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Resumo  

 

A presente dissertação tem por título “A reabilitação urbana: do quarteirão até ao 

edifício com valor patrimonial – centro histórico de Braga- rua D. Paio Mendes”. Este 

trabalho tem a intenção de participar na discussão da importância da reabilitação e 

preservação dos centros históricos, demonstrando os benefícios da requalificação, 

reabilitação e reutilização do património preexistente nos centros históricos (CH) em 

detrimento do desenvolvimento da construção nova. O interesse pelo estudo desta temática 

reside na análise e respectivos diagnósticos do panorama geral do património edificado 

desde os conjuntos (quarteirão) aos seus elementos (edifícios) com o crescente interesse 

que esta área de estudo tem tido. 

 

A construção da temática sob a qual aqui dissertamos, formulou-se sobre questões 

do envelhecimento cada vez maior do património edificado e da consequente necessidade 

de o reabilitar, assim como em torno da questão do envelhecimento das populações 

residentes nos centros históricos, em particular no Centro Histórico de Braga, e da 

consequente necessidade de os revitalizar. 

 

O nosso plano de ação passa por promover a valorização e requalificação do 

“espaço público” do centro histórico de Braga (quarteirão), e em termos restritos, o Projeto 

de Reabilitação de um edifício habitacional com valor patrimonial. A intervenção proposta 

assenta na adaptação dos espaços destinada a proporcionar desempenho compatível com as 

exigências ou condicionalismos atuais, tais como: acessibilidades, serviços básicos, 

equipamentos, espaços públicos e edificado habitacional, no sentido de melhorar o 

contexto patrimonial pela reabilitação e o bem-estar dos seus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave 

 Centro Histórico, Reabilitação, Arquitetura, Lugar e sustentabilidade. 

 



 

 

 

  



XVIII 

Abstract  

 

This dissertation focuses on the theme "Urban Rehabilitation: from the block to the 

building with heritage value - historical center of Braga - Rua D. Paio Mendes". With this 

work, it was our intention to participate in the discussion of the importance of the 

rehabilitation and preservation of historical centers, demonstrating the benefits of 

reclassification, rehabilitation and reuse of preexisting heritage in historic centers (CH), to 

the detriment of the development of new construction. The interest in the study of this 

theme arises from the analysis and respective diagnoses of the general panorama of the 

heritage built from the buildings (block) to its elements (buildings) with the growing 

interest that has been verified. 

 

The construction of the thematic we are discussing here has been based on issues 

such as the growing aging of the built heritage and the consequent need to rehabilitate it, as 

well as on the aging of the population living in historic centers, Particularly in the Historic 

Center of Braga, and the consequent need to revitalize them. 

 

Our most important results were: to promote the valorization and requalification of 

the "public space" of the CH of Braga (block) and in restricted terms, the Rehabilitation 

Project of a residential building with a patrimonial value , The proposed intervention is 

based on the adaptation of spaces designed to provide performance compatible with 

current requirements or constraints, such as: accessibility, basic services, equipment, 

public spaces and housing construction, in order to improve the patrimonial context for 

rehabilitation and well-being Of its inhabitants. 
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Introdução  

 

O século XVIII, com o processo da revolução industrial, produziu um conjunto de 

grandes transformações com influência a vários níveis, nomeadamente nos sistemas 

sociais, económicos, políticos e urbanísticos. Estas mudanças tiveram um grande impacto à 

data e continuam a marcar os dias de hoje. A industrialização veio alimentar o sonho de 

milhares de pessoas que viviam no campo de conseguirem melhorar o seu nível de vida por 

força dos novos empregos que as fábricas, que se estavam a instalar em redor das cidades, 

ofereciam. O fenómeno do êxodo rural levou ao crescimento exponencial das cidades, a 

um ritmo alucinante e completamente desorganizado, como nunca tinha sido visto até 

então. A associação entre industrialização e urbanismo é imediata, bem como o impacto 

que a primeira tem na segunda. Esta relação estreita entre ambas é visível nas alterações 

que o processo de desenvolvimento económico provocado pela industrialização produziu e 

continua a produzir ao nível do ordenamento do território com impacto direto na 

configuração das cidades. O desenvolvimento económico e o crescimento das cidades 

trouxeram, inevitavelmente, novos problemas, para os quais foi necessário encontrar 

soluções.  

 

É neste contexto que, o urbanismo, enquanto disciplina, dedicada à organização e 

planeamento do espaço urbano, ganha força e importância face às novas exigências que 

são colocadas e à necessidade de fazer as melhores escolhas para oferecer às pessoas uma 

melhor qualidade de vida. Na Carta Europeia para a Sustentabilidade
1
 as cidades europeias 

signatárias reconhecem que “As cidades com as famílias e as comunidades vizinhas, tê 

sido os pilares das nossas sociedades e Estados (…)” e também que “a cidade é a maior 

unidade com capacidade para gerir os numerosos desequilíbrios urbanos que afetam o 

mundo moderno (…)”. Pelo que “as autoridades locais devem estabelecer políticas de 

ordenamento do território (…) lançando programas de renovação urbana e de 

planeamento de novas áreas periféricas” Este plano de intenções passa por: “melhorar a 

nossa acessibilidade, promover e manter o bem-estar social e os modos de vida urbanos, 

diminuindo a necessidade de mobilidade” e criar condições para que sejam utilizados 

meios de transportes “verdes”. 

 

                                                 
1
 Carta das Cidades Europeias para a Sustentabilidade, aprovada pelos participantes na Conferência Europeia 

sobre as Cidades Sustentáveis, realizada em Aalborg, Dinamarca, a 27 de Maio de 1994. 
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Hoje é incontornável o tema da reabilitação urbana, estando todos aqueles, que de 

uma forma ou de outra, intervêm no processo do planeamento urbanístico em sintonia 

quanto à questão da reabilitação e da necessidade de se continuar a reforçar a aposta que 

tem vindo a se feita nos últimos anos. A importância atribuída à reabilitação urbana advém 

do facto de existir um consenso generalizado relativamente ao contributo que a temática 

oferece à valorização da nossas cidades, tornando-as mais sustentáveis e aptas a responder 

aos desafios e exigências que a sociedade actual encerra.  

 

O conceito de reabilitação urbana pode ser interpretado de diferentes maneiras, 

estando estas interpretações relacionadas com o nível de desenvolvimento do país. Nos 

países economicamente mais desenvolvidos, o objectivo da reabilitação urbana é, 

especialmente, encetar iniciativas que contribuam para a melhoria da qualidade do meio 

envolvente no sentido de o tornar mais sustentável, coeso e inteligente.  

 

No decreto regulamentar n.º9/2009 de 29 de maio, onde se fixa os conceitos 

técnicos nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo a utilizar pelos 

instrumentos de gestão territorial, encontramos a seguinte definição de Reabilitação 

Urbana: 

 

“Por reabilitação urbana entende-se uma forma de intervenção integrada 

sobre o tecido urbano existente, em que o património urbanístico e imobiliário 

é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da 

realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infra-

estruturas urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de 

utilização colectiva e de obras de construção, reconstrução, ampliação, 

alteração, conservação ou demolição dos edifícios.” (DR n.9/2009) 

 

O termo Reabilitação urbana nem sempre teve uma interpretação tão lata quanto 

aquela que é expressa no decreto regulamentar referido anteriormente. Como refere Pinho 

(2009), é muitas vezes confundida com reabilitação de edifícios e com a conservação do 

património arquitectónico, ou seja, apesar de conceptualmente o termo estar amadurecido, 

o entendimento prático acaba por ficar reduzido a operações de conservação do edificado, 

isto é, obras destinadas a manter uma edificação nas condições existentes à data da sua 

construção, designadamente obras de restauro, reparação ou limpeza.  
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Sendo certo que na génese do conceito de reabilitação urbana está o conceito de 

restauração e as preocupações com a prevenção e conservação do património histórico, 

hoje sabemos que não são suficientes as atividades que visam restabelecer os danos 

impostos pelo tempo. Face aos novos desafios que se colocam às sociedades modernas, a 

reabilitação urbana, vai muito além das actividades de restauro, deve implicar uma 

intervenção mais alargada e coordenada. 

 

Pela pertinência do tema e pelo enquadramento nos propósitos do curso de 

arquitetura, a presente dissertação tem como objetivos contribuir para a reflexão teórica da 

importância da reabilitação urbana, em particular na revitalização dos centros históricos 

(quarteirão). Refletir sobre alguns dos casos de processos de reabilitação urbana nacionais 

e internacionais que permitam retirar ensinamentos úteis ao projeto de intervenção. 

Promover a análise/diagnóstico dentro do centro histórico de Braga para a reabilitação 

urbana e a sua evolução ao longo do tempo. Realizar um exercício de Reabilitação Urbana 

de um edifício situado na rua D. Paio Mendes no centro histórico da cidade de Braga. 

 

Braga é uma das cidades portuguesas que apresenta nas últimas décadas uma maior 

taxa de crescimento populacional, contrariando a tendência de maior contenção das 

décadas anteriores, o que resulta num crescimento urbanístico abrupto. Esta forma de 

crescimento gerou problemas que abrangeram toda a cidade, mas que afetaram 

particularmente o centro histórico no que diz respeito à sua interseção na malha urbana de 

uma cidade que se expandiu de forma demasiado rápida e desarticulada.  

 

Problemas como o crescente abandono de edifícios, numa primeira fase, abandono 

da função residencial nos pisos superiores e, numa segunda fase, progressivo abandono das 

funções de comércio e serviços ao nível do rés-do-chão, a acentuada degradação do 

edificado, resultante em parte do seu abandono, o aumento dos fatores de insegurança e o 

envelhecimento demográfico da população residente, entre outros, caracterizaram o centro 

histórico no início da década de 80. Charles Delfante, no prólogo da obra A Grande 

História da Cidade, recorda que as nossas cidades, que se esvaziaram de alma e de 

espírito, por falta de comunidade, deixaram de o ser: são apenas aglomerações (…) já não 

são o espelho das sociedades que as formaram. 
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O Projeto de Reabilitação teve como filosofia geral de intervenção a Reabilitação 

Habitacional. Esta consiste na adaptação dos espaços e/ou dos elementos estruturantes e de 

composição através de várias intervenções, as quais permitem solucionar os problemas que 

afetam o uso, a função e a aptidão atuais e futuras. A Reabilitação é um processo de 

intervenção através do qual a integridade do património é salvaguardada. 

 

Tendo por base os pressupostos apresentados, pretende-se reabilitar um quarteirão, 

edifício selecionado e prepara-lo como habitação, para além da sua função principal, serão 

contemplados espaços comerciais. O conceito base será adaptar esta nova função à 

estrutura arquitetónica existente, minimizando assim a intervenção. O edifício a 

intervencionar encontra-se em estado de grande degradação, situação que leva à 

necessidade de reabilitar e recuperar o edifício conferindo-lhe nova funcionalidade e novas 

vivências que outrora não existiam. Em termos gerais, no edifício em causa pretende-se 

renovar funcionalmente a sua organização interna, e simultaneamente proceder á 

reabilitação do imóvel, através de uma intervenção em dois níveis: Adaptar 

funcionalmente o edifício a um novo uso, integrar o edifício no quarteirão envolvente, e 

inter-relaciona-lo com os equipamentos confinantes. 

 

A metodologia utilizada assenta na pesquisa e reflexão sobre uma base de 

referências teóricas que auxiliaram na compreensão e entendimento do tema. Procedeu-se 

ao levantamento do existente onde o edifício escolhido está inserido, de onde resultou um 

diagnóstico que permitiu caracterizar o espaço e o seu edificado. Foi feita pesquisa da 

legislação no âmbito da reabilitação urbana em geral e da reabilitação nos centros 

históricos em particular através da consulta do website do Diário da República e do 

website do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Também consultamos o Plano 

Diretor Municipal de Braga (PDMB), na medida em que este é o Instrumento de 

Planeamento e Gestão do Território por Excelência da cidade. Recorrendo à biblioteca 

municipal e aos serviços Municipais de Braga, Departamento de Planeamento Urbanístico 

e Ordenamento Territorial, foi efetuada uma pesquisa documental exaustiva, 

nomeadamente a análise de monografias e a cartografia da cidade, que nos permitiu 

conhecer a evolução e desenvolvimento da cidade, em particular do centro histórico, o 

património de referência e os estilos arquitetónicos existentes no centro histórico, em 

particular na Praça António Losa. Esta análise permitiu ainda determinar as necessidades 

da área a intervencionar.  
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Em termos formais a dissertação apresenta uma introdução, que serve para 

enquadrar o trabalho, e onde estão contidos o tema do trabalho, a justificação e as 

motivações para a sua escolha, os objetivos a que nos propomos, a estruturação do trabalho 

e a metodologia adotada. No primeiro capítulo é apresentada uma pesquisa teórica do 

tema. Pretende-se fazer um enquadramento temático e apresentar uma clarificação de 

alguns conceitos centrais, como sejam o de centros históricos e o de reabilitação urbana. 

No segundo capítulo é feito um estudo de projetos similares que servem de referência ao 

trabalho a desenvolver. São apresentados três casos, com caraterísticas físicas, sociais e 

arquitetónicas similares à nossa área de intervenção. No terceiro capítulo é feita a 

caraterização histórica e arquitectónica da cidade de Braga e do seu centro histórico, a 

análise da importância que uma intervenção de reabilitação tem na requalificação urbana, 

nomeadamente através da análise do Pano Diretor Municipal, o levantamento do existente 

onde o edifício selecionado se encontra inserido e por último a proposta de reabilitação, 

onde serão aplicadas as ações e os critérios aferidos através do diagnóstico que nos 

conduziram a todos os conceitos desenvolvidos. A Conclusão deriva da reflexão sobre as 

temáticas abordadas ao longo do no nosso trabalho, onde se remetem as estratégias nos 

capítulos e a relevância dos dados analisados, os seus pontos pertinentes, a articulação de 

conceitos e os resultados alcançados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I – REFLEXÃO DE ENQUADRAMENTO AO TEMA 
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Neste primeiro capítulo pretende-se fazer uma reflexão teórica sobre o tema em 

discussão na presente dissertação. Pretende-se fazer um enquadramento temático e 

metodológico e apresentar uma clarificação de alguns conceitos centrais, como sejam o de 

reabilitação e o de centros históricos. Para isso recorremos a uma resenha da literatura 

teórica dos temas em questão. 

 

1.1 Centros históricos 

 

Esta dissertação desenvolve-se a partir do centro histórico de Braga, pelo que é 

pertinente começarmos por tentar definir o conceito de Centro Histórico. 

 

No texto Centros históricos e sustentabilidade cultural das cidades, Paulo Peixoto, 

define os centros históricos como elementos centrais para a compreensão da cidade. Refere 

ainda que há um desfasamento temporal que se verifica entre as projeções feitas e a sua 

materialização, muito por força da demora das políticas urbanas. 

 

“Os «centros históricos» constituem um elemento central de uma nova sintaxe 

do espaço urbano. Enquanto objeto de estudo, são um instrumento 

privilegiado para analisarmos a dialética urbana da permanência e da 

mudança e para apreendermos a cidade no seu todo. É um objeto que permite, 

ao mesmo tempo, dar conta do hiato entre a cidade imaginada e ensaiada 

pelos projetos e a cidade vivida.” (Paulo Peixoto, 2003:211) 

 

Também Sebastião e Ana Sofia Camoêsas na Dissertação Planeamento Estratégico 

para o centro Histórico de Torres Vedras referem que os centros históricos são o ponto 

central da cidade, e que é em torno deles que a vida cívica se desenrola e que a cidade 

cresce e é vivida e sentida. 

 

“As cidades são produto das sociedades que fisicamente as construíram e 

culturalmente edificaram, num processo contínuo e intemporal. De facto, as 

cidades, desde as pequenas aglomerações urbanas da antiguidade às atuais 

metrópoles globais, sempre polarizaram importantes funções sociais, 

económicas, patrimoniais e cívicas, constituindo-se um legado das sociedades 

passadas e, uma plataforma para as vindouras, sendo um espaço de transição 
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por excelência. Todo esse conjunto de atividades económicas e sociais, 

funções cívicas, habitacionais e patrimoniais, que se constituem o motor da 

vida urbana, desempenhadas pelas cidades tinham o seu eixo gravitacional 

nos seus centros históricos, a sua origem e área mais central.” (Sebastião, 

A:S.C, 2010:20) 

 

Os centros históricos têm um carácter de centralidade espacial mas também 

funcional em relação à cidade. O primeiro é verificável na grande maior das cidades atuais, 

pela análise da sua morfologia, é perceptível que estas são o resultado do crescimento em 

torno de aglomerados antigos. A centralidade em termos funcionais advém do fato de, 

historicamente, as principais funções, políticas, sociais, religiosas e comerciais se 

encontrarem nos centros históricos. 

 

“ (…) o centro histórico de uma cidade é por definição um lugar central 

relativamente à restante área construída.” (Sebastião, A:S.C, 2010:20) 

 

Nos finais do século XVIII inicio do século XIX, as principais cidades europeias 

são “invadidas” pelos camponeses que abandoam as suas terras e deslocam-se de forma 

massiva para as cidades na expectativa de encontrarem melhores empregos nas fábricas e 

consequentemente conseguirem melhores salários e condições de vida. Este fenómeno, que 

ficou conhecido por êxodo rural, conduziu a graves problemas sociais e de salubridade já 

que as cidades não estavam preparadas para receber um número tão elevado de pessoas. 

Esta nova realidade, obrigou ao investimento em infra-estruturas e ao redesenho das 

cidades para acolher essas pessoas. A partir do final da década de 90, verifica-se o 

processo inverso, isto é, o êxodo urbano, principalmente da classe média e média-alta que 

se desloca dos centros das grandes cidades para a periferia, levando ao abandono dos 

centros urbanos. Mais uma vez o que está na base deste fenómeno, e a procura de uma 

qualidade de vida que os centros urbanos deixam de oferecer, muito por força do aumento 

dos níveis de poluição atmosférica, sonora e visual. A revolução dos transportes e a 

melhoria das vias de comunicação veio incrementar este processo de fuga das cidades.   
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Este fenómeno de abandono dos centros históricos acarretou consequências a vários 

níveis, desde logo, ao nível do abandono, degradação e envelhecimento do edificado, fruto 

da incapacidade financeira dos residentes em recuperar as habitações. O surgimento das 

grandes superfícies comerciais na periferia também contribuiu para enfraquecimento do 

comércio local, a procura dos novos espaços comerciais pela população levou ao 

encerramento das lojas dos centros históricos e consequentemente à degradação dos 

edifícios. 

 

Estes condicionalismos acabam por explicar a pouca atractividade dos centros 

históricos. A escassa oferta de comércio e serviços de proximidade, a pouca ou quase 

inexistência de espaços públicos, problemas relacionados com a falta de estacionamento e 

grandes constrangimentos na utilização dos transportes, levam a que a população mais 

jovem procure alternativas em termos habitacionais na periferia. Todos estes fatores 

explicam a situação em que a dada altura se encontravam os centros históricos 

portugueses. Os residentes são maioritariamente uma população mais velha, aumento do 

numero de edifícios abandonados e em estado de deterioração avançada, e degradação dos 

espaços públicos. 

 

Citando Paulo Peixoto no texto elaborado no âmbito do projeto de investigação 

“Intermediários Culturais, espaço público e cultura urbana” (Praxis/P/SOC/13151/1998), 

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e executado pelo Centro de 

Estudos Sociais. Apresentado no Colóquio A cidade entre projetos e políticas. Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto, 30 de Junho de 2003. 

 

“O urbanismo, que ganha raízes com Haussmann e se solidifica com Le 

Corbusier, transposta, nas suas múltiplas vertentes, uma solução científica 

para o desencantamento resultante do crescimento urbano que a 

industrialização fomentou. A cidade, que tinha sido promessa de libertação 

para muitas camadas sociais na época pré-industrial, vai perdendo essa aura 

à medida que a explosão demográfica urbana e a intensificação da 

suburbanização liquidam a utopia da cidade moderna como o novo éden 

terrestre.” (Paulo Peixoto, 2003:221) 
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Perante este cenário, sentiu-se a necessidade de trazer para a discussão pública a 

problemática dos centros históricos e do seu papel no contexto da sociedade atual. Foi 

dado início à realização de sessões de trabalho concertadas com agentes políticos, 

arquitectos, urbanistas e sociedade civil, com o objectivo de definir políticas e estratégicas 

de intervenção no sentido de trazer de novo os centros históricos para o centro da questão. 

Destas iniciativas resultaram relatórios, diagnósticos, planos de intervenção e 

regulamentação que permitiu o início da intervenção nos centros urbanos. 

 

Em 1931, aquando da realização do IV Congresso Internacional de Arquitetura 

Moderna, realizado em Atenas, as preocupações centraram-se fundamentalmente na 

recuperação e restauro de monumentos. Só em 1964 com a Carta de Veneza
2
 surge uma 

primeira aproximação ao conceito de Centro Histórico. Foi a partir desta carta que as 

preocupações com o património se tornam uma realidade. É alargado o conceito de 

monumento histórico, que até então restringia-se aos edifícios com valor arquitectónico e é 

a partir da carta de Veneza que passa a englobar os espaços rurais e urbanos “nos quais 

sejam patentes os testemunhos de uma civilização particular, de uma fase significativa da 

evolução ou do progresso, ou algum acontecimento histórico”. 

 

“ A noção de monumento histórico engloba a criação arquitetónica isolada, 

bem como o sítio urbano ou rural, que são o testemunho de uma civilização 

particular de evolução significativa ou de um acontecimento histórico. Esta 

noção estende-se não somente às grandes criações mas também às obras 

modestas que adquiriram com o tempo um significado cultural.” (Carta de 

Veneza, 1964:1). 

 

Em virtude dos bombardeamentos durante a segunda guerra mundial e da 

necessidade de reconstrução urnanística e económica de muitas cidades europeias, são 

levadas a cabo medidas de revitalização. As medidas adotadas são suportadas pelos novos 

princípios de urbanismo discutidos no Congresso Internacional de Arquitetura Moderna e 

na Carta de Atenas de Le Corbusier. As medidas eram muitas vezes radicais, passando pela 

destruição do existente e construção de novo que provocou o desagrada das populações 

                                                 
2
 A Carta de Veneza surge, em 1964, no II Congresso Internacional de Arquitetos e Especialistas em 

Edifícios Históricos como documento chave da atualidade em termos de ampliação da preservação e 

integração do património urbano. 
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que lá residiam. Com o objectivo de travar esta forma de reconstrução, surge na década de 

60 algumas políticas No entanto, é nos anos 70 que se verifica o impulso inicial das 

políticas de defesa dos centros históricos. 

 

“Os anos 70 constituem um marco importante no sentido de uma melhoria 

qualitativa das intervenções na malha urbana dos núcleos históricos. A ideia 

de valorização dos centros históricos e da sua integração na cidade 

contemporânea é introduzida pelo plano de Bolonha, (…) sendo considerada 

como o melhor exemplo de requalificação, pois ser uma intervenção que 

expressa uma grande preocupação, quer pelas questões sociais, quer pela 

componente histórica. (Cavém, 2007,21) 

 

No Congresso de Amsterdão, realizado em 1975, é introduzido o conceito de 

conservação integrada, este conceito engloba não só o plano arquitetónico mas também 

passa a considerar a dimensão social, económica e política. 

 

“O sucesso de qualquer política de conservação integrada depende de serem 

tomados em consideração os fatores sociais. Uma política de conservação 

implica também a integração do património cultural na vida social” 
3
 

 

Em 1976, Na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura, são feitas recomendações para a salvaguarda dos centros 

históricos. Na carta pode-se ler “Face aos perigos reais de uniformização e 

despersonalização das cidades que o urbanismo contemporâneo tem provocado em todo o 

mundo, a conservação dos conjuntos históricos reveste-se de grande importância para as 

populações que procuram preservar a sua verdadeira dimensão cultural e a sua 

identidade. Devido ao agravamento constante da degradação dos conjuntos histórico e 

dado que a conservação e a eficaz valorização desses conjuntos levanta problemas 

complexos, julgou-se necessário elaborar uma Recomendação que abordasse este assunto. 

A presente Recomendação convida os Estados membros a adoptar uma política de 

salvaguarda integrada, aplicável em todo o seu território, com vista à preservação dos 

conjuntos históricos, e estabelece as diversas medidas a tomar.  

                                                 
3
 Carta de Amesterdão, 1975:6 
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Neste documento, também pode-se ler o novo entendimento em relação ao conceito 

de conjunto histórico:  

 

“Considera-se «conjunto histórico» todo o grupo de construções e de espaços, 

incluindo as estações arqueológicas e paleontológicas, que constituam um 

povoamento humano, quer em meio urbano, quer em meio rural, e cuja coesão 

e valor sejam reconhecidos do ponto de vista arqueológico, arquitetónico, pré-

histórico, histórico, estético ou sociocultural. Nestes conjuntos, que são muito 

variados, podem distinguir-se em especial: os sítios pré-históricos, as cidades 

históricas, os bairros antigos, as aldeias e o casario, bem como os conjuntos 

monumentais, homogéneos, os quais deverão, regra geral, ser cuidadosamente 

conservados sem alterações.”
4
  

 

Na Carta Internacional para a Salvaguarda da Cidades Históricas, no Texto aprovado 

em Toledo, na reunião realizada em 1986, e ratificado pelo ICOMOS em Washington, em 

1987, no seguimento da recomendação da UNESCO respeitante à "salvaguarda dos 

conjuntos históricos ou tradicionais, e o seu papel na vida contemporâneas", entende-se 

aqui por "Salvaguarda das Cidades Históricas" as medidas necessárias para a sua 

protecção, a sua conservação e o seu restauro, assim como para o seu desenvolvimento 

coerente e para a sua adaptação harmoniosa à vida contemporânea. 

 

Na Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas o conceito centro 

histórico foi alargado a todas as cidades do mundo alegando que estas “são expressões 

materiais da diversidade das sociedades através da História e, por esse facto, todas elas 

são históricas” 

 

“A presente Carta respeita mais precisamente às cidades, grandes ou 

pequenas, e aos centros ou bairros históricos, com o seu enquadramento 

natural ou construído que, para além da sua qualidade de documento 

histórico, exprimem os valores próprios das civilizações urbanas 

tradicionais.”
5
 

 

                                                 
4
 Recomendação à Salvaguarda dos Conjuntos Históricos e a sua Função na Vida Contemporânea,1976:2 

5
 Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas,1986:1 
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Dentro do espírito da Carta de Veneza, realizou-se em 2000 a Carta de Cracóvia 

que teve como finalidade definir objetivos e métodos de conservação do património. E 

deste modo, a carta defende: 

 

“A Europa atual caracteriza-se pela diversidade cultural e, assim, pela 

pluralidade de valores fundamentais associados ao património móvel, imóvel e 

intelectual, o que implica diferentes significados que originam conflitos de 

interesse. Esta situação requer de todos os responsáveis pela salvaguarda do 

património cultural uma maior atenção aos problemas e às decisões a serem 

tomadas na prossecução dos seus objetivos. Cada comunidade, tendo em conta 

a sua memória coletiva e consciente do seu passado, é responsável, quer pela 

identificação, quer pela gestão do seu património.”
6
  

 

1.2 Reabilitação enquadramento teórico  

 

Temos de recuar ao século V a.c, período da Grécia clássica, pela importância que 

tem na história do urbanismo e pelo seu contributo para o planeamento das cidades de 

Mileto, Pireu, Locri e Rodes. O filósofo Sócrates atribui-lhe o título de fundador do 

urbanismo, e “inventor da divisão regular da cidade” (Charles Delfante, 1997:50). 

Supõem-se que o sistema de Hipódamo foi utilizado pela primeira vez na reconstrução da 

cidade de Mileto após a sua destruição pelos Persas. Charles Delfante no livro A grande 

História da Cidade refere a manifestação do sistema hipodérmico no novo plano da cidade 

de Mileto “a cidade liberta-se de qualquer ligação com a acrópole, deloca-se para o lado 

da foz de Meandro e realiza-se na forma de uma malha ortogonal, que é uma garantia de 

homogeneidade dos tecidos urbanos e permite uma leitura imediata e perfeita dos 

espaços.” Ainda sobre o traçado “(…) divide o espaço urbanizado em qurteirões 

regulares, que se adaptam perfeitamente ao local”. 

Hipódamo de Mileto, arquiteto e urbanista, marcou a sua época pela introdução nos 

projetos para as cidades da Grécia antiga dos princípios de ordem e regularidade. Ficou 

associado ao sistema assente numa malha regular que viria a ficar conhecido como sistema 

hipodâmico. Considera-se que este sistema foi utilizado na reconstrução de Mileto, antiga 

pólis grega localizada na península da Anatólia, atual Turquia. A planta hipodâmica 

carateriza-se por uma malha urbana regular composta por ruas largas e paralelas que se 

                                                 
6
 Carta Cracóvia, 2000:1 
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cruzam com outras ruas formando ângulos retos. Para Hipódamo o modelo de cidade ideal 

deveria ter 10.000 habitante e deveria diferenciar o espaço público do espaço privado e do 

sagrado. O espaço urbano organizava-se em pequenos núcleos, cada um deles com funções 

específicas. Na parte mais elevada da cidade ficava a Acróple, destinada às práticas 

religiosas. A vida política desenvolvia-se na Ágora que é o nome que se dava às praças 

públicas e onde estavam localizados os edifícios públicos. Nestas praças ocorriam reuniões 

onde se discutiam assuntos ligados à vida da cidade, mas também era neste local que 

ocorriam eventos sociais e comerciais. Mais afastados do centro encontravam os bairros 

dos artesãos, dos comerciantes e as casas residenciais. A existência de espaços urbanos 

residências sem a presença de edifícios públicos é uma caraterística do urbanismo grego. 

Esta formalização do espaço irá refletir-se e acentuar-se nos períodos da história do 

urbanismo que se seguem. 

 

O urbanismo romano é reconhecido pela inovação da planta hipodâmica e pela 

importância que tem na história do urbanismo e na fundação de novas cidades. Este 

modelo desenvolve-se a partir do sistema hipodâmico, ou seja, da planta quadrícula e 

evoluiu para a introdução de dois eixos principais que se cruzam perpendicularmente. O 

primeiro eixo é orientado no sentido Este-Oeste e é chamado de decumanus, segundo, 

designado de Cardo, perpendicular ao decamanus, é o eixo que marca o sentido Norte-Sul. 

As ruas largas e retas, paralelas ou perpendiculares aos eixos principais referidos atrás, 

criam uma quadrícula regular e formam a malha urbana característica das cidades romanas.  

 

 

Figura 1 Planta Hipodâmica (esquema do autor) 
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Nesta composição urbana importa destacar os fóruns, que encontram-se no ponto 

de interseção entre os eixos principais, por força da sua função na cidade. Os fóruns 

correspondem à: 

 

“ (…) a praça urbana entendida como um espaço fechado. Nenhuma das ruas 

desembocava lá e o espaço é igualmente fechado em relação aos quarteirões 

vizinhos. Se observarmos as diversas configurações, o fórum aparece como 

feito à imagem do átrio das casas romanas: o seu espaço é limitado pelas 

fachadas dos grandes volumes construídos que formam, de facto, as paredes 

da praça; de modo bastante paradoxal, a este fecho interior, opõem-se as 

fachadas individualizadas dos diversos monumentos que constituem, em 

relação ao espaço público (ou seja, a céu aberto), “frentes” moduladas de 

maneira muito formal e que formam o pano de fundo da vida política e civil da 

cidade:” (A grande História das Cidades, Charles Delfante, 1997:77) 

 

Entre os séculos XIV e XVII, na Europa, mais concretamente em Itália, assiste-se 

ao surgimento de um novo pensamento cultural, intelectual e artístico. As ideias 

renascentistas vão influenciar os modelos arquitectónicos da época. O princípio urbanístico 

vigente é o conceito de composição urbana orgânica, sendo que, como afirma Charles 

Delfante, “poucas cidades “ideais” imaginadas foram objeto de realização concretas” no 

entanto, as ideias renascentista não deixaram de influenciar a construção das cidades, 

mesmo que não “saiam do papel” permitem a compreensão da realidade e a projeção de 

melhores cidades para o futuro. A utopia da cidade renascentista procura conjugar a 

funcionalidade com a estética.  

 

O final do século XVIII e o início do século XIX, são marcados por profundas 

mudanças. Na génese dessas mudanças destacamos a revolução industrial, com várias 

manifestações em termos económicos, sociais, tecnológicas e políticas. Este período é 

marcado pelo deslocalização da população rural para os centros urbanos, pelo crescimento 

demográfico e pela consolidação do modelo de produção capitalista.  
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“A relação entre uma força de trabalho, que está sempre a perder, perante um 

domínio do dinheiro e uma estrutura invariável tem influência sobre a forma 

urbana, porque a propriedade do solo e dos produtos se torna um capital e 

uma mercadoria (…)” (Charles Delfante, 1997:228).  

 

A Revolução Industrial, o Iluminismo e o Capitalismo lançam as bases da 

sociedade moderna e influenciaram a arquitectura e o processo de urbanização. Na verdade 

a liberalização e a privatização dos espaços trazem para o urbanismo uma corrente mais 

funcionalista em detrimento do sentido estético e humanizado da arquitectura que marcou 

o período anterior. A funcionalidade e o sentido prático da arquitectura está patente na 

utilização racional dos espaços e dos materiais, na introdução de novas tecnologias e novos 

materiais, na colocação da arquitetura ao serviço do progresso e desenvolvimento da 

sociedade e na procura de soluções arquitectónicas que procuram a conciliação do sentido 

estético com as funções pretendidas para os edifícios. 

 

Quando falámos de reabilitação é inevitável fazermos referência ao sistema 

construtivo pombalino e ao plano de recuperação da baixa de Lisboa levada a cabo por 

Marquês de Pombal, já que este é um marco na arquitectura moderna. 

 

Na manhã de 1 de Novembro de 1755 a cidade acorda a tremer, estávamos perante 

o sismo mais destrutivo de que à memória no nosso país, seguido de um maremoto e de um 

gigantesco incêndio que provocou a destruição dos edifícios e de toda a baixa de Lisboa. 

Foi neste cenário de destruição que Sebastião José Carvalho e Melo, mais conhecido por 

Marquês de Pombal, ordenou a reconstrução da cidade e a criação de um sistema anti-

sísmico e anti-incêndio para o edificado, que havia de ficar conhecido como a gaiola.  

 

O plano de reconstrução pombalino é reconhecido como um sistema de produção 

em série e um dos primeiros exemplos de construção anti-sísmica. A intervenção de 

reconstrução é marcada pela substituição do traçado medieval, orgânico e ruas estreitas por 

um traçado hipodérmico, de linhas rectilíneas e perpendiculares que se ligam à Praça do 

Rossio e do Terreiro do Paço. O Terreiro do Paço passa a ter uma nova função urbana e 

social, independente da praça do Rossio. Os edifícios passam a ter todos a mesma altura e 

as ruas a ter uma largura igual aos edifícios. A arquitectura de todos os edifícios é 

semelhante, sendo composta por rés-do-chão com uma função comercial e por andares 
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superiores para habitação, sendo que havia uma divisão de classes por piso. A malha 

urbana é composta por quarteirões que lhe conferem uma maior dinâmica. Os quarteirões 

passam a ter poços de água nos saguões e as paredes entre os edifícios eram mais altas que 

o telhado para prevenir a progressão do fogo. É criada a primeira rede de esgotos 

domésticos. Outro aspeto que se destaca é a orientação norte-sul dos quarteirões por ser 

essa a orientação dos abalos sísmicos. A par da recuperação da baixa também foram 

tomadas medidas legislativas e administrativas de forma a regular e a controlar a 

construção e reabilitação de obras de edificação. 

 

“A segunda metade do século XIX e o primeiro quartel do século XX 

significam, na Europa, tempos de grandes mudanças para as cidades. É neste 

período que se desenvolvem teorias, planos e se concretizam obras de grande 

dimensão que vêm a transformar profundamente as cidades, bem como, a 

marcar paradigmaticamente aquelas que no futuro se viriam a ampliar e a 

modernizar. São disso exemplo a Paris de Haussmann (1809-1891) ou a 

Barcelona de Cerdá (1815- 1876), assim como as cidades, que mais tarde se 

confrontaram com a reconstrução do pós-guerra. (Paulo Pinheiro, 2014:si) 

 

A segunda metade do século XIX é marcada pelo plano de Paris, que ficou 

conhecido como o Plano de Haussemann. Como afirma Charles Delfante “o plano de Paris 

é particularmente importante, na história do urbanismo, porque exprime as inovações 

introduzidas pelo século XIX, tanto no que respeita às grandes estratégias como às 

pequenas técnicas do desenho da cidade”. Entre 1852 e 1870, Georges-Eugène 

Haussmann, concentrou esforços na reforma urbana da cidade de Paris, tendo ficado 

“conhecido pelo campeão do urbanismo prático, em oposição ao urbanismo estético, 

mesmo ao urbanismo teórico (…)” (Charles Delfante, 1997:259)  

 

As motivações que estiveram na base da reforma urbana idealizada por Haussmann 

foram de ordem social mas fundamentalmente de carácter político e militar. Em termos 

sociais, procurou responder aos constrangimentos provocados pelo crescimento abrupto da 

cidade e aos problemas de salubridade. Em termos políticos e militares, Haussmann 

pretendia introduzir alterações que iriam facilitar as manobras militares. Para isso foram 

eliminados bairros considerados degradados, as ruas foram arborizadas e iluminadas. A 

melhoria da circulação e o o acesso rápido a toda a cidade era a base do plano, para isso 
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demoliu ruas pequenas e estreitas, com traçado orgânico do período medieval e abriu 

grandes avenidas de desenho moderno com o objetivo de melhorar a movimentação das 

tropas militares. Criou uma estrela de 12 avenidas amplas à volta do Arco do Triunfo, 

onde, entre 1860 e 1868, foram construídos grandes edifícios sobre os escombros da antiga 

cidade. Além das grandes avenidas, Haussmann construiu grandes quarteirões, parques 

inspirados e um sistema de esgoto. Esta era uma visão racionalista do urbanismo onde a 

técnica se sobrepõem ao histórico. 

 

Contemporâneo da intervenção de Haussmann em Paris, o plano de intervenção 

para a cidade de Barcelona, proposto por Ildefonso Cerdá, é também um bom exemplo na 

história do urbanismo moderno. O principal objetivo do plano de Ildefonso Cerdá foi 

aumentar a área da cidade para além dos limites da muralha, e fornecer uma alternativa 

mais ordenada de ruas e quarteirões em contraposição com a trama do centro histórico.  

 

O plano urbanístico de Cerdá caracteriza-se por uma planta ortogonal, mais regular 

do que a proposta por Haussmann em Paris. Esta forma de organização do espaço urbano 

permitiu a construção de edifícios em volta dos quatro lados dos quarteirões, formando no 

seu interior uma praça arborizada onde se convida os habitantes a usufruir do espaço 

público. A proposta de Cerdá, apresenta uma hierarquia viária composta por pequenas ruas 

que convergem em ruas maiores que por sua vez se ligam às grandes avenidas. Esta 

organização viária, cria uma grelha de ruas paralelas e perpendiculares e duas avenidas que 

se cruzam, a Diagonal e a Meridional. A ligação com o centro histórico é feita a partir de 

conexões pré-existentes. A ideia de criar um um subsistema de circulação urbana, afastado 

das vias principais é um conceito moderno com cada vez mais importância no planeamento 

das cidades. Outro sinal da modernidade, é a abertura dos quarteirões à utilização pública. 

Esta opção é introduzida como resposta aos problemas que surgiram com a chegada dos 

camponeses à cidade, ou seja, os problemas de insalubridade, esta decisão promove uma 

maior higienização da urbe. Esta decisão tem também um grande impacto em termos 

sociais, na medida que promove uma maior socialização entre os habitantes, similiar 

àquela que estes tinham quando residiam nos espaços rurais. A cidade de Barcelona, após 

esta intervenção, apresenta-se de uma forma mais moderna e muito mais arejada, capaz de 

proporcionar aos seus habitantes uma vivência mais saudável. 
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No final do século XIX, Ebenezer Howard, urbanista Britânico, apresenta o seu 

modelo utópico Cidade-Jardim, que viria a influenciar o urbanismo em todo o mundo. 

Ebenezer observava com grande preocupação a deterioração das condições de vida nas 

grandes cidades, situação provocada pelo processo de migração do campo para a cidade. 

Ele considerava que era necessário planear casas e equipamentos capazes de alojar essas 

pessoas e, dessa forma, combater os problemas de insalubridade e pobreza que se assistia 

na época e marcavam a vida nas cidades.  

 

A visão utópica de Ebenezer assentava no desenho de cidades que assegurassem 

por um lado as características próprias da vida urbana e por outro a beleza do campo. 

Ebenezer propunha a ocupação da periferia urbana com aglomerados residências de baixa 

densidade, organizados em quarteirões em que os edifícios eram construídos à volta de 

praças arborizadas. Este modelo privilegiava os espaços verdes. Este movimento de 

urbanismo moderno, assente na ideia de organização de bairros e quarteirões, estendeu-se a 

vários países europeus, muitos deles envolvidos em processos de reconstrução das suas 

cidades no período pós- guerra. 

 

O conceito de urbanismo é relativamente recente, na verdade este surge pela 

primeira vez no início do século XX, enquanto disciplina e actividade relacionada com o 

estudo, regulação, controlo e planeamento da cidade. A palavra deriva dos estudos do 

Ildefonso Cerdá, na década de 1850, apesar de nunca ter usado o termo urbanismo, Cerdà 

utilizou o termo urbe. 

 

O século XX é marcado por duas guerras mundiais que deixaram marcas profundas 

nas principais cidades europeias. Os efeitos devastadores de destruição provocados pela 2ª 

guerra mundial impulsionaram o surgimento da arquitectura moderna e o desenvolvimento 

de novas técnicas e materiais de construção. Os efeitos da guerra fizeram-se sentir na falta 

de habitações, Alojar as pessoas torna-se uma prioridade, mas o conceito de habitar tinha-

se transformado. Já não é um conjunto de actividades e necessidades quantificáveis para 

as quais o projecto deve procurar a resposta mais eficiente: “Habitar tornou-se 

problemático: o homem contemporâneo não habita na cidade e no mundo de forma 

plausível e fecunda. A necessidade de construir habitações não é um problema de falta de 

casas, mas uma condição do homem moderno.” (Pinho.2009:39).  
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Le Corbusier, foi um dos principais influenciadores teóricos da arquitectura 

moderna, tendo ficado conhecido por elaborar processos de construção racionalistas e 

funcionais. Foi ainda um dos primeiros arquitectos a equacionar a integração da natureza 

na arquitectura. Segundo ele a natureza influencia a qualidade de vida da população. 

Durante o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna realizado em 1930 em 

Bruxelas, Le Corbusier apresenta A Ville Radieuse. Esta utopia urbana reflecte as 

influências sofridas pelo arquitecto durante as suas diversas viagens. As plantas da cidade 

utópica ilustram uma cidade estruturada sobre os princípios de circulação, separação de 

funções e aplicação de regras higienistas para a habitação.  

 

Após a guerra o governo Francês é confrontado com um número avassalador de 

famílias desalojadas e a viverem em condições precárias. É urgente definir uma política 

urbanística capaz de resolver este problema. A resposta passa pela reconstrução da área 

envolvente e pela construção de novas unidades habitacionais. Para esse efeito é feito o 

convite a Le Corbusier para construir uma unidade habitacional em Marselha, Unité 

d’Habitation. O Edifício foi projectado para alojar mais de 1 500 moradores com 

diferentes tipologias de habitação. Esta obra é considerada umas das significativas do pós-

guerra e da história da arquitetura moderna. 

 

1.2.1 Reabilitação urbana 

 

O conceito de reabilitação urbana, apesar de muito recente, sofreu uma 

enorme evolução no que respeita aos seus objectivos, princípios, âmbito de 

actuação, metodologia e abordagem. (Pinho, 2009:19).  

 

Numa fase inicial estava muito associado à inventariação, preservação e 

reabilitação de edifícios e lugares com valor patrimonial mas rapidamente amadureceu e 

passou a ter uma maior abrangência e um papel intervertido, não só na conservação do 

valor patrimonial dos edifícios, mas também, na preservação do meio ambiente cultural, 

social e económico, participando e colaborando com os representantes locais e nacionais 

na definição de políticas de reabilitação urbana. 
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Segundo Ana Cláudia Pinho (2009:19) tendo surgido como uma intervenção 

técnica em edifícios, ao serviço de uma política sectorial, a reabilitação urbana tornou-se 

um processo de desenvolvimento urbano complexo, que aborda de forma integrada todas 

as políticas urbanas. Anteriormente domínio de técnicos e peritos, hoje a reabilitação 

urbana assume-se como uma empresa colectiva, para a qual todos são chamados a 

contribuir.  

 

São vários os termos usados para classificar as intervenções nas áreas urbanas 

degradadas, tais como renovação urbana, requalificação urbana, reabilitação urbana, 

revitalização urbana. Esta proliferação de vocábulos anda, regra geral, associada a 

diferentes entendimentos das problemáticas em jogo, e ao modo como os modelos de ação 

as refletem. (Isabela Breda Vázquez.2005:4) 

 

No Decreto Regulamentar 9/2009 lê-se:  

 

Por renovação urbana entende-se uma forma de intervenção no tecido urbano 

existente em que o património urbanístico ou imobiliário é substituído, no seu todo ou em 

parte muito substancial.  

 

Por reestruturação urbana entende-se uma forma de intervenção no tecido 

urbano existente que tem por objectivo a introdução de novos elementos estruturantes do 

aglomerado urbano ou de uma área urbana. 

 

Por reabilitação urbana entende-se uma forma de intervenção integrada sobre o 

tecido urbano existente, em que o património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo 

ou em parte substancial, e modernizado através da realização de obras de remodelação ou 

beneficiação dos sistemas de infra-estruturas urbanas, dos equipamentos e dos espaços 

urbanos ou verdes de utilização coletiva e de obras de construção, reconstrução, 

ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios. 
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As áreas urbanas são fortemente afetadas pelo declínio das indústrias tradicionais, 

pela exclusão social, pelo desemprego, pela expansão da indústria imobiliária, pelo 

declínio dos centros históricos, pelo aumento da criminalidade pela degradação ambiental 

provocada pelo aumento dos índices de poluição. A compreensão da realidade das cidades 

atuais, convida à definição e políticas que fomentem uma nova forma de governar, assente 

na planificação de estratégias de ação. 

 

Segundo o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), que é um 

instituto público integrado… 

 

“As nossas cidades vão assistindo à degradação progressiva das suas 

estruturas urbanas, dos seus edifícios, dos seus espaços exteriores. 

Uma degradação decorrente do envelhecimento próprio, da sobrecarga de 

usos, ou ainda do desajustamento dos desenhos da sua organização a novos 

modos de vida. 

Por isso, torna-se imprescindível o desenvolvimento de processos de 

reabilitação urbana integrada, racionalizando recursos e evitando 

intervenções dispersas que possam revelar-se contraditórias.” (IHRU, 

2016:si) 

 

Na Carta Europeia do Urbanismo
7
 é defendido que a Europa necessita de cidades e 

territórios fortes onde seja “bom viver”. Esta ideia encerra em si a importância do 

ordenamento do território e o papel do urbanismo na manutenção dos recursos naturais, 

cada vez mais em risco por força do crescimento económico. Nesta carta, entende-se que  

as cidades devem contribuir para o bem estar e qualidade de vida dos residentes, devem 

conservar a riqueza histórica e a diversidade cultural, ser um espaço de conexão social, 

cultural e funcional, reforçar a complementaridade e cooperação, preservar os ecossistemas 

naturais e ambientais. Em resumo serem cidades sustentáveis. 

 

 

 

                                                 
7
 Charter of European Planning' aprovada em Assembleia Geral do Conselho Europeu dos Urbanistas 

reunidos em 2013 em Barcelona. 
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Na carta é feito o alerta para a importância da relação entre as pessoas e o seu 

ambiente na construção de uma identidade partilhada e uma qualidade de vida baseada no 

património cultural e natural. Tal como para a importância das conexões entre a saúde, os 

estilos de vida e a qualidade de vida e o uso sustentável de nossos ecossistemas, paisagens, 

espaços naturais e abertos e energia. 

 

A reabilitação urbana, assume-se portanto como um processo chave e central em 

que passa a ser valorizada a recuperação dos espaços e dos edifícios em detrimento da sua 

“demolição” e construção de novo. Por outro lado, é considerado como sendo um processo 

aglutinador, na medida em que faz com que coexistem as diversas componentes, não só a 

habitacional mas também as dimensões culturais e sociais. Esta nova perspetiva de 

intervenção no espaço urbano, vai desenvolver o sentido de pertença por parte dos 

habitantes do espaço urbano. 

 

1.2.2 Reabilitação Habitacional 

 

Foi com a redacção da Carta de Atenas sobre o Restauro dos Monumentos (1931) 

que é feita a primeira referência à conservação urbana e à preservação do património 

construído. A Carta de Atenas é o primeiro documento com carácter internacional que 

pretende obter um consenso em torno da protecção urbana e dos centros históricos. Este 

documento, redigido e assinado por arquitetos e urbanistas reconhecidos internacionais, 

entre os quais se destaca Le Corbusier, é visto por muitos como o documento fundador do 

Urbanismo Moderno.  

 

Após o diagnóstico da situação das cidades e identificados os problemas com os 

quais estas se debatiam, entenderam os participantes do congresso que a cidade deveria ser 

entendida como um organismo a ser concebido de modo funcional, na qual as 

necessidades do homem devem estar claramente colocadas e resolvidas. Para esse efeito, 

devem as funções básicas da cidade, habitação, trabalho, diversão e circulação, estar 

separadas. 
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De acordo com os dados publicados pelo INE (2013) o número de edifícios muito 

degradados diminuiu 36% numa década. Entre 2001 e 2011 registou-se uma diminuição de 

36,0% no número de edifícios muito degradados e de 40,4% no número de edifícios com 

necessidade de grandes reparações, evidenciando uma redução do edificado em mau estado 

de conservação. Refere ainda que se registou nesse período uma diminuição de 36,0% no 

número de edifícios clássicos (edifício cuja estrutura e materiais empregues tem um 

carácter não precário e duração esperada de 10 anos pelo menos) muito degradados e de 

40,4% no número de edifícios clássicos com necessidade de grandes reparações  

 

Para estes dados muito contribuíram as políticas de reabilitação preconizadas em 

Portugal na última década e os programas de incentivo ao investimento na reabilitação dos 

edifícios públicos e privados. O reconhecimento do interesse na preservação do edifício e 

da sua autenticidade reforça as vantagens que a reabilitação oferece às cidades. O 

paradigma do novo perdeu terreno em relação à adaptação ao velho. Encontramos na 

reabilitação a forma de assegurar a preservação da história, dos valores e da cultura das 

cidades. Como já referimos anteriormente são colocados aos espaços urbanos, em 

particular os centros históricos novos desafios muito por força dos novos modos de vida e 

por isso ainda mais pertinente e atual são os processos de reabilitação. 

 
 

Figura 2 - Reabilitação do Edifício - antes e depois 
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CAPÍTULO II – PROJETOS DE REFERÊNCIA  
  



 

49 

Neste capítulo pretendemos apresentar três projetos que servem de referência para a 

execução e desenvolvimento do Caso de Estudo em apresentação no Capítulo III desta 

dissertação. A importância destes projetos para o desenvolvimento do nosso caso de 

estudo, reside nos posicionamentos teóricos assumidos pelos arquitetos, nomeadamente no 

que diz respeito ao tipo de reabilitação que cada um dos arquitetos fez manifestar na sua 

obra. 

 

2.1 Centro Histórico de Guimarães 

 

Considerando que o nosso plano de ação estabelece a reabilitação de um quarteirão, 

e de um edifício e na sua intervenção como espaço habitacional mas também como 

espaços comerciais, onde, em termos concetuais, assumimos a adaptação da intervenção à 

estrutura arquitetónica existente, minimizando, dessa forma, a intervenção a realizar e 

consequentemente mantendo o respeito pelo valor patrimonial existente, foi nosso 

entendimento que o caso do Centro Histórico de Guimarães, bem como a intervenção 

realizada numa das suas habitações, Casa da Rua Nova, pelas semelhanças que apresenta 

relativamente ao nosso projeto, justifica a sua escolha como uma referência. 

 

Como referimos no Capítulo I, “As cidades são o resultado das sociedades que 

fisicamente as construíram e culturalmente edificaram, num processo contínuo e 

intemporal.” Sendo Guimarães, à semelhança de Braga, uma cidade histórica, com um 

papel crucial na formação de Portugal. É também uma das mais importantes cidades 

históricas do país, sendo o seu centro histórico considerado Património Cultural da 

Humanidade, tornando-a um dos maiores centros turísticos da região. Tal como em Braga, 

as suas ruas e monumentos são elementos que contam a história das pessoas que habitaram 

e continuam a viver na cidade. A cidade de Guimarães, é apontada com um bom exemplo 

da preservação do edificado de cariz medieval, tendo sabido conciliar, da melhor forma, a 

história e a manutenção do património com os desafios das sociedades modernas. Esta 

posição assumida pelos responsáveis, mereceu a nomeação para Capital Europeia da 

Cultura em 2012, e a sua eleição pelo New York Times como um dos 41 locais a visitar em 

2011 e a considerá-la um dos novos pontos culturais a visitar. Foi ainda Cidade Europeia 

do Desporto (CED), em 2013, tendo sido distinguida como a melhor CED de 2013.A 

história do centro histórico de Guimarães está ligada à nossa identidade enquanto país e 

continua a preserva construções históricas, onde são visiveís os diferentes tipos de edifícios 



50 

e a sua evolução construtiva, desde a Idade média até ao século XIX. Apesar do 

reconhecido valor patrimonial atribuído ao edificado do e ao centro histórico propriamente 

dito, enquanto palco de vivências da cidade de Guimarães, durante muito tempo assistiu-se 

à sua degradação, não só física mas também social. A intervenção no Centro Histórico de 

Guimarães é reconhecida em termos nacionais e internacionais como um bom exemplo ao 

nível da reabilitação. 

 

O Centro Histórico da cidade de Guimarães, com o seu conjunto de edificações 

com valor arquitectónico, oferece a quem o visita uma grande parte da história de Portugal. 

Casas simples de um piso e habitações de um e dois sobrados, datadas do século XIII, XIV 

e XV, é o que vamos encontrar ao percorrer o centro histórico. A partir do século XVI 

surgem novas tipologias habitacionais com fachadas decorativas, onde se destaca as 

cantarias as pedras e as armas.  

 

 

Figura 3 - Casa Navarros de Andrade Imagens do centro histórico de Guimarães – antes e depois 

 

 

Em termos mais particulares, tomamos como referência a intervenção realizada na 

Casa da Rua Nova (figura 4). A obra de reabilitação ficou a cargo do arquiteto Fernando 

Távora
8
, que, pelo reconhecido trabalho desenvolvido, obteve em 1985 a distinção com o 

Prémio Europa Nostra, em 1993, o Prémio Nacional de Arquitetura, enquanto melhor obra 

de Conservação e com o Prémio Real Fundação Toledo em 1996.  

                                                 
8
 Fernando Távora (1923-2005) foi um dos mais influentes arquitetos portugueses de sempre e um nome 

indissociável da chamada “Escola do Porto”. 
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A Casa da Rua Nova
9
 encontrava-se em elevado estado de degradação, situação 

que levou a uma tomada de posição por parte dos responsáveis da Câmara Municipal. A 

primeira decisão passou pela compra do edifício para numa fase seguinte se proceder à sua 

recuperação. Esta tomada de decisão justificou-se pelo elevado valor histórico e 

patrimonial do edifício, mas também teve como objetivo sensibilizar e incentivar os outros 

proprietários dos edifícios que estavam em estado avançado de degradação e abandono 

para a reabilitação. Esta casa é de origem medieval, tendo sido reconstruida no século 

XVII e parcialmente alterada no século XIX. Está localizada numa rua paralela à muralha, 

ou seja no núcleo do centro histórico e é composta por três pisos e um pequeno jardim, Os 

pressupostos que foram considerados aquando da elaboração do projeto de recuperação 

foram desde logo a consolidação da sua estrutura, mantendo, dentro do possível a 

organização interna. Apenas se consideraram os lavabos, inexistentes no projeto original, e 

uma nova fachada posterior. Houve ainda um cuidado na escolha de materiais e técnicas 

tradicionais para se obter uma unidade construtiva formal e ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 4 - Edifício GTL Imagens do centro histórico de Guimarães - antes e depois  

 

                                                 
9
 Casa da Rua Nova constituiu a primeira intervenção do GTL. O reconhecimento da qualidade da atuação 

levada a cabo neste edifício com o Prémio Europa Nostra, sublinhou os critérios de restauro adotados e 

contribuiu enormemente como incentivo e exemplo às restantes atuações no centro histórico. 
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Figura 5 - Praça das Cardosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6 - Praça das Cardosas - edifícios reabilitados 
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2.2 Quarteirão das Cardosas 

 

O Quarteirão das cardosas é um quarteirão da cidade do porto com um elevado 

valor patrimonial. A qualidade da intervenção urbanística levado a cabo não reúne 

consenso junto da comunidade de arquitetos. Foi gerado um grande debate em torno do 

projeto à data, que ainda se estende aos dias de hoje. Não existe unanimidade 

relativamente à intervenção ai realizada, sendo considerado por alguns como um exemplo 

a não seguir. Fernando Matos Rodrigues, arquiteto há mais de vinte anos é um dos críticos, 

considerando que “As Cardosas não são o modelo a seguir em termos de reabilitação e 

urbanização na cidade. É um modelo insustentável e as Cardosas devem ser um exemplo a 

seguir naquilo que não é reabilitar”.  

 

A Icomos Portugal, acompanhou as criticas e apontou o dedo à Porto Vivo, 

empresa criada com o objetivo de promover a Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, 

pelas demolições efetuadas “numa lógica não de reabilitação, mas sim de renovação 

urbana, que, em vez de terem em conta as necessidades da população local, antes a 

marginalizam, procurando, através da especulação imobiliária, alcançar grandes lucros”. 

 

Outros entendem que este projeto considera uma nova realidade arquitetónica, 

recorrendo aos materiais e técnicas construtivas atuais, mas com um grande sentido de 

responsabilidade na preservação da história do quarteirão e no seu enquadramento com a 

envolvência.  

 

Promovida pela Fundbox através do fundo First Oporto Urban Regeneration Fund, 

esta intervenção abarca 19 edifícios entre as ruas das Flores e Trindade Coelho e a Praça 

de Almeida Garrett, no Porto, numa área de construção de 6.450 m². No total, são 52 fogos 

com tipologias T1 e T2, além de 19 lojas. A construção, a cargo da Lucios, inclui ainda um 

parque de estacionamento público subterrâneo com 327 lugares. O projeto é assinado pela 

arquiteta Rosário Rodrigues Almeida, e integra também uma praça pública com 1.600 m².  

 

A sua localização central, a sua importância patrimonial e urbanística no contexto 

do centro da cidade do Porto e a estrutura do edificado existente, tornam este Quarteirão 

um espaço onde se impunha uma intervenção, que induzisse mudanças, que fomentasse a 

discussão e que marcasse um novo padrão dentro da cidade consolidada.  
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“Considerando as condições atuais existentes e a inserção deste quarteirão no 

centro da Baixa do Porto, a missão que lhe é destinada exige um incremento 

significativo quer da qualidade funcional e tipológica oferecida, quer da 

dignidade das funções aí instaladas. Deste modo propõe-se, nos termos da 

alínea c) do n.º2 do art.º 15 do D. L. n.º 104/2004, um programa renovador 

para uma área central da cidade, que concilie uma função comercial já 

existente, que deverá tornar-se mais qualificada e diversificada, com a 

recuperação generalizada dos imóveis para fins residenciais, dentro de um 

standard mais elevado. Esta composição funcional será enriquecida com a 

instalação de um hotel de gama alta (4 ou 5 estrelas) no edifício das Cardosas, 

com frente para a Praça da Liberdade. A centralidade do quarteirão será 

ainda reforçada com a criação de um estacionamento público e de um 

atravessamento pedonal em galeria coberta, entre a Praça de Almeida Garrett 

e o Largo dos Lóios, beneficiando-o com um espaço mais protegido, muito 

qualificado e de utilização coletiva.” (Porto Vivo, 2007:20 e 21) 

 

No artigo “Reabilitação do Património, cidade do Porto, estratégias e factos - Rua 

(S.ta Catarina) das Flores”Barbosa refere: 

 

“A intervenção caracterizou-se, essencialmente, pela substituição do velho por 

construção nova, operação que apenas transforma recorrendo à demolição do 

património. Foi um processo que não teve intenções de salvaguarda, 

reabilitação, conservação e preservação, como foi o mote de vínculo para 

legitimar as ações de fundo operadas no núcleo histórico medieval. Assim se 

estabeleceu um cenário para a criação de novos espaços sob a encomenda da 

lógica de mercado e do investimento a ser rentável... se por um lado, é 

necessário que o esforço investido conheça retornos abonatórios do lucro e do 

ganho, “per si”, não é razoável que apenas se fique por este nível de 

atuação.” (BARBOSA, 2015:191) 
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A intervenção foi pensada na perspetiva de atribuir a este quarteirão duas funções: 

uma comercial e outra habitacional. A função comercial já era uma realidade à data da 

intervenção, tendo sido reforçada a sua presença através da manutenção dos espaços 

comerciais no rés do chão e no primeiro piso dos edifícios e da ligação ao interior do 

quarteirão por via de um acesso pedonal. A par da função comercial, era também pretensão 

do projeto criar um quarteirão habitacional. Essa função habitacional foi considerada nos 

2º e 3º pisos da grande maioria dos edifícios, com diferentes tipologias face a novos 

segmentos de população.  

 

Como foi afirmado pela construtora Lucios, responsável pela obra de reabilitação 

“o Quarteirão das Cardosas trouxe para a Baixa portuense novos comércios de rua, 

novos habitantes e uma nova praça pública, gerando uma renovada centralidade, muito 

procurada pelos turistas que visitam a cidade invicta”. 

 

 

2.3 Quarteirão em Ingram Square – Merchant City, Glasgow 

 

A intervenção no Quarteirão em Ingram Square – Merchant City na cidade de 

Glasgow é um bom exemplo pela oferta diversificada de serviços e equipamentos que a 

intervenção considerou bem como pelo envolvimento do setor público, da iniciativa 

privada e da comunidade. 

 

Historicamente, Merchant City é um bairro mercantil situado na cidade de 

Glasgow na Escócia. Desenvolvido a partir de 1750, servia de residência e armazém aos 

comerciantes de tabaco que prosperaram com o transporte marítimo. Glasgow torna-se no 

século XIX na segunda maior cidade do Reino Unido e do Império Britânico, e 

consequentemente, Merchant City num bairro de armazéns e escritórios. Nos anos 90, com 

a mudança dos mercados para instalações mais modernas fora do centro da cidade, entra 

em declínio e é colocada a hipótese de demolição e instrução de novos edifícios, situação 

que viria a ser colocada de parte e tomada a decisão de revitalizar toda a zona.Nos últimos 

anos são vários os projetos de reconversão, nomeadamente o Ingram Square, localizado no 

centro de Merchant City. 

 



56 

 
 

Figura 7 - Quarteirão em Ingram Square – Merchant City, Glasgow 

 

O processo de reconversão teve início com a reabilitação do edifício 

“Houndsditch”, mas face às dificuldades acrescida que uma reabilitação isolada 

apresentava, foi tomada a decisão de alargar esse processo a todo o quarteirão. A 

reconstrução abrangeu 14 edifícios, tornando-se a intervenção mais significativa do centro 

de Glasgow. Antes do processo de reconversão os edifícios eram quase exclusivamente 

armazéns escritórios a proposta considerava novos usos: habitação, estacionamento, 

espaços comerciais, espaço verde comum no interior do quarteirão.  

  

 

 

Figura 8 - Interior do Quarteirão Ingram Square – Merchant City, Glasgow 
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A qualidade deste projeto pode ser observada através da multiplicidade de serviços 

e equipamentos que foram considerados pelos arquitectos responsáveis, na perspetiva de 

abranger as necessidades e interesses de um espectro mais alargado de utilizadores. Com o 

objetivo de atrair jovens residentes e dessa forma rejuvenescer a população residente, foi 

considerada uma residência de estudantes. Era pretensão reforçar o caracter habitacional 

desta zona, para isso foram reabilitadas as habitações e existentes e construídas novas. O 

bloco dos 14 edifícios formava no seu interior um espaço central comum a todos, que 

permitiu integrar o estacionamento e espaços verdes públicos conferindo uma maior 

qualidade ao quarteirão. 
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CAPÍTULO III - CASO DE ESTUDO 
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Este capítulo é reservado à caraterização histórica e arquitetónica da cidade de 

Braga, a análise e diagnóstico na importância que uma intervenção de reabilitação tem na 

requalificação urbana, nomeadamente através da análise do PDM da cidade de Braga, o 

levantamento do existente onde o edifício selecionado se encontra inserido e a proposta de 

reabilitação, onde serão aplicados todos os conceitos desenvolvidos.  

 

Começaremos por fazer o enquadramento histórico e geográfico da Cidade de 

Braga, onde, de forma sintetizada, será apresentada a evolução histórica, sobretudo do 

centro histórico, na medida em que esta dissertação se irá debruçar sobre o núcleo 

histórico, mais concretamente sobre a praça António Losa. Nas presentes cartografias e nos 

documentos que se seguem ao longo de todo o capítulo, podemos entender como Braga e o 

seu Centro Histórico se transforma com grande relevo histórico. Por último é explicado o 

modo como foram elaboradas as linhas de ação e orientação estratégica para a efetivação 

dos propósitos que nos propomos alcançar. 

 

3.1 Enquadramento histórico e geográfico 

 

O Centro Histórico de Braga é o terceiro maior aglomerado urbano do território 

nacional. Segundo os Censos 2011, numa área de 43,6 quilómetros quadrados, residem em 

Braga 181474 indivíduos, 13823 dos quais nos 70 hectares que constituem o Centro 

Histórico. Apesar de ser um dos municípios com maior taxa de crescimento a nível 

nacional e o segundo município com maior taxa de variação populacional, entre 2001 e 

2011, na Região Norte, desde 2001 tem vivido, contudo, uma quebra da população jovem, 

representando, atualmente, 16% dos residentes. No que diz respeito ao Centro Histórico de 

Braga, em 1991, cerca de 42% da população residia neste núcleo urbano, uma prevalência 

que se fez notar até ao ano 2011, altura em que se assiste à diminuição do peso dos 

residentes relativamente ao restante concelho, passando para uma taxa de 39,5%. As 

freguesias centrais têm vindo a perder a sua capacidade para atrair novos residentes que 

optam pelas zonas mais periféricas e um claro exemplo disso é a freguesia de S. Vitor que 

passou de um crescimento populacional de 35%, em 2001, para 14% em 2011. Realidade 

que está na base da dispersão populacional e do alargamento do núcleo urbano mas que, 

não invalida, contudo que o Centro Histórico seja ainda a área por excelência da cidade de 

Braga. A sua posição geográfica central permite que se demarque como centro estruturante 

e prestador de serviços, potenciando o seu efeito polarizador. 
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3.1.2 Evolução da paisagem urbana/núcleo histórico 

 

Apesar da presença de povos antes da fixação romana, é com estes que se inicia a 

construção e desenvolvimento urbano da cidade. 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - Planimetria geral do território desde a época romana até à Idade Média 

 

Área de Intervenção 

 

 

 

Os registos históricos referem que no período compreendido entre o final do século 

III e início do século IV, a cidade passou por um processo de renovação urbana, 

caraterizado por uma forte intervenção nos edifícios. 
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Figura 10 - Planeamento da malha Urbana romano e medieval 

 

Área de Intervenção 

 

Ao analisarmos os registos documentais percebemos que a cidade romana organiza-

se a partir de um ponto central e que a sua planta é ortogonal com um traçado geométrico e 

regular com quarteirões geométricos, constituídos por edifícios com as mesmas 

caraterísticas, eixos viários estruturantes e ruas direitas perpendiculares entre si As plantas 

do fim do século século III apresentam uma muralha de forma elíptica que se estende à 

periferia e a mantém dentro da cidade (Fig. 10). 

 

 

 

Figura 11 - Planeamento romano e medieval  

Área de Intervenção 
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Terminado o domínio do império romano, surge a época medieval onde se 

observam algumas alterações à forma urbana da cidade. Continuam presentes vestígios da 

urbe romana, como algumas das suas ruas direitas e os quarteirões geométricos, no entanto 

também passam a estar presentes no plano urbano, ruas estritas e sinuosas, em alguns casos 

criadas como acesso ao edificado. No trabalho realizado por Manuela Martins e Maria do 

Carmo Ribeiro no âmbito do Projeto PTDC/HIS-ARQ/121136/2010, financiado pela FCT 

e pelo Programa COMPETE, intitulado “Paisagens em mudança. Bracara Augusta e o seu 

território (séculos I-VII)”, refere que “uma parte significativa do núcleo urbano romano se 

tenha convertido em área rural a partir do século VIII, em benefício de uma clara 

concentração populacional no quadrante nordeste da anterior cidade romana e de uma 

dispersão por zonas periféricas da antiga urbs romana, onde ao longo dos séculos V-VII 

se ergueram novos edifícios de culto cristão, que funcionarão como polos agregadores da 

população, nomeadamente em S. Pedro de Maximinos, S. Vicente e S. Vítor” 

 

O século XVI é marcado pelas ideias renascentistas que se traduz na organização 

racional do espaço urbano. D. Diogo de Sousa
10

 é uma figura marcante desse período com 

um papel fundamental no urbanismo da cidade. Foi responsável pela expansão física da 

cidade e do seu núcleo histórico para além da muralha medieval, através da criação de 

largos e ruas. E uma nova porta da cidade, o Arco da Porta Nova. Construiu novas igrejas 

fora de muros como a Senhora-a-Branca. 

 

Citando Maria do Carmo Franco Ribeiro na publicação da sua tese: 

 

“A primeira grande alteração urbanística que se observa na cidade moderna 

decorre da perda da funcionalidade defensiva da muralha fernandina, 

circunstância irá originar o aparecimento de construções na sua envolvência e 

a formação de espaços viários circundantes da muralha, que paulatinamente 

serão urbanizados.” (Ribeiro, 2008:549) 

 

 

 

                                                 
10

 D .Diogo de Sousa (1461-1532). Este arcebispo marcou profundamente o urbanismo e a história da cidade 

de Braga. 
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Nesta altura é criada a primeira ilustração iconográfica de Braga, conhecida como 

Mapa de Braunio 
11

, onde é possível observar as reformas urbanísticas realizadas por D. 

Diogo de Sousa, e a forma urbana da Braga medieval. 

 

 

 

Figura 1 - Mapa de Braunio de Braga (1954) 

Área de Intervenção 

 

O Mapa de Braunio permite verificar a centralidade da Sé Catedral, em torno da 

qual se erguiam os outros edifícios religiosos e civis. É-nos ainda permitido perceber a 

presença da muralha medieval e o eixo principal no sentido Este-Oeste que divide a cidade 

em duas partes. A anáise deste documento, mostra-nos a coexistência de elementos da 

cidade romana e da medieval. A malha urbana é composto por duas áreas distintas, uma 

zona composta por ruas regulares, e eixos longitudinais e outra com um carácter mais 

irregular.  

 

A cidade de Braga do século XVI é marcada pela obra de D. Diogo de Sousa, 

Apesar das alterações introduzidas por D. Diogo de Sousa, muitos os traços medievais que 

mantêm. D. Diogo de Sousa, para além da regularidade que introduz no plano viário, 

determinou o surgimento de novos quarteirões com uma divisão parcelar mais regular, que 

contrasta com o pequeno lote, estreito e alongado da generalidade das parcelas medievais, 

                                                 
11

 O mapa de Braga referente ao ano de 1594 é a mais antiga representação cartográfica da cidade. Esta 

gravura teve a honra de figurar no livro das Cidades do Mundo (o Atlas urbano de Georg Braun e Franz 

Hogenberg publicado em Colónia com o título Civitates Orbis Terrarum). 
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destinadas à habitação corrente. Esta alteração é indissociável das novas construções que 

nelas surgirão ao longo dos séculos posteriores, algumas das quais muito similares às que 

caracterizaram o edificado atual, como acontece com as atuais ruas de D. Diogo de Sousa, 

de S. João do Souto ou da Nossa Senhora do Leite. 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Síntese da evolução da cidade de Braga entre o Alto Império e os finais do século XIX 

 

Área de Intervenção 

 

 

 

Em síntese, o núcleo histórico de Braga reflecte a passagem dos diferentes povos, 

com marcas ainda visíveis na arquitetura dos edifícios e da planificação da cidade, 

nomeadamente através da presença de uma parte da muralha, hoje conhecida pelo Arco da 

Porta Nova e na sua arqueologia, devido aos vestígios materiais encontrados. 
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Quando se fala do Centro Histórico de Braga, percebe-se a coexistência de três 

modelos da formação da cidade: a cidade romana planificada, a cidade medieval fortificada 

e a cidade moderna influenciada pelos ideais renascentistas. A sua morfologia urbana pode 

caracterizar-se por um núcleo de génese medieval que constitui o centro da Zona Histórica, 

que continua a ser o principal centro das dinâmicas urbanas e de polarização das funções 

terciárias. 

 

O Século XX é marcado pelo surgimento  de novas praças e quarteirões alargando 

o perímetro medieval. 

 

 

 
 

Figura 14 - Plano de Reestruturação do Território.[Escala não aferida], 1981, 87x77,5 

 

Área de Intervenção 

  



66 

Por fim, de modo a sintetizar o presente ponto, apresenta-se em seguida o 

organograma, com as principais ideias a reter da transformação do espaço urbano. 

 

 

138 a.c. primeiras incursões militares de Decimus Iunus Brutus  

Séc. I auge do Império Romano 

Séc. II construção das Termas e o Teatro do Alto da Cividade  

Séc. III 284-88 província da Galécia com capital em Bracara Augusta;  

Séc. IV (388) fundado o bispado de Bracara 

Séc. V (411) a cidade é invadida pelos suevos e tornada a capital do seu reino 

Séc. VI (585) a cidade é conquistada pelos visigodos  

Séc. VII continua o despovoamento de algumas partes da antiga cidade romana  

Séc. VIII (753-54) reconquista cristãs comandadas por Afonso I das Astúrias  

Séc. IX (873) delimitação do termo de Braga 

Séc. X a maior parte de Bracara Augusta estaria já abandonada  

Séc. XI (1071) restaurado o arcebispado de Braga sendo D. Pedro o primeiro arcebispo 

Séc. XII (1112) doação do Couto de Braga por D. Teresa e D. Henrique aos arcebispos da cidade 

Séc. XIII abandono norte da muralha romana inicia-se a reconstrução da catedral 

Séc. XIV (1326-48) D. Gonçalo Pereira começa a construção do Paço Arquiepiscopal  

Séc. XV (1433) abastecimento de água à cidade pelo arcebispo D. Fernando Guerra  

Séc. XVI (1505) D. Diogo de Sousa entra em Braga como arcebispo 

Séc. XVII (1640) a cidade teria 3000 fogos e 12000 habitantes  

Séc. XVIII (1750) inventariação das casas foreiras ao Cabido (MRB)  

Séc. XIX (1857) Inauguração da iluminação pública a gás  

Séc. XX (1905) demolição do Castelo de Braga  

Séc. XX (1933) pedido de um plano de urbanização ao arquiteto Cristino da Silva  

Séc. XX (1945) elaboração de um plano diretor por Etienne De Gröer que não foi seguido  

Séc. XXI (2004) o concelho teria 170858 habitantes 

Séc. XXI (2012) o concelho teria 181819 habitantes 

Fonte: Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana I:P (IHRU), 2007 
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3.2 Plano de Ação 

 

A produção do diagnóstico com base em todos os elementos constituintes do 

apêndice I desta dissertação, permitiu-nos esboçar um quadro estratégico de intervenção na 

parcela de território sobre a qual nos debruçamos.
12

. 

 

Deste modo, a estratégia da intervenção aqui em apresentação, orienta-se para a 

prática de ações de reabilitação do património físico, sociocultural e arquitetónico aqui 

existente. Assim, a perspetiva de reabilitação aqui abordada, pressupõe a implementação 

de estratégias de regeneração urbana, tendo por base o desenvolvimento de tipologias 

habitacionais direcionadas à fixação de gerações mais jovens, que venham colmatar 

algumas das debilidades anteriormente mencionadas, como por exemplo o envelhecimento 

generalizado da população residente na zona de intervenção.  

 

No que diz respeito ao plano de ordenamento municipal, o quarteirão alvo da 

intervenção aqui em apresentação enquadra-se no PDMB no Espaço Central que 

corresponde ao CH. Neste espaço, prevê-se ações que visem a qualificação do espaço 

público e do edificado em geral e que garantam a diversidade funcional promovendo 

medidas de incentivo ao estabelecimento das atividades económicas, dos equipamentos e 

das áreas residenciais. Os diferentes usos e funções dos edifícios devem distribuir-se de 

forma equilibrada e de modo a assegurar o predomínio da componente habitacional. É 

vedada a utilização integral de edifícios do Centro Histórico com ocupações não 

habitacionais, salvo em situações devidamente justificadas e na condição de contribuir para 

salvaguarda e revitalização do Centro Histórico, ao nível das atividades, económica, 

cultural ou social. A zona é abrangida por estudo e incentivo ao melhoramento dos 

edifícios, tanto pela autarquia chegando a ajuda financeira, como por regulamento de 

reabilitação especial mas temporário. Os edifícios apesar de terem menores restrições 

regulamentares a cumprir, estão inseridos em áreas classificadas com valor histórico ou 

arqueológico, sendo alguns edifícios classificados e os restantes estão em zona de proteção 

dos anteriores. Pelo que as intervenções na zona têm o seu principal foco a cultura, a 

arqueologia, a história e os materiais característicos e os alinhamentos das construções 

existentes. 

  

                                                 
12

 A consulta da análise SWOT apresentada no Apêndice I, poderá, de forma sintética, retratar o panorama 

geral do território alvo desta intervenção. 
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3.2.1 Área de intervenção alargada – quarteirão/praça António Losa 

 

A intervenção na área alargada tem um carácter fortemente estratégico, na medida 

em que se trata de uma zona onde se concentram vários edifícios de valor histórico e 

arquitetónico significativo, situam-se os principais eixos de comércio tradicional da cidade, 

bem como uma oferta de estruturas de restauração e de espaços privados ou públicos de 

forte sociabilidade e convivialidade, tal como algumas, talvez mesmo as principais, 

estruturas culturais municipais. 

 

Inserida no quarteirão localizado na zona este do centro urbano medieval. Este 

quarteirão encontra-se delimitado, a poente, pela Rua Frei Caetano Brandão, a norte, pela 

Rua Dom Afonso Henriques, a nascente, pela Dom Gualdim Pais e, a sul, pela Rua Paio 

Mendes. A nossa área de intervenção alargada é composta por cerca de 6750 m 
2
 e tem um 

posicionamento central no núcleo histórico da cidade de Braga. A envolvente é composta 

por equipamentos de elevado valor histórico, cultural e patrimonial como a Sé Catedral, 

bem como as principais ruas comerciais como seja a rua do Souto. É também de referir o 

grande número de serviços de restauração relevante na Rua D. paio Mendes e habitações. 

 

 

Figura 15 – Área de intervenção – imagem manipulada 

Praça António Losa 

 

Edifício em Estudo 

SÉ 
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Deste modo, o plano estratégico de intervenção pressupõe a intervenção na área 

alargada definida, onde mantemos o espaço verde existente dotando-o de características 

que permitam a sua vivência e não apenas um vazio urbano. Para além da intervenção no 

espaço verde já existente, definimos a criação de outros espaços de forma a oferecer maior 

qualidade de vida aos moradores através da introdução de mais vegetação e também de 

equipamentos de lazer para as crianças. Pretende-se ainda que estes espaços sejam semi 

públicos atraindo as pessoas que visitam o quarteirão usufruam do espaço. 

 

 

 
 

 

Figura 16 – Planta proposta de estudo  
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3.2.2 Área de intervenção restrita - Edifício na rua D. Paio Mendes 

 

A Rua D. Paio Mendes, anteriormente Rua dos Burgueses, localiza-se entre a 

fachada principal da Sé Catedral e o Largo das Carvalheiras. Era habitual atribuir às ruas o 

nome devido ao tipo de residentes e de habitações que nela se localizavam, situação que 

ocorreu com a nomeação da Rua dos Burgueses onde os documentos históricos referem 

que nesta rua residiam pessoas com com profissões ligadas ao comércio. 

 

 

 
 

Figura 17 - Rua dos Burgueses (Mapa de Braunio) 

 

 

 

 
 

Figura 18 - Rua dos Burgueses / Maximinos no Mapa de Braga Primas 

Após profunda alteração, o edifício por nós investigado vem a implantar-se na zona assinalada 

SÉ 

SÉ 
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Figura 19 - Rua dos Burgueses / Maximinos no MRB 

Após profunda alteração, o edifício por nós investigado vem a implantar-se na zona assinalada 

 

No século XVIII, era visível a forte presença da função comercial no rés do chão 

dos edifícios, situação ilustrada no Mapa das Ruas de Braga (MRB)
13

 e no Mapa de Braga 

Primas (Figura 267, p. 474 e Figura 268, p. 474). Esta rua esta estrategicamente localizada 

entre a fachada principal da Sé Catedral, onde se situavam os açougues
14

 e a porta da 

muralha, que permitia o acesso à Rua de Maximinos, importante eixo viário extramuros, 

por onde se fazia a saída para à cidade do Porto. 

 

A alteração do nome para Rua de Maximinos e posteriormente para D. Paio 

Mendes, deve-se à alteração da zona comercial para a Rua do Souto e para a Arcada do 

Castelo. 

 

Também a fisionomia medieval da Rua de Maximinos será alterada no século XVI 

com as reformas urbanísticas realizadas por D. Diogo de Sousa. Segundo a documentação 

escrita o referido arcebispo “Mandou alargar a rua de meiximinhos a qual dantes era tam 

estreita e tam allta de logares que não se via a See senão chegando muito a ela”.  

 

 

 

                                                 
13

 O Mapa das Ruas de Braga – 1750 (MRB) foi desenhado pelo padre Ricardo Rocha. 
14

 "Açougue", segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa de José Pedro Machado, vem 

do árabe as-suq, que quer dizer "mercado", "feira". O primeiro registo na língua portuguesa data de 1254, na 

forma azougue, evoluindo depois (1269) para aaçougue e, pouco tempo depois, para o atual "açougue". 

Açougue, talho, corte ou carniçaria é um estabelecimento comercial que vende carne verde. 
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Para além de alterada na sua largura verá igualmente reduzida a sua extensão, com 

a criação da Praça do Pão, em frente à fachada da Sé, que seria definida, na parte sul, pelo 

troço entre a Rua de Gualdim Pais e a Pua do Poço, antiga Rua da Erva e, na parte norte, 

entre a Rua dos Açougues Velhos e a Rua de Maximinos, conforme a sua representação no 

MRB (Figura 268, 474). Por fim, e tal como já referido, na intersecção da Rua de D. 

Gualdim com a Rua de Maximinos, o referido arcebispo mandou construir o novo edifício 

da câmara da cidade, sacrificando para o efeito algumas das casas aí existentes. 

 

Todavia, através da análise do MRB podemos constatar que a Rua dos Burgueses 

conserva ainda, em meados do século XVIII, bastantes edifícios de cariz medieval, bem 

como uma fisionomia e parcelamento muito característicos da Idade Média. 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Rua D. Paio Mendes  

Localização do edifício em estudo 

 

  

SÉ 
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Esta artéria vai sofrer alterações durante os séculos XVIII e XIX. Em 1775 é 

demolido o edifício da Câmara, mandado construir por D. Diogo de Sousa e, em 1831, é 

destruída a Porta e a Torre da Ajuda ou de Maximinos. Poucos anos depois, esta rua foi 

alargada em toda a sua extensão desde a fachada da Sé, passando a englobar a Praça do 

Pão e ligando-se ao Largo das Carvalheiras. As obras de alargamento da rua determinaram 

a destruição de todas as casas do lado sul da mesma, mantendo-se as do lado norte, como 

se pode analisar através da comparação do edificado representado no MRB e o existente 

presentemente. 

 

A partir de então passa a existir uma única artéria, que integra a Praça do Pão e que 

deixa de se designar por Rua de Maximinos, passando a chamar-se Rua da Sé, como 

aparece referida na planta topográfica de 1883/84. Em 1925 irá conhecer o designativo 

atual de Rua D. Paio Mendes. 

 

 

 

 

Figura 21 – Vista posterior do edifício da proposta de   Figura 22 – Planta de localização do edifício em  

Intervenção Rua D. Paio Mendes      estudo 

 

        Localização do edifício em estudo 

SÉ 
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O edifico a intervir tem a designação de Casa na Rua D. Paio Mendes conforme o 

exposto na figura 20, localizado na rua D. Paio Mendes, a menos de 50m da Sé Catedral, 

na União de Freguesias Sé, Maximinos e Cividade no concelho de Braga, distrito de Braga. 

Trata-se de um edifício dos inícios do século XX.  

 

Uma vez que está localizado no centro histórico de Braga, qualquer intervenção 

tem que ser feita obedecendo às normas estabelecidas pelo Regulamento Municipal de 

Salvaguarda e Revitalização do Centro Histórico da Cidade de Braga (PDM). 

 

Trata-se de um imóvel habitacional sendo que a sua função atual se encontra sem 

uso. É um edifício composto por 4 pisos; dividido por 2 planos, o plano do lado esquerdo é 

mais estreito que o plano do lado direito, com se observa na figura 21. O piso inferior é 

composto, na fachada principal, por uma porta central e por uma porta e uma janela em 

cada um das laterais, com molduras. O piso 1 é rasgado por 5 janelas de sacada com 

guarda em ferro. O piso 2 é rasgado por 5 janelas e o piso 3 por 3 claraboias. 

 

A situação atual do edifício em estudo, é caracteriza pelo total abandono e elevada 

degradação, muita dela derivada a falta de manutenção, fatores climáticos e ambientais. 

Depois de uma primeira análise geral, o seu aspeto de degradação exterior é bastante 

acentuado principalmente nos seus vãos, na humidade existente e vegetação, bem visível 

na sua estrutura de pedra, principalmente na base das varandas e em todos os rebordos em 

pedra sobressaída da fachada. Identifica-se um grau de desgaste e envelhecimento elevado, 

pela sua falta de funcionalidade, que provocou a sua inatividade interior e a destruição dos 

seus elementos visíveis no interior/exterior. As janelas encontram se muitas delas em total 

destruição, como se verifica nos pisos superiores, e as outras em constante destruição, seja, 

nos seus caixilhos em madeira ou até mesmo nos seus vidros, encontrando-se a maior parte 

partidos, enquanto as portas de acesso apresenta um estado de conservação razoável, onde 

a madeira que a constitui, se apresenta algo degradada, com indícios de humidade, 

empenada e com uma sujidade escura e o gradeamento das varandas enferrujado, muito 

pelos fatores climáticos e de poluição, originários da falta de manutenção frequente, 

derivado do seu abandono e do seu aparente esquecimento.  

 

 



 

75 

A nível do seu interior, apesar das dificuldades de recolha de informação devido ao 

elevado estado de degradação, podemos constatar uma acentuada degradação, resultante da 

visível deterioração dos elementos constituintes e da sua cobertura, que provocaram 

diversas infiltrações de humidade e apodrecimento de muitos dos seus elementos 

interiores. Os seus tetos, apresentam-se notoriamente degradados e com a sua base 

completamente destruída, caracterizados pela visualização externa do fasquiado de 

madeira com o gesso já deslocado, que essa mesma base esconde e suporta, resultado das 

diversas infiltrações conduzidas pela sua cobertura.  

 

As paredes denotam descasque de tinta e deslocamento do gesso e azulejos. Os 

pavimentos em madeira apresentam-se danificados pela humidade, corrosão e 

apodrecimento da madeira, através do nível de humidade acentuado e presença de 

bactérias, apresentando existência de manchas e furos, assim como, as suas portas, calhas e 

rodapés, provocando o seu envelhecimento e até mesmo a sua destruição parcial ou total. 

A escadaria de acesso em madeira, apresenta também, um nível de degradação acentuada, 

representada pela fissuração e desgaste da madeira. No seu rés-do-chão é visível o estado 

de abandono pela existência de diverso tipo de lixo e retiro total de todos os elementos que 

compunham a sua funcionalidade.  

 

Para a área de intervenção restrita pretendemos, como já referimos anteriormente, 

reabilitar o edifício com o objetivo de atrair pessoas a residirem no centro da cidade; e 

promover intervenções de reabilitação que considerem no Rés-do-chão espaços de 

comércio para contribuir para a dinamização do comércio tradicional e atrair 

pessoas/turistas, constatação após diagnóstico. 

 

Com a crescente globalização cultural e económica, o conceito de desenvolvimento 

sustentável evoluiu para um conceito de reabilitação e conservação integrada com o 

objetivo de otimizar a utilização dos recursos, contribuindo para o melhoramento das áreas 

urbanas e preservação do património. Tendo em conta que é nas áreas urbanas que habita 

uma grande parte da população, também na Europa, tornou-se necessário melhorar a 

qualidade de vida e saúde das pessoas, e assim a sua qualidade ambiental, com a 

preservação e valorização do seu ambiente natural e cultural, objetivo primordial das 

políticas a aplicar nas áreas urbanas.  
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É neste contexto que se impõem que a reabilitação dos edifícios atue como um 

instrumento que consiga concretizar o objetivo de conservação e preservação do 

património construído, mas também que contribua para a adaptação desse edificado às 

novas exigências da sociedade, nomeadamente as sociais, ambientais, culturais e 

económicas. É hoje consensual a necessidade de reinvestir na reabilitação urbana, 

promover a estabilidade social e local para então se ver o património mais valorizado. 

 

Neste projeto escolhemos um edifício que se encontra na atual Rua D. Paio 

Mendes, que se localiza entre a fachada principal da Sé Catedral e o Largo das 

Carvalheiras.  

 

 

 

Figura 23 – Vista área do edifício da proposta de intervenção Rua D. Paio Mendes  

 

Edifício em estudo 

 

A escolha do edifício está diretamente relacionada com o estado de degradação do 

mesmo, pelo seu valor patrimonial e histórico e pela sua localização. Estamos a falar de 

um edifício antigo, por isto a proposta de reabilitação terá em conta a defesa e conservação 

do seu valor patrimonial, preservando dessa forma a sua identidade.  

 



 

77 

Como já referimos, o edifício sobre o qual recai a proposta de intervenção, tem um 

elevado valor patrimonial e histórico e está localizado numa rua tradicionalmente 

associada ao comércio. Por isto, a proposta de reabilitação tem em conta a defesa e 

conservação do seu valor patrimonial, preservando dessa forma a sua identidade. Neste 

sentido, o aproveitamento de elementos da construção antiga é um aspeto importante a ter 

em atenção, devem ser encontradas soluções e técnicas que se adequem às suas 

características físicas e mecânicas e mantenham a identidade do que é antigo e novo, 

sempre enquadrado no seu ambiente, assegurando que existe uma compatibilidade entre os 

aspetos construtivos e formais. Uma forma de o fazer é mostrar os materiais novos e 

antigos destacando-os, para assim se entender o que é recente e o que é mais antigo. 

 

Haverá uma preocupação em manter as caraterísticas principais, sempre que 

possível sem alterar a traça nem adulterar a construção da época. Situação que não será 

considerada na fachada posterior por considerarmos que a proposta apresentada irá 

valorizar a relação do edificado com o quarteirão, conforme exposto na figura 28. Assim 

será mantida a fachada principal com as suas características iniciais, sendo apenas 

alteradas as características da fachada posterior de forma a dar uma melhor organização 

visual ao edifício.  

 

O edifício aqui apresentado, destinado a habitação multifamiliar, desenvolve o seu 

programa ao longo de 4 pisos, ou seja, rés-do-chão, Piso 1, Piso 2 e Piso 3. Nos pisos 1,2, e 

3 é mantida a função de habitação, no Piso 0 é criada a função comercial. No Piso 0, são 

criadas 2 lojas com entrada direta da rua e uma entrada principal de acesso às habitações 

tipologia T2. Neste piso foi eliminado o muro que delimita o pátio com o quarteirão de 

forma a proporcionar à habitação uma maior incidência de luz natural, conforme 

apresentado na figura 27. Nos Pisos 1e 2 são criadas as tipologias de habitação T1 e T2 e 

no piso 3 a tipologia T3. Em cada piso. A comunicação vertical entre os pisos é assegurada 

por escada interior e por elevador.  
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PLANTA DO PISO 0 (antes)     PLANTA DO PISO 0 (depois) 

 

 

 

 

PLANTA DO PISO 1 e 2 (antes)    PLANTA DO PISO 1 e 2 (depois) 

 

Figura 24 – Plantas da proposta do Piso 0, 1 e 2 
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PLANTA DO PISO 3 (antes)     PLANTA DO PISO 3 (antes) 

 

 

 

 

PLANTA DA COBERTURA (antes)      PLANTA DA COBERTURA (depois) 

 

Figura 25 – Plantas da proposta do Piso 3 e cobertura   
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Os edifícios da época consideravam a existência de um pátio, conforme 

apresentado na figura 25, por entendermos que o mesmo não favorece o aproveitamento da 

luz solar, a proposta de intervenção vai no sentido de otimizar a facha posterior e permitir 

uma maior relação entre o edifício e a sua envolvente/quarteirão. 

 

 

Figura 26 – Casa típica medieval com o pátio de serviço ao fundo 

Pátio 

 

antes       depois 

Figura 27 – Proposta com e sem pátio  

Pátio 
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Figura 28 – Localização e vista anterior do edifício de intervenção Rua D. Paio Mendes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 29 – Vista posterior do edifício de intervenção Rua D. Paio Mendes – antes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 30 – Proposta Vista posterior do edifício de intervenção Rua D. Paio Mendes – depois 
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Conclusão 

 

Apresentamos no início desta dissertação, a intenção de abordar o tema da 

reabilitação urbana, “A reabilitação urbana: do quarteirão até ao edifício com valor 

patrimonial – centro histórico de Braga- rua D. Paio Mendes”. Foi nosso propósito 

participar na discussão e investigação da importância da reabilitação e preservação dos 

centros históricos, demonstrando os benefícios da requalificação, reabilitação e reutilização 

do património preexistente nos centros históricos em detrimento do desenvolvimento da 

construção nova. 

 

A reflexão sobre a necessidade de reabilitar, bem como sobre a importância dos 

centros históricos não se pode considerar como algo de inovador, como abordamos no 

capítulo I, já nos finais do século XIX e início do século XX, surge o interesse pela 

temática, muito por força dos problemas que se começam a manifestar nos centros 

históricos, problemas que estão diretamente relacionados com a escolha da população 

residente nos centros das cidades pela periferia, resultando no abandono e consequente 

deterioração do parque habitacional desses centros. O conceito de desenvolvimento 

sustentável evoluiu para um conceito de reabilitação e conservação integrada com o 

objetivo de otimizar a utilização dos recursos, contribuindo para a melhoria das áreas 

urbanas, preservação do património. Tendo em conta que é nas áreas urbanas que habita 

uma grande parte da população, tornou-se necessário melhorar a qualidade de vida e saúde 

das pessoas, e assim a sua qualidade ambiental, com a preservação e valorização do seu 

ambiente natural e cultural, objetivo primordial das políticas a aplicar nas áreas urbanas. É 

neste contexto que se impõem que a reabilitação atue como um instrumento que consiga 

concretizar o objetivo de conservação, preservação e reabilitação do património 

construído, mas também que contribua para a adaptação desse edificado às novas 

exigências da sociedade, nomeadamente as sociais, ambientais, culturais e económicas. É 

hoje consensual a necessidade de reinvestir na reabilitação urbana, promover a estabilidade 

social e local para então se ver o património mais valorizado. Surge a Reabilitação Urbana 

como uma política onde se deslumbram inúmeras vantagens, como sejam, ambientais, 

culturais, económicas e arquitetónicas. Em termos ambientais, podemos referir, entre 

outros, a reutilização de materiais e a capacidade de repovoar os centros urbanos 

combinando esse repovoamento com a diminuição de deslocações e o uso de transportes 

alternativos ao transporte privado. Na cultura, a reabilitação urbana ajuda a preservar o 
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património cultural das cidades aumenta a qualidade de vida e contribui para uma maior 

atração de classes criativas, económicas, para diversos setores económicos, onde se inclui 

o da construção civil e obras públicas. Por fim a reabilitação urbana proporciona 

oportunidades em termos de preservação do valor arquitetónico das cidades e seus 

quarteirões, conforme expressamos no capítulo III na área de intervenção alargada, nesta 

intervenção fortalecemos um carácter fortemente estratégico, na medida em que se tratava 

de uma zona onde se concentram vários edifícios de valor histórico e arquitetónico 

significativo, onde se situam os principais eixos de comércio tradicional da cidade de 

Braga, bem como uma oferta de estruturas de restauração e de espaços privados ou 

públicos de forte sociabilidade e convivialidade, tal como algumas, talvez mesmo as 

principais, estruturas culturais municipais. Também em termos da proposta de intervenção 

restrita, o edifício intervencionado está diretamente relacionado com o estado de 

degradação do mesmo conforme se pode visualizar nas figuras 21, 23, 28 e 29 pelo seu 

valor patrimonial e histórico e pela sua localização. Por estarmos perante um edifício 

antigo, a proposta de reabilitação teve em conta a defesa e conservação do seu valor 

patrimonial, preservando dessa forma a sua identidade e integração com o quarteirão. O 

conceito base foi adaptar esta nova função à estrutura arquitetónica existente, minimizando 

assim a intervenção, como se expõe nas fig. 24, 25 e 27. 

Enquanto reflexão final, podemos expor que a proposta de intervenção, assenta no 

pressuposto de que o novo é que se adapta ao antigo e não o contrário. Perante todo o 

estudo efetuado, apresentamos aquela que consideramos ser uma boa solução de 

intervenção de reabilitação. O projeto de intervenção procura respeitar as características 

construtivas do edifício preexistente, tais como a fachada principal e as paredes mestres, 

assegurando, por um lado, a sua compatibilidade técnico-construtiva e formal e, por outro, 

um desejado incremento dos níveis de desempenho existentes, quer em termos funcionais 

quer de conforto. Foram preservados os traços arquitetónicos do passado, a identidade do 

centro histórico da cidade de Braga e simultaneamente foram consideradas soluções que 

respondem às necessidades e exigências atuais, exemplo disso é a solução proposta para a 

fachada posterior, onde se considerou a abertura de vãos e no interior, para assegurar a 

comunicação vertical entre os pisos, um elevador. Em todos os aspetos mencionados nesta 

dissertação, foram respeitados os regulamentos e os fatores considerados relevantes num 

processo de reabilitação, que as entidades e a própria cidade definiram para a resolução dos 

diversos problemas arquitetónicos existentes. 
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1 REGULAMENTOS E CONDICIONANTES 

 

1.1 Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) 

 

 Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro 

Procede à décima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 555/1999, de 16 de 

Dezembro, que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), no 

sentido da simplificação do controlo das operações urbanísticas, em particular no que 

respeita ao procedimento de comunicação prévia. 

Procede também à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 

Outubro [aprova o regime jurídico da reabilitação urbana], e à primeira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto [aprova o regime da acessibilidade aos edifícios 

e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais]. 

 

 Portaria n.° 228/2015 de 3 de Agosto de 2015 

Aprova os modelos de alvarás e de avisos de publicitação de operações 

urbanísticas, nos termos do regime jurídico da urbanização e da edificação (RJUE). 

 

 Portaria n.° 113/2015 de 22 de Abril. 

Identifica os elementos instrutórios dos procedimentos previstos no Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação e revoga a Portaria n.º 232/2008 de 11 de Março. 

 

 

1.2 Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) 

 

 Decreto-Lei n.° 50/2008 de 19 de Março 

Procede à 16.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951, que 

estabelece o Regulamento Geral das Edificações Urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/pdf1sdip/2014/09/17300/0480904860.pdf
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1.3 Regime Excecional para Reabilitação de Edifícios (RERU) 

 

 Decreto-Lei n.º 53/2014 de 8 de abril  

Aprova o regime excecional e temporário (duração de 7 anos) aplicável à 

reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 

30 anos, ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que se destinem a ser 

afetos, total ou predominantemente (pelo menos 50%) ao uso habitacional e desde que a 

operação urbanística não origine desconformidades, nem agrave as existentes, ou contribua 

para a melhoria das condições de segurança e salubridade do edifício ou fração. 

Para efeitos do Decreto-Lei n.º 53/2014 são consideradas operações de reabilitação, 

as seguintes operações urbanísticas: 

a) Obras de conservação; 

b) Obras de alteração; 

c) Obras de reconstrução; 

d) Obras de construção ou de ampliação, na medida em que sejam condicionadas por 

circunstâncias preexistentes que impossibilitem o cumprimento da legislação técnica 

aplicável, desde que não ultrapassem os alinhamentos e a cércea superior das edificações 

confinantes mais elevadas e não agravem as condições de salubridade ou segurança de 

outras edificações; 

e) Alterações de utilização. 

 

As operações urbanísticas realizadas no âmbito deste diploma dispensam o 

cumprimento da observância de algumas disposições técnicas do RGEU, designadamente, 

aspetos relacionados com áreas mínimas de habitação, altura do pé-direito ou instalação de 

ascensores. 

 

Do mesmo modo, o diploma prevê a dispensa de observância de determinados 

requisitos resultantes dos regimes jurídicos em vigor sobre acessibilidades, requisitos 

acústicos, eficiência energética e qualidade térmica, instalações de gás e infraestruturas de 

telecomunicações em edifícios, desde que não prejudique, a manutenção da aplicação 

desses regimes na parte em que o presente decreto-lei não disponha em contrário. 

Este Decreto- Lei salvaguarda as operações de reabilitação que venham a ser 

realizadas com dispensa dos requisitos nele previstos, não sendo afetadas pela cessação de 

vigência do regime excecional, desde que seja mantido um uso habitacional predominante. 
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1.4 Acessibilidades 

 

 Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto  

Aprova o regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, 

via pública e edifícios habitacionais, revogando o Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio. 

 

 

1.5 Ruido 

 

 Decreto-Lei n.° 96/2008 de 9 de Junho 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio, que aprova o 

Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios. 

 

 Declaração de Rectificação n.° 18/2007 de 16 de Março 

De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 9/2007, do Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, que aprova o Regulamento 

Geral do Ruído e revoga o regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

292/2000, de 14 de Novembro, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 12, de 17 de 

Janeiro de 2007. 

 

 Decreto-Lei n.° 9/2007 de 17 de Janeiro 

Aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o regime legal da poluição sonora, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro. 

 

 

1.6 Segurança contra Incêndios 

 

 Decreto-Lei n.° 224/2015 de 9 de Outubro 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, que 

estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios. 
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1.7 Desempenho Energético 

 

 Decreto-lei n.º 194/2015, de 14 de setembro 

Altera o Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, relativo ao desempenho energético dos 

edifícios, e o Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril, que estabelece um regime excecional 

e temporário aplicável à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido 

concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, desde que 

se destinem ao uso habitacional. 

 

A publicação deste diploma legal surge da necessidade de atualizar algumas disposições 

previstas nos Regulamentos do Desempenho Energético dos Edifícios quer de Habitação 

(REH), quer de Comércio e Serviços (RECS), face ao regime que dispensa de 

cumprimento dos requisitos mínimos de eficiência energética e qualidade térmica aplicável 

às operações de reabilitação. 

 

O Decreto-Lei n.º 53/2014 criou um regime excecional e temporário aplicável à 

reabilitação urbana, que prevê a possibilidade de, nas situações em que exista inviabilidade 

de ordem técnica, funcional, de valor arquitetónico ou económico e desde que justificadas 

pelo projetista, seja dispensado o cumprimento dos requisitos mínimos de eficiência 

energética e qualidade térmica nos casos de reabilitação de edifícios ou frações construídas 

há mais de 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, desde que destinados 

ao uso habitacional. 

 

Com esta atualização, procurou-se, igualmente, harmonizar o regime jurídico nacional com 

as orientações e práticas europeias no que respeita ao desempenho energético dos edifícios, 

elevando o nível de exigência em termos de eficiências energética, essencial ao 

cumprimento dos objetivos fixados para 2020. 
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1.8 Plano Diretor Municipal (PDMB) 

 

O Plano Diretor Municipal de Braga foi ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 35/94, de 20 de Maio, e alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

70/98, de 18 de Junho. Ao abrigo do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março, a 

Câmara Municipal de Braga promoveu a revisão daquele PDM, que foi aprovada pela 

Assembleia Municipal de Braga em 21 de Julho de 2000. 

 

Os objetivos do Plano Diretor Municipal de Braga centram-se em: 

a) Aposta num projeto de crescimento e desenvolvimento do Município. 

b) Correção das assimetrias entre a cidade e os restantes núcleos, com 

características de ruralidade, mais ou menos acentuadas. 

c) Equilíbrio relativo dos principais sectores económicos. 

d) Equilíbrio entre um projeto de crescimento e desenvolvimento urbano e a 

conservação e recuperação da riqueza patrimonial existente. 

 

Ordenamento - Classificação e Qualificação do Solo 

 

Figura 1 – Planta de Classificação e Qualificação do Solo PDMB 
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O PDMB enquadra a zona de intervenção em espaço central caraterizado no 

capítulo V, secção II, sub secção I. 

 

CAPÍTULO V - QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 

SECÇÃO II – SOLO URBANIZADO 

SUB-SECÇÃO I – ESPAÇO CENTRAL 

 

Artigo 64º Identificação e disposições gerais  

1| O espaço central corresponde à área que apresenta um elevado grau de influência 

em todo o concelho com um forte cariz polarizador e direcional no mesmo. 

 2| O espaço central EC, definido para o Concelho de Braga, corresponde ao espaço 

central definido pelo Centro Histórico que foi delimitado no âmbito da caracterização dos 

tecidos morfotipológicos e que corresponde à UOPG 14.  

3| Neste espaço, prevê-se ações que visem a qualificação do espaço público e do 

edificado em geral e que garantam a diversidade funcional promovendo medidas de 

incentivo ao estabelecimento das atividades económicas, dos equipamentos e das áreas 

residenciais.  

 

Artigo 65º Usos e Regime de edificabilidade  

1| Nos prédios abrangidos por esta categoria de espaço aplica-se complementarmente ao 

presente regulamento o disposto no RMSRCHB.  

2| As novas edificações e as obras de ampliação ou reconstrução nesta categoria devem 

cumprir o seguinte:  

a. Os diferentes usos e funções dos edifícios devem distribuir-se de forma equilibrada e de 

modo a assegurar o predomínio da componente habitacional.  

b. É vedada a utilização integral de edifícios do Centro Histórico com ocupações não 

habitacionais, salvo em situações devidamente justificadas e na condição de contribuir para 

salvaguarda e revitalização do Centro Histórico, ao nível das atividades, económica, 

cultural ou social, devendo ainda enquadrar-se nos termos dos seguintes critérios:  

i. Edifícios destinados a entidades públicas, de interesse público ou outras sem fins 

lucrativos;  

ii. Atividades que revitalizem o Centro Histórico, nomeadamente, no plano hoteleiro, 

restauração ou bebidas, artístico, criativo, inovador, tecnológico ou do artesanato, entre 

outros;  
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iii. Atividades necessárias, em termos socioeconómicos para o desenvolvimento da 

cidade, e que careçam, comprovadamente, da área total do edifício para garantir o seu 

funcionamento eficaz, nomeadamente, clínicas médicas, agências bancárias e 

seguradoras, entre outras;  

iv. Nos locais onde as condicionantes do lote do edifício a restaurar, reabilitar, alterar, 

ampliar ou reconstruir, não permitam a inclusão da componente habitacional em 

condições dignas e regulamentares de salubridade;  

v. Nos empreendimentos onde, por razões de melhor salubridade e distribuição, se 

garanta uma predominância da componente habitacional, apesar de existirem corpos 

edificados exclusivamente destinados a funções não residenciais.  

c. Manter o recuo, o número de pisos acima da cota de soleira, altura das edificações e 

volumetrias dominantes do quarteirão em causa, não servindo de referência a existência 

pontual de edifícios que não se integrem no conjunto;  

d. Privilegiar as características morfotipológicas do edificado existente no quarteirão em 

causa, bem como, respeitar a devida integração a nível cromático e na devida utilização de 

materiais, não servindo de referência a existência pontual de edifícios que não se integrem 

no conjunto;  

e. O índice de impermeabilização máximo é de 75%, exceto no caso de reconstruções. 

 

Figura 2 – Planta com as Delimitações das UOPG’s 



 

CV 

CAPÍTULO VIII - PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL 

SECÇÃO IV - UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

 

Artigo 109º Identificação  

1| As Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) previstas encontram-se 

delimitadas na Planta de Ordenamento e referem-se a áreas sujeitas à elaboração de Planos 

de Urbanização, Planos de Pormenor ou unidades de execução, reportadas à totalidade da 

área delimitada ou poderão apresentar uma execução faseada.  

2| A delimitação das UOPG`s, definidas no presente plano, poderá ser ajustado a em 

função da necessidade de conformação aos limites de propriedade ou à rede viária.  

3| As Unidades Operativas de Planeamento e Gestão delimitadas na planta de ordenamento 

são as seguintes:  

a. Reabilitação Urbana  

i. Áreas complementarmente sujeitas a Regulamento Municipal de Salvaguarda e 

Revitalização do Centro Histórico da Cidade de Braga:  

UOPG 14 | Centro Histórico A área urbana central é, essencialmente, constituída 

por um conjunto de ruas, praças, edifícios e outras construções e arranjos com um 

grande passado histórico, formando um conjunto orgânico e heterogéneo a que o 

tempo deu coerência e equilíbrio a que constitui o Centro Histórico da Cidade de 

Braga 

 

Artigo 110º Objetivos, Programa e Execução das UOPG`s  

1| As Unidades Operativas de Planeamento e Gestão delimitadas na planta de ordenamento 

apresentam os seguintes objetivos e programa: 

 

1.14| UOPG 14 – CENTRO HISTÓRICO  

a. Localização  

A U.O.P.G. 14 localiza-se na união das freguesias de Braga (S. José de S. Lázaro e S. João 

do Souto), união das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade) e nas freguesias de 

S. Victor e S. Vicente e corresponde ao núcleo da cidade mais antiga, envolvendo desde 

edificado em ruínas de origem romana a Sudoeste (Colina da Cividade), um núcleo mais 

denso de origem medieval no centro e edificado associado a eixos da expansão barroca 

mais a Nordeste. 
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b. Área  

A U.O.P.G.14 é definida por uma área de cerca de 166ha. 

c.  Objetivos  

Pretende-se conservar, renovar e revitalizar o Centro Histórico de Braga, tendo em vista os 

seguintes objetivos gerais: 

i. Conservar e revalorizar todos os edifícios, conjuntos e espaços relevantes, quer 

para a preservação da imagem do Centro Histórico, quer para o esforço do seu 

sentido urbano; 

ii. Manter as malhas urbanas, bem como os ritmos e as tipologias do seu suporte 

edificado nas zonas mais estabilizadas e equilibradas do Centro Histórico;  

iii. Promover a melhor integração do Centro Histórico no desenvolvimento da 

cidade e assegurar a sua articulação harmoniosa com os espaços confinantes de 

construção mais recente; 

iv. Definir as condicionantes formais e funcionais a considerar em todos os 

projetos que visem intervenções no Centro Histórico; 

v. Incentivar e apoiar o desenvolvimento integrado da área do Centro Histórico, 

designadamente através do fomento da participação equilibrada dos agentes 

económicos, sociais e culturais; 

vi. Recuperar o parque habitacional existente no Centro Histórico e ampliar e 

melhorar os seus diversos equipamentos de apoio;  

vii. Melhorar o sistema de circulação e da oferta de estacionamento automóvel;  

viii. Revitalizar os vários espaços públicos existentes no Centro Histórico 

designadamente através do incremento das atividades que tradicionalmente 

neles têm lugar.  

d. Regime de Edificabilidade  

i. Os parâmetros urbanísticos a adotar para esta área são os constantes da Planta 

de Ordenamento - Classificação e Qualificação do Solo articulados com o 

regime previsto no presente regulamento para as respetivas categorias.  

e. Execução  

A execução desta UOPG deve adotar o sistema de cooperação. 
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Património Classificado e Inventariado - Sistema Patrimonial 

 

 

´ 

Figura 3 – Património Classificado e Inventariado - Sistema Patrimonial 

 

CAPÍTULO III – USO DO SOLO 

SECÇÃO V - SISTEMA PATRIMONIAL 

 

Artigo 28º Caracterização  

O sistema patrimonial corresponde aos recursos patrimoniais e respetivos espaços de 

proteção, especialmente a salvaguarda dos valores arquitetónicos, arqueológicos e 

urbanísticos, incluindo:  

a. Património classificado e em vias de classificação;  

b. Património arquitetónico e arqueológico inventariado.  
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Artigo 29º Estatuto de uso e ocupação  

Qualquer intervenção neste espaço deve privilegiar a valorização, proteção, conservação e 

recuperação dos valores culturais, arquitetónicos, arqueológicos e urbanísticos 

identificados na carta do ordenamento, condicionantes e do património cultural, 

arquitetónico e arqueológico do PDMB.  

 

Artigo 30º Edificabilidade  

1| A edificabilidade fica condicionada pela legislação geral e normas em vigor e parecer do 

organismo competente, exceto quando se tratar de património arquitetónico e arqueológico 

inventariado que serão objeto de regulamentação própria.  

2| Na UOPG 14 – Centro Histórico e na UOPG 22- Área Sul da Cidade (designadamente 

na zona dos Galos da ARU Braga Sul), aplicam-se, cumulativamente as normas do 

Regulamento Municipal de Salvaguarda e Revitalização do Centro Histórico da Cidade de 

Braga e outras normas específicas em vigor. 

 

O património edificado é o principal condicionante na zona de intervenção. 
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1.9 Regulamento municipal de salvaguarda e revitalização do centro histórico da 

cidade de braga 

 

O Regulamento municipal de salvaguarda e revitalização do centro histórico da 

cidade de braga foi elaborado ao abrigo do disposto na alínea a), do nº 2, do art.º 53, da Lei 

nº 169/99 de 18 de setembro, do art.º 3º do D.L. 555/99 alterado e republicado pelo D.L. 

n.º26/2010 de 30 de março (R.J.U.E.) e do artº 113, nº2, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Braga, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 9/2001 

(revisão), publicado no DR, I Série, nº 25, de 30/01/01.  

 

Este regulamento tem como objeto a salvaguarda e revitalização do grande 

conjunto urbano que constitui o Centro Histórico da cidade de Braga. 

 

São definidos os seguintes objetivos gerais a atingir com este regulamento: 

a) Conservar e revalorizar todos os edifícios, conjuntos e espaços relevantes, quer 

para a preservação da imagem do Centro Histórico, quer para o reforço do seu 

sentido urbano; 

b) Manter as malhas urbanas, bem como os ritmos e as tipologias do seu suporte 

edificado nas zonas mais estabilizadas e equilibradas do Centro Histórico;  

c) Promover a melhor integração do Centro Histórico no desenvolvimento da cidade e 

assegurar a sua articulação harmoniosa com os espaços confinantes de construção 

mais recentes;  

d) Definir as condicionantes formais e funcionais a considerar em todos os projetos 

que visem intervenções no Centro Histórico;  

e) Incentivar e apoiar o desenvolvimento integrado da área do Centro Histórico, 

designadamente através do fomento da participação equilibrada dos agentes 

económicos, sociais e culturais;  

f) Recuperar o parque habitacional existente no Centro Histórico e ampliar e melhorar 

os seus diversos equipamentos de apoio;  

g) Revitalizar os vários espaços públicos existentes no Centro Histórico, 

designadamente através da respetiva requalificação e do incremento das atividades 

que tradicionalmente neles têm lugar.  
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CAPÍTULO III  

PRINCIPÍOS GERAIS  

 

Artigo 6° Exigibilidade de comunicação preliminar ou licença para Obras  

1. As obras de conservação ou de simples alteração interior a levar a efeito no Centro 

Histórico, carecem de comunicação preliminar à Câmara Municipal, previamente à 

respetiva execução, feita através de requerimento específico, no qual deverão ser referidos, 

nomeadamente, o motivo das obras, a natureza (limpeza, pintura, reboco, beneficiação, 

entre outras), cores e materiais a utilizar, área de ocupação de via pública, quando 

necessário.  

2. 2.Todas as obras de restauro, reabilitação, alteração, ampliação, reconstrução, 

construção de raiz ou demolição a levar a efeito no Centro Histórico, carecem de 

licenciamento municipal e têm de obedecer às normas e princípios estabelecidos neste 

regulamento, sem prejuízo do cumprimento de quaisquer outras disposições legais ou 

regulamento igualmente aplicáveis.  

 

CAPÍTULO VI OBRAS DE RESTAURO, REABILITAÇÃO, ALTERAÇÃO, 

AMPLIAÇÃO RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RAIZ  

 

Artigo 15° Obrigatoriedade de licença  

Todas as obras de restauro, reabilitação, alteração, ampliação, reconstrução e construção de 

raiz de edifícios carecem de licença municipal.  

 

Artigo 16° Requisitos para a apresentação de projetos  

1. A instrução de processos relativos a projetos de obras de restauro, reabilitação, 

alteração, ampliação, reconstrução e construção de raiz de edifícios, devem incluir o 

estabelecido no R.J.U.E., no Regulamento Municipal da Edificação e ainda o disposto no 

Anexo 3.  

2. A Câmara Municipal de Braga pode ainda exigir a apresentação dos elementos 

complementares que repute indispensáveis à compreensão do projeto. 
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Artigo 17° Condicionantes às obras de restauro, reabilitação, alteração, ampliação, 

reconstrução e construção de raiz  

1. Os projetos de restauro, reabilitação, alteração, ampliação, reconstrução, devem 

respeitar as características exteriores dos edifícios, bem como integrar os elementos 

arquitetónicos, plásticos ou decorativos mais expressivos da construção pré-existente e 

observar ainda as disposições aplicáveis do Capítulo IV.  

2. Sem prejuízo da norma definida no número 1, podem ser admitidas soluções que 

recorram a linguagens, materiais e processos construtivos não tradicionais, desde que 

justificadamente integrados no edifício e na sua envolvente. 

 3. A substituição de portas e janelas só poderá efetivar-se mediante prévia aprovação do 

respetivo projeto que deve ter em consideração as tipologias tradicionais, nomeadamente, 

quanto à forma, cor, material e acabamento exterior.  

4. Poderá admitir-se a substituição de coberturas ou claraboias, recorrendo a soluções 

distintas das existentes, nos casos em que as coberturas ou as claraboias existentes se 

apresentem com características inestéticas ou dissonantes, relativamente às tipologias 

tradicionais, bem como nas situações definidas no n.º 1.  

5. Poderá admitir-se a remoção ou substituição de azulejos em situações em que 

manifestamente, os azulejos existentes, se mostrem inestéticos e desadequados 

relativamente ao imóvel e a área envolvente.  

6. Os projetos relativos a obras de construção de raiz, podem recorrer a linguagens 

contemporâneas e a materiais ou processos construtivos não tradicionais, devendo respeitar 

as características exteriores do conjunto envolvente e ter ainda em consideração a 

articulação necessária, com os edifícios contíguos.  

7. As alterações de cércea e volume de edifícios devem atender à cércea predominante no 

espaço urbano envolvente. Em situações devidamente justificadas que contribuam 

qualitativamente para a melhoria do meio e sua revitalização, poderá a Câmara Municipal 

em deliberação fundamentada admitir, a título excecional, critério distinto.  

8. As ampliações em profundidade ou em anexo só podem ser permitidas desde que sejam 

asseguradas as indispensáveis condições de insolação e salubridade do edifício ampliado e 

dos envolventes.  

9. Salvo situações existentes devidamente legalizadas, nas reconstruções, ampliações e 

construções de raiz, a implantação, incluindo anexos, não poderá exceder 75% da 

superfície total do terreno.  
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10. A ocupação do lote, excedendo o limite de 75% fixado no número anterior, poderá ser 

aceite desde que cumulativamente, essa ocupação se processe em cave, se destine a 

estacionamento privativo do edifício ou a estacionamento público e no tratamento da 

superfície se utilize coberto vegetal.  

11. A área máxima permitida para anexos, salvo situações existentes devidamente 

legalizadas, não poderá exceder a área definida no Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Braga.  

12. A profundidade de todos os pisos deve ter em conta a necessária articulação com as dos 

prédios contíguos, caso existam, podendo só neste caso, ultrapassar a definida no 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Braga. 

 

Artigo 18º Exceções à aplicabilidade do R.G.E.U.  

Nos casos em que a aplicação integral do Regulamento Geral de Edificações Urbanas seja 

comprovadamente incompatível com o restauro, recuperação, reconstrução ou alteração de 

edifícios, pode ser dispensada a sua aplicação, designadamente:  

a) Quando a manutenção das cotas da fachada impõe pés-direitos inferiores aos mínimos 

regulamentares;  

b) Quando as dimensões e configurações do lote não permitam o respeito pelas áreas 

mínimas regulamentares, na condição de se demonstrar que a solução proposta assegura a 

funcionalidade, a iluminação e a ventilação convenientes; 

c) Quando o cumprimento do disposto no número 6 do artigo 17º, seja incompatível com o 

disposto no artigo 59° do Regulamento Geral de Edificações Urbanas. 

 

CAPÍTULO VII FUNÇÕES E USOS DOS EDIFÍCIOS  

Artigo 19º Critérios gerais  

1. Os diferentes usos e funções dos edifícios do Centro Histórico devem distribuir-se de 

forma equilibrada e de modo a assegurar o predomínio da componente habitacional.  

2. Outras ocupações, comerciais, artesanais e de serviços, podem ser autorizadas desde que 

contribuam para a revitalização da zona e sejam compatíveis com a utilização habitacional 

dos edifícios.  

3. A implantação de novas funções e usos em edifícios do Centro Histórico só pode ser 

autorizada desde que não acarrete efeitos prejudiciais, nomeadamente à circulação de 

viaturas e peões na zona.  



 

CXIII 

4. É vedada a utilização integral de edifícios do Centro Histórico com ocupações não 

habitacionais, salvo em situações devidamente justificadas e na condição de contribuir para 

salvaguarda e revitalização do Centro Histórico, ao nível das atividades, económica, 

cultural ou social, devendo ainda enquadrar-se nos termos dos seguintes critérios:  

a) Edifícios destinados a entidades públicas, de interesse público ou outras sem fins 

lucrativos;  

b) Atividades que revitalizem o Centro Histórico, nomeadamente, no plano hoteleiro, 

restauração e bebidas, artístico, criativo, inovador, tecnológico ou do artesanato, 

entre outros; 

c) Atividades necessárias, em termos socioeconómicos para o desenvolvimento da 

cidade, e que careçam, comprovadamente, da área total do edifício para garantir o 

seu funcionamento eficaz, nomeadamente, clínicas médicas, agências bancárias e 

seguradoras, entre outras;  

d) Nos locais onde as condicionantes do lote do edifício a restaurar, reabilitar, alterar, 

ampliar ou reconstruir, não permitam a inclusão da componente habitacional em 

condições dignas e regulamentares de salubridade; 

e) Nos empreendimentos onde, por razões de melhor salubridade e distribuição, se 

garanta uma predominância da componente habitacional, apesar de existirem 

corpos edificados exclusivamente destinados a funções não residenciais.  

5. A integração de diferenciadas funções e usos nos edifícios, deve ter em consideração a 

respetiva compatibilização com o caráter e organização do espaço interior e em especial, 

com a localização da caixa de escada e das zonas de circulação a ela ligadas.  

 

Artigo 20º Funções não residenciais  

1. A instalação em pisos térreos de estabelecimentos de restauração, bebidas, comércio ou 

de prestações de serviços, bem como de oficinas de artesanato ou de pequenas indústria é 

permitida na condição de: 

a) Se assegurar o acesso independente aos pisos superiores nos prédios constituídos em 

regime de propriedade horizontal;  

b) Se assegurar a manutenção dos vãos existentes, quando estes se apresentarem com o 

dimensionamento original, ou recuperar aquele dimensionamento, nos casos em que se 

verifique que o existente não corresponde ao original e não se adequa às características do 

edifício; 

f) Não se aplicarem palas ou montras salientes relativamente ao plano das fachadas.  
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2. Para além da ocupação do piso térreo, e salvo as situações previstas no número 4 do 

artigo 19°, é permitida a coexistência de funções não habitacionais com habitacionais no 

mesmo edifício desde que, cumulativamente:  

a) Nos pisos destinados a habitação não coexistam outras funções, exceto, ao nível de rés 

do chão, nas situações em que o imóvel constitua uma única unidade predial, e ainda, nas 

situações em que existindo funções de habitação e serviços no mesmo piso, os acessos 

sejam feitos de forma independente;  

b) As diferentes funções não se exerçam em pisos alternados;  

c) Os pisos superiores sejam reservados para habitação. 

 

Em jeito de resumo importa registar que a zona de estudo enquadra-se no PDMB 

no Espaço Central que corresponde ao espaço central definido pelo Centro Histórico. 

 

Neste espaço, prevê-se ações que visem a qualificação do espaço público e do 

edificado em geral e que garantam a diversidade funcional promovendo medidas de 

incentivo ao estabelecimento das atividades económicas, dos equipamentos e das áreas 

residenciais. Os diferentes usos e funções dos edifícios devem distribuir-se de forma 

equilibrada e de modo a assegurar o predomínio da componente habitacional.  

 

É vedada a utilização integral de edifícios do Centro Histórico com ocupações não 

habitacionais, salvo em situações devidamente justificadas e na condição de contribuir para 

salvaguarda e revitalização do Centro Histórico, ao nível das atividades, económica, 

cultural ou social. 

 

A zona é abrangida por estudo e incentivo ao melhoramento dos edifícios, tanto 

pela autarquia chegando a ajuda financeira, como por regulamento de reabilitação especial 

mas temporário. 

 

Os edifícios apesar de terem menores restrições regulamentares a cumprir, estão 

inseridos em áreas classificadas com valor histórico ou arqueológico, sendo alguns 

edifícios classificados e os restantes estão em zona de proteção dos anteriores. 

Pelo que as intervenções na zona têm o seu principal foco a cultura, a arqueologia, 

a história e os materiais característicos e os alinhamentos das construções existentes. 
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1- ENQUADRAMENTO 

 

O Concelho de Braga situa-se, no Noroeste da Península Ibérica, Região Norte de 

Portugal, mais precisamente na Sub-região do Cávado e apresenta uma área de 

aproximadamente 183,2 Km² Km2 (o equivalente a 3% da área continental portuguesa), 

composta por 62 freguesias, e o seu NUT é o Cavado e o Ave. Confronta a Norte com os 

concelhos de Vila Verde e Amares, a Nordeste e Este com Póvoa de Lanhoso, a Sul e 

Sudeste com Guimarães e Vila Nova de Famalicão e a Oeste com o Concelho de Barcelos. 

Administrativamente, o Concelho de Braga pertence ao Distrito com o mesmo nome, 

sendo a cidade de Braga capital concelhia, distrital e também capital da Grande Área 

Metropolitana (GAM) do Minho, atualmente a terceira do país. 

 

 
 

Figura 1 - Localização no país e delimitação administrativa (http://www.visitarportugal.pt/distritos/d-braga/c-

braga) 

O concelho de Braga é densamente povoado, com 962 hab/km² e 181 474 

habitantes (segundo o Censos de 2011), é um dos mais populosos de Portugal e é um dos 

mais jovens da Europa. A maioria da população concentra-se na área urbana, onde a 

densidade atinge cerca de 10 000 hab/km². 
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1.1 A dimensão social 

 

A população bracarense é constituída por 78 954 indivíduos do sexo masculino e 85 

238 indivíduos do sexo feminino. O grupo etário dos 0 aos 25 anos representava 35% da 

população total, enquanto 54% da população tinha entre 26 a 64 anos, o grupo etário dos 

idosos representava 11%. A população é maioritariamente portuguesa, mas existem 

também comunidades imigrantes, nomeadamente brasileiros, africanos principalmente 

oriundos das antigas colónias portuguesas, chineses e europeus de leste. 

 

No que diz respeito a habitação, em Braga há 70 268 alojamentos (Censos de 

2001), valor excedentário se tivermos em consideração o conceito clássico de família (51 

173 agregados). 

 

No entanto, estas 19 095 habitações sobrantes não estão todas em excesso na 

realidade, muitas delas destinam-se a residência temporária, normalmente associadas a 

estudantes, a trabalhadores temporários e a estrangeiros que exercem a sua atividade 

profissional na cidade. Existe também um grande número de habitações que pertencem a 

cidadãos residentes no estrangeiro que as utilizam quando regressam periodicamente a 

Portugal. O constante crescimento populacional e o aumento da habitação individual 

associado à não constituição de uma família clássica são também realidades que justificam 

este facto na sociedade bracarense. 

 

As 19 095 habitações atrás referidas, representam em média uma capacidade para 

60 000 indivíduos, o que faz com que a população real de Braga esteja próxima de um 

valor intermédio situado entre os 174 000 indivíduos e os 230 000 indivíduos. 

 

O concelho cresceu 16,2% entre 1991 a 2001, o maior crescimento registou-se nas 

antigas freguesias suburbanas (hoje urbanas), por exemplo: Nogueira 124,6%, Frossos 

68,4%, Real 59,8%, Lamaçães 50,9%. As previsões apontam para que Braga seja um dos 

concelhos com maior crescimento nos próximos anos. 
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Figura 2 - A evolução demográfica entre 1801 a 2011 (https://pt.wikipedia.org/wiki/Braga) 

 

Se compararmos a evolução da população desempregada desde 2001 a 2011, 

verifica-se que, neste período, o distrito teve um aumento de 34 095 desempregados. No 

ano de 2001, o distrito de Braga apresentava 5.896 pessoas desempregadas, verificando-se 

um aumento para 12.44 no ano de 2011, o que traduziu-se uma taxa de desemprego de 

13,2%. Constata-se ainda a existência de maior predominância de desemprego no sexo 

feminino (14,6) do que no masculino (11,7) no ano de 2011. 

 

Ao considerar o analfabetismo em Portugal, pode-se verificar que os valores da 

taxa de analfabetismo dos habitantes decresceram em todos os concelhos do distrito de 

Braga, desde 2001, passando de 5,8% em 2001 para 3.4% em 2011. 
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2- LEVANTAMENTO URBANO - ANÁLISE 

 

2.1 Área de intervenção 

 

O levantamento realizado permite concluir que estamos perante uma área com um perfil 

residencial relativamente expressivo, com um número significativo de edifícios. 

 

 

Figura 3 - Área de intervenção [sem escala] (Esquema do autor) 
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2.2 Levantamento funcional 

 

O levantamento realizado permite concluir que estamos perante uma área com um 

perfil residencial relativamente expressivo, com um número significativo de edifícios 

exclusivamente ou predominantemente residenciais. 

 

 

Figura 4 - Levantamento funcional do Centro Medieval – Planta de Síntese [sem escala] (Esquema do autor) 
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Para além do perfil residencial enumerado anteriormente, outra das características 

da estrutura funcional do edificado é a existência das atividades terciárias no núcleo 

medieval, verificando-se que, a par dos edifícios com programas institucionais, existe uma 

dinâmica assinalável ao nível do comércio local e especializado. 

 

 

Figura 5 - Levantamento funcional do Centro Medieval – função residencial [sem escala] (Esquema do autor) 
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As atividades comerciais implantam-se predominantemente no r/c de edifícios cuja 

matriz tipológica se insere no processo evolutivo da parcela urbana de génese medieval. 

Esta circunstância será responsável por uma eventual desadequação tipológica para a 

ocupação dos pisos superiores por habitação ou serviços, nos casos em que a frente 

reduzida da parcela inviabiliza acessos independentes. Outros fatores que podem influir na 

reduzida componente habitacional das dinâmicas de renovação urbana são os 

constrangimentos tipológicos relacionados com o estacionamento, custos da construção, 

cumprimento de normativa da edificação, etc.  

 

2.3 Volumetria 

 

A nível volumétrico, a área analisada apresenta-se bastante diversidade, com 

predominância dos edifícios entre 3 e 4 pisos, mas também com um número significativo 

de edifícios com 2 pisos. 

Considerando que os edifícios com mais de quatro pisos correspondem 

frequentemente a tipologias implantadas na segunda metade do séc. XX, pode-se inferir 

que o Centro Histórico foi objeto de processos de substituição do edificado que se 

estendem a toda a sua área, embora predominem francamente os edifícios enquadrados nas 

famílias tipológicas de matriz medieval, desenvolvidas e consolidadas até às primeiras 

décadas do séc. XX. 

 

 

Figura 6 - Largo da Praça da Velha (Foto do autor) 
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Figura 7 - Número de pisos por edifício [sem escala] (Esquema do autor) 

 

 



 

 

CXXXII 

2.4 Estado de conservação do edificado 

 

As situações de maior degradação física do edificado ocorrem pontualmente e de 

forma disseminada em toda a área do Centro Medieval. 

 

 

Figura 8 - Estado de conservação do edificado no Centro Medieval da cidade [sem escala] (Esquema do autor) 
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Apesar de, na maioria dos casos, as situações de degradação corresponderem a 

edifícios de arquitetura corrente, apresentam interesse urbanístico significante devido ao 

seu valor de conjunto, e adquirem relevância pela posição estratégica nos eixos de 

aproximação ao Centro Medieval e/ou proximidade a imóveis classificados com manifesto 

valor patrimonial. O facto das situações de degradação física do edificado se verificarem 

tanto em tipologias de frente muito estreita, condicionadas na sua recuperação por 

eventuais incompatibilidades com novos conteúdos programáticos, como em edifícios com 

grande frente de parcela, e portanto com menores constrangimentos tipológicos, pressupõe 

processos de degradação urbana desencadeados por fatores diversos que deverão 

naturalmente ser reconhecidos pelas estratégias de intervenção e projetos a desenvolver. 

Por outro lado, o número considerável de edifícios devolutos que se regista em áreas de 

matriz histórica e tradicional com elevado potencial de modificação, deve ser objeto de 

avaliação, tendo em conta os efeitos que podem provocar sobre o estado de conservação do 

edificado, especialmente tratando-se de edifícios de interesse patrimonial.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9 Edifício degradado e abandonado (Foto do autor)         Figura 10 - Edifício degradado e abandonado (Foto do autor) 



 

 

CXXXIV 

2.5 Vias 

 

Em termos de vias, podemos observar a existência de vias pedonais . 

  

 

Figura 11 - Vias [sem escala] (Esquema do autor) 
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2.6 Análise de Imagem - levantamento fotográfico 
 

2.6.1 Enquadramento do Conjunto 

 

 
____Limite da Área de Intervenção 

 

Figura 12 - Imagem Aérea com os Limites da Área de Intervenção. (Fonte: https://maps.google.pt, 2015) 
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2.6.2 Fotos Oblíquas dos Quatro Quadrantes / Pontos Distantes-Altos  

 

 
 

Figura 13 - Quadrante 1 – Foto aérea sobre a totalidade da área de intervenção, onde é percetível a densidade topográfico do 

terreno. (Fonte: Google Earth, 2015). 

 

 

 
 

Figura 14 - Quadrante 2 – Foto aérea sobre a totalidade da área de intervenção, onde é percetível a densidade topográfico do 

terreno. (Fonte: Google Earth, 2015). 
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Figura 15- Quadrante 3 – Foto aérea sobre a totalidade da área de intervenção, onde é percetível a densidade topográfico do 

terreno. (Fonte: Google Earth, 2015). 

  

 

 

 
Figura 16 - Quadrante 4 – Foto aérea sobre a totalidade da área de intervenção, onde é percetível a densidade topográfico do 

terreno. (Fonte: Google Earth, 2015). 
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2.6.3 Planta da Área de Intervenção (Núcleo Medieval do Centro Histórico de Braga) com 

Marcação do Percurso Fotográfico  

 

___Limite da Área de Intervenção 

         Elementos Representativos do Percurso 
 

Figura 17 - Marcação do Percurso Fotográfico (Esquema do autor) 
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Figura 18 - Foto 1 - Rua D. Paio Mendes (Foto do autor) 

 

 
 

Figura 19 - Foto 2 - Rua D. Paio Mendes (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 20 - Foto 3 - Avenida S.Miguel O Anjo  ( Largo Campo das Carvalheiras) (Foto do autor) 

 

 

 



 

 

CXL 

 

 
 

Figura 21 - Foto 4 - Avenida S. Miguel O Anjo (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 22 - Foto 5 - Avenida S. Miguel O Anjo (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 2 - Foto 6 - Avenida S. Miguel O Anjo (Foto do autor) 
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Figura 24 - Foto 7 - Avenida S. Miguel O Anjo Arco da Porta Nova) (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 25 - Foto 8 - Avenida S. Miguel O Anjo  Arco da Porta Nova) (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 26 - Foto 9 - Largo da Praça Velha (Foto do autor) 

 



 

 

CXLII 

 

 
 

Figura 27 - Foto 10 - Rua D. Frei Caetano Brandão(Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 28 - Foto 11 - Rua D. Frei Caetano Brandão (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 29- Foto 12 - Rua D. Frei Caetano Brandão (Foto do autor) 
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Figura 30 - Foto 13 - Praça Cons. Torres e Almeida (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 31 - Foto 14 - Rua Dr. Justino Cruz (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 32 - Foto 15 - Rua Dr. Justino Cruz (Foto do autor) 
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Figura 33 - Foto 16 - Rua Dr. Justino Cruz (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 34 - Foto 17 - Rua Eça de Queirós (Foto do autor) 

 

 

 

 
 

Figura 35 - Foto 18 - Rua Eça de Queirós (Foto do autor) 
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Figura 36 - Foto 19 - Rua Eça de Queirós (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 37 - Foto 20 - Praça Municipal (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 38 - Foto 21 - Rua D. Diogo de Sousa (Foto do autor) 
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Figura 39 - Foto 22 - Rua D. Diogo de Sousa (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 40 - Foto 23 - Rua Nª Sr.ª do Leito (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 41 - Foto 24 - Rua D. Diogo de Sousa (Foto do autor) 
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Figura 42 - Foto 25 - Largo do Paço (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 43 - Foto 26 - Rua do Souto (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 44 - Foto 27 - Rua de S. João (Largo S. João do Souto) (Foto do autor) 
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Figura 45 - Foto 28 - Rua do Fomo (Foto do autor) 

 
 

Figura 46 - Foto 29 - Rua D. Afonso Henriques (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 47 - Foto 30 - Rua D. Afonso Henriques (Foto do autor) 
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Figura 48 - Foto 31 - Rua D. Guaidim Pais (Foto do autor)                             Figura 49 - Foto 32 - Rua das Chagas (Foto do autor) 

 

 

 
 

Figura 50 - Foto 33 - (Foto do autor) 
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2.6.4 Levantamento fotográfico – Edifício em estudo  

 

 
 

 
Figura 51 – Planta – levantamento fotográfico (esquema do autor) 
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Figura 52 – Edifício de intervenção Rua D. Paio Mendes 2015 (foto do autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53 – Edifício de intervenção Rua D. Paio Mendes 2015 (foto do autor) 

 

 

 

 



 

 

CLII 

6 7 8 

9 10 11 

12 

10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 – Vista posterior do edifício de intervenção Rua D. Paio Mendes 2015 (foto e desenho do autor) 
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2.7 Análise SWOT 

 

Apoiado na análise feita aos vários documentos, nomeadamente ao relatório que 

acompanha o novo PDM do concelho de Braga é percetível que o concelho possui vários 

pontos fortes e oportunidades que devemos aproveitar assim como algumas debilidade e 

ameaças que devemos minimizar e usar a nosso favor. 

 

 

Pontos Fortes 

 Aumento do investimento na reabilitação urbana; 

 Uma área urbana com elevada notabilidade patrimonial, histórica e arquitetónica; 

 Área urbana com elevado potencial turístico; 

 Área de comércio e serviços; 

 Área com forte atratividade de um turismo religioso; 

 

Pontos Fracos 

 Perda de vitalidade, social e económica; 

 Presença de edifícios em avançado estado de degradação; 

 

Oportunidades 

 Revalorização das áreas urbanas e centros históricos; 

 Novos instrumentos legislativos de dinamização da reabilitação urbana; 

 Vários edifícios degradados “ a pedir” para serem intervencionados; 

 

Ameaças 

 Incapacidade de investimentos; 

 Custos elevados das obras de reabilitação 

 Perda de Vitalidade demográfica com um aumento de fogos vagos e de degradação 

do edificado; 

 Diminuição da capacidade de atratividade dos centros históricos por força dos 

constrangimentos económicos e legais; 

 

Causas 

 Envelhecimento da população residente; 

 Perda de vitalidade do comércio tradicional por força da abertura de grandes 

superfícies; 

 

Sintomas 

 Edificado degradado; 

 Poucas pessoas. 
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Proposta 

 

A nossa proposta de intervenção tem como objetivo a reabilitação do edifício 

criando condições de habitabilidade, considerando no piso inferior espaços de comércio 

para contribuir para a dinamização do comércio tradicional e atrair pessoas/turistas. 

 

Assim, definimos o seguinte programa como o necessário para concretizar os 

objetivos propostos. 

 

Dados quantificáveis 

 

 Existente Proposto 

Área de implantação 270m
2
 280m

2
 

Piso 0 236m
2
 240m

2
 

Piso 1 215m
2
 214m

2
 

Piso 2 215m
2
 214m

2
 

Piso 3 143m
2
 143m

2
 

Volumetria 3132m
3
 3140m

3
 

Cércea 17,20m 17,20m 

 

Tabela 1 - Dados Quantitativos (Quadro do autor) 

 

Piso 0  - Área Comercial 

 Loja 1  

 Depósito 

 Loja 2 

 Depósito 

 

Espaços Gerais 

 Entrada principal 

 Átrio piso 0, 1, 2, 3 

 Hidráulicos 

 

Piso 0 – Habitação T2 

 Hall de entrada 

 Cozinha 

 Sala de Estar / Jantar 

 Wc’s 

 Quartos 
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Piso 1 – Habitação T1 

 Hall de entrada 

 Cozinha 

 Sala de Estar / Jantar 

 WC 

 Quarto com closet 

 

Piso 1 – Habitação T2 

 Hall de entrada 

 Cozinha 

 Sala de Estar / Jantar 

 WC’s 

 Quartos 

 

Piso 2 – Habitação T1 

 Hall de entrada 

 Cozinha 

 Sala de Estar / Jantar 

 WC 

 Quarto com closet 

 

Piso 2 – Habitação T2 

 Hall de entrada 

 Cozinha 

 Sala de Estar / Jantar 

 WC’s 

 Quartos 

 

Piso 3 – Habitação T3 

 Hall de entrada 

 Cozinha 

 Sala de Estar / Jantar 

 WC’s 

 Quartos 

 Suite  
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