clientes e também uma pequena área de estar onde 

poderão esperar pela sua vez. O acesso para o Restaurante será feito pelas 

traseiras do edifício e será apoiado por dois elevadores (cada um deles para 4 

pessoas) e por umas escadas situadas do lado direito do edifício. Terá também 

uma área de confeccionarem comida situada no piso 0 onde os pratos, serão 

confeccionados e empratados para serem enviados através de um monta-

cargas para o piso 1 de modo a serem distribuídos aos clientes na área de 

refeição. Nesse mesmo local de recepção das refeições pelo monta cargas, 

existirá uma copa que servirá numa primeira fase do serviço, de local de 

recepção dos pratos confeccionados/empratados e, numa segunda fase 

servirá de local onde se faz a recolha e lavagem da loiça suja. 

O Edifício terá Serviços comuns ao Hotel, Lounge Bar e Restaurantes, 

nomeadamente uma lavandaria e uns balneários de funcionários; terá também 

uma entrada para funcionários pela lateral esquerda traseira do edifício bem 

como no mesmo local se encontrará uma área de cargas e descargas. 

Por fim, e de modo a entender-se melhor os mecanismo do edifício tem 

de perceber-se que Hotel, Bar Lounge e Restaurante servem de apoio uns aos 

outros, isto é, estas três áreas de prestação de serviços encontram-se 

interligadas aquando a sua prestações. 
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Conclusão 

 

O termo Património sofreu bastantes mutações ao longo da história, 

acrescentando progressivamente novos elementos ao termo.  

Inicialmente só eram considerados Património os grandes monumentos 

históricos. No entanto, com o passar do tempo, o termo Património foi anexando 

outros elementos à sua definição. O que era considerado Património Histórico foi 

incorporando outras áreas e evoluiu para Património Cultural, evolução essa 

que está directamente relacionada com o facto de as mentalidades terem 

percebido a grande importância dos valores imateriais existentes no Património 

Arquitectónico, isto é, passou a perceber-se que não era apenas relevante para 

a história de um local/espaço o património palpável/físico existente no local, 

mas também anexar elementos culturais como são exemplos disso as tradições 

e memórias de um povo. Assim sendo, começa a dar-se importância a esta 

temática do espirito do lugar. Podemos então dizer que houve sem dúvida uma 

evolução do termo património de modo a poder ser dividido em dois tipos: os 

bens materiais e imateriais. 

Ao intervir arquitectonicamente é importante salvaguardar o espirito do 

lugar, isto é, preservar o património cultural é também preservar a história e a 

cultura de um povo. A herança cultural de um lugar é tão importante como a 

herança física existente, por isso, deve ter-se em atenção, durante uma 

intervenção, esse legado tão importante presente no local, pois deixa-lo de 

parte, é apagar um passado que poderia e deveria ser conhecido de todos, 

sobretudo daqueles que nunca viveram o presente ou o passado do lugar.   

O espirito do lugar é e tem de ser comunicativo de modo a chegar a 

todas as gerações, transmitindo a sua importância para cativar o interesse das 

pessoas a preserva-lo.  

O espirito do lugar faz do espaço lugar, dá-lhe identidade e significado, 

sendo isso que o torna diferente dos outros espaços, dando-lhe carácter, valor e 

importância. 

Tornar o espaço lugar, aparentemente parece querer dizer a mesma 

coisa, mas espaço e lugar podem até estar relacionados mas têm significados 

distintos.  
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Estes dois termos geram inúmeras discussões em torno da sua definição, 

eles estão directamente relacionados, pois um lugar só existe se existir um 

espaço, isto é, um espaço só é considerado lugar se este possuir identidade, 

significado, carácter e espirito.  

O lugar relaciona o homem e o espaço, retractando as suas vivências e 

memórias, dando-lhe carácter e identidade, criando ambiente e transmitindo 

sensações, ou seja, um espaço com espirito - o espirito do lugar. 

É importante salvaguardar o espirito do lugar preservando o património 

cultural de modo a preservar a história e a cultura de um povo. O espirito do 

lugar é e tem de ser comunicativo de modo a chegar a todas as gerações, 

transmitindo a sua importância para cativar o interesse das pessoas a preserva-

lo.  

O espirito do lugar faz do espaço lugar, dá-lhe identidade e significado, 

sendo isso que o torna diferente dos outros espaços, dando-lhe carácter, valor e 

importância. 

 

Estudando a cidade de Aveiro, é notório que a cidade caracteriza-se 

pela sua população de cariz rural, a qual teve por consequência disso um 

crescimento desorganizado e descontrolado, deixando muito vazios e 

debilidades na cidade. O seu sistema urbano é caracterizado pela sua rede 

viária radial e por um malha centralizadora, originada por uma 

desterritorialização e pela dispersão industrial. A cidade nasceu de um bairro de 

pescadores mas mais tarde acabou por surgir um grande núcleo dentro de uma 

muralha, que na altura retractava já alguma riqueza e prestígio da região. 

Actualmente essa muralha é inexistente, só existe referência a ela em alguns 

documentos históricos. A muralha foi apenas um elemento definidor de um estilo 

medieval que foi apagado com o crescimento desta cidade. Era constituída 

por portas que organizavam a sua malha urbana e a distribuíam pela cidade. A 

sua extinção é considerada por muitos como uma falha incorrigível na 

preservação do património da cidade, extinção essa que tem como 

explicação o reaproveitamento das suas pedras devido á falta de matéria-

prima para a construção da Barra.  

Com o aparecimento dos caminhos-de-ferro dá-se um desenvolvimento 

industrial na região, devido à facilidade no transporte de pessoas e bens que 
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estes acarretaram. Aveiro esteve sempre ligado a indústria, mais propriamente a 

cerâmica que se tornou um dos factores impulsionadores da actividade 

económica da região. O surgimento dos caminhos-de-ferro trouxe consigo a 

Avenida Doutor Lourenço Peixinho, o principal eixo organizador e 

potencializador da cidade.  

No seculo XIX dá-se o aparecimento da Arte Nova, estilo que ainda hoje 

caracteriza e dá identidade a Aveiro. Época do Estado Novo, do Modernismo e 

que já demonstrava um grande desenvolvimento na região, a arte nova foi um 

factor bastante positivo na cidade pois deu um valor único á cidade, 

deslumbrando todos que visitam a cidade.  

O povo de Aveiro sempre esteve ligado á pesca, prática essa, muito 

respeitada e muito enraizada na cidade desde o seculo XIV, no reinado de D. 

Pedro e que ainda se prologa até aos dias de hoje. Outras das actividades, 

igualmente antigas em Aveiro, é a salicultura e agricultura, servindo esta última 

como alternativa às épocas em que a pesca era impossível de se praticar, mas 

foram, no entanto as salinas que trouxeram á cidade a sua maior riqueza. 

Esta cidade é privilegiada pela sua localização central entre os principais 

centros do norte, Porto e Coimbra e pela sua diversidade biofísica. 

A Universidade de Aveiro constitui um dos muitos factores de 

desenvolvimento desta região, tornando-se um ponto atractivo a novos 

residentes e à criação de dinâmicas imobiliárias e culturais. Sendo uma 

referência a nível de planeamento arquitectónico, o campus teve um 

contributo de vários arquitectos de renome. Um dos principais factores de 

desenvolvimento tanto nível económico com a nível territorial é a Ria de Aveiro, 

ela serve de suporte a inúmeras actividades económicas (pesca e salicultura) e 

fixava a população em torno dela na cidade. Tendo em conta que a cidade se 

desenvolveu em função da Ria, esta foi, naturalmente, utilizada para o 

transporte de mercadorias. 

Aveiro goza de um Porto com um valor significativo a nível nacional, pois 

ele serve como charneira às trocas comercias marítimas. 

A cidade de Aveiro e rica na sua história, no seu património 

arquitectónico, cultural, natural e imaterial, tornando-se potenciais agentes 

dinamizadores do meio urbana. 
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Na década de 60, Aveiro era uma cidade que vivia muito do turismo, era 

ele o principal motor de desenvolvimento económico local, mas actualmente 

esta actividade tem de ser repensada a adaptada às novas mentalidades, 

reavivando a sua história que é tão vasta e rica e que irá, certamente, atrair 

muitos e muitos turistas. Quando se tem uma cidade rica em valores e bens 

patrimoniais, é fulcral reconhece-los, promove-los, reabilitados e actualizados de 

modo a cativar as gerações presentes e futuras. Apostar no turismo é a melhor 

maneira crescer economicamente, pois é o sector que movimenta um 

desenvolvimento económico nacional mais significativo, ou seja, desenvolve-se 

o turismo desenvolve-se a economia. O desenvolvimento da economia local 

origina inúmeros benefícios, como: a criação de novas indústrias; diversificação 

e aumento da estrutura produtiva local; aumento dos postos de trabalho; gera 

rendimento; aumento das exportações; aumento das receitas públicas. Para 

além disto, e o mais importante de todos, é sensibilizar a população para a 

importância que tem salvaguardar os seus patrimónios - a identidade da 

cidade.  

Actualmente em Aveiro existe vários tipos de turismo, o de lazer, bem-

estar, cultural, religioso, patrimonial e o de natureza, mas também já é muito 

procurado um para fins terapêuticos, as termas das salinas.  

Ainda há muito a fazer-se em Aveiro, existe um enorme contraste em 

espaços urbanos e rurais e, por isso, é necessário reinventar, qualificar, 

reorganizar e regenerar. 

Aveiro, cidade da Ria, cidade dos centros, cidade dos vazios, cidade da 

cultura, do património….a “Veneza de Portugal”!   
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