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resumo A melhor forma de manter os Centros Históricos vivos e conseguindo que as 
pessoas os habitem e deles possam usufruir. Para tal, será necessário adaptá- 
10s as exigências das populações contemporâneas, sem que, no entanto, se 
destruam as memórias do passado. A opção da abrangência geográfica desta 
dissertação recaiu sobre um espaço patrimonial porque é um local que, em 
cada dia, encerra um desafio diferente pois, além de ser um monumento, é, 
também, um documento. Quanto a opção pelos Espaços Verdes, inseridos 
num espaço patrimonial, esta prendeu-se, em primeiro lugar, com o facto de 
estar directamente relacionada com a Arquitectura Paisagista e, em segundo 
lugar, mas não menos importante, porque se pretende chamar a atenção para 
o valor patrimonial, ambiental e paisagístico de tais espaços. Também as 
dificuldades e dúvidas sentidas no decurso do nosso quotidiano profissional e 
o gosto pessoal por áreas históricas levaram ao estudo da temática inerente a 
toda a dissertação: A problemática dos Espaços Verdes nos Centros 
Históricos. 
A revisão bibliográfica efectuada e a observação directa dos referidos espaços 
levaram a concluir que os Espaços Verdes se revelam fundamentais como 
fonte de diversidade paisagistica e de utilização recreativa; que se deve 
proporcionar aos utentes dos Centros Históricos um contacto com a natureza; 
que os logradouros surgem como os Espaços Verdes de maior potencial nos 
Centros Históricos; que, por vezes, a população não respeita os Espaços 
Verdes que possui; e, que não se destacam, na bibliografia, orientações para a 
intervenção nos Espaços Verdes dos Centros Históricos. Foi com base nestas 
evidências que se sentiu a necessidade de criar um modelo para a intervenção 
nos Espaços Verdes dos Centros Históricos que alerte para os Espaços 
Verdes, a sua contribuição para o ordenamento da cidade, bem como a sua 
relevância social e a importância da sua localização nas cidades. 
O modelo criado aborda três vertentes: ambiental, estética e social, 
concretizadas em quatro tipos de iniciativas: Envolvimento da população, 
Marcação do Centro Histórico, Manutenção e recuperação dos Espaços 
Verdes e Conectividade com a envolvente. Este modelo foi aplicado 
teoricamente ao Centro Histórico de Penafiel, para se testar a possibilidade de 
aplicação do mesmo. Ao longo deste ensaio, surgiram várias potencialidades e 
obstáculos. No final da aplicação constatou-se que, apesar dos obstáculos, o 
modelo se revela inovador, quer no tipo de análise efectuada, quer no 
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conhecimento sobre o tema, na medida em que as conclusões apresentadas j 
permitem aos intervenientes neste processo conhecer o seu "real" papel e o 
seu grau de envolvimento no processo de reabilitação dos Espaços Verdes e 
(re)orientar, com o intuito de valorizar, a formação complementar dos quadros 
técnicos que actuam ao nível do planeamento urbano, no sentido de melhorar I 

o seu efectivo desempenho no âmbito de todas as tarefas que Ihes são 
inerentes. 
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abstract 
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The best way to keep Historic Centres alive isto ensure that people can inhabit 
and enjoy them. For that it is necessary to adapt Historic Centres to the 
demands of the modern population without destroying the memories of the 
past. The geographical location of this dissertation, an Heritage Area, was 
chosen due to the day to day challenges it causes for being a monument. In the 
context of Heritage Area, Green Spaces were chosen due to their close 
relationship with Landscape Architecture. Also important for their choice as 
subject of study was the desire to draw attention to their value in terrns of 
Heritage valorisation, landscape and environment. The doubts and difficulties 
that arise during our professional life and the personal appreciation for 
Historical Areas lead to the choice of subject for this dissertation: The 
problematic of Green Spaces in Historical Centres. 
Bibliographic research and direct observation of Green Spaces lead to the 
conclusion that these are fundamental for landscape diversity and leisure 
activities; that a bigger contact with nature should be offered to users of Historic 
Centres; that backyards are the Green Spaces with highest potential in Historic 
Centres; that sometimes the population does not respect the Green Spaces 
that they possess; and finally that in specialised bibliography no ruleslguides 
for intervention in Green Spaces of Heritage Areas are present. Based in this 
research emerged the need to create an action plan for Green Spaces of 
Historic Centres that will alert for the contribution of Green Spaces in urban 
planning as well as for its social relevance and importante of its city location. 
The action plan created includes three components: environmental, aesthetic, 
and social, materialized in four initiatives: Population involvement, Historical 
Centre demarcation, preservation and or recovery of the Green Spaces and 
blending in with the surroundings. This model was theoretically applied to the 
Historic Centre of Penafiel, as a proof of principle. During this time severa1 
incentives and hindrances appeared. In the end it became clear that, despite 
the obstacles, the model is original regarding both the type of analysis 
performed and knowledge about the theme. Its conclusions allow those 
involved to become conscious of their "real" part and degree of involvement in 
the process of improvement of Green Spaces. It alço allows the (relorientation 
or complementary training for those involved in urban planning, so that their 
work effectiveness improves in all of the tasks assigned to them. 
As this work was being carried out it became obvious that the application of this 
action plan is viable and can contribute to the improvement of Historic Centres 
with more attractive and frequented Green Spaces, where those responsible for 
planning and deciding know their role and the inhabitants, better informed, may 
demand more from them. 
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Ao iniciar o percurso do mestrado em Ordenamento da Cidade várias ideias foram 

surgindo para a elaboração de uma dissertação e todas elas convergiam para a temática dos 

Espaços Verdes Urbanos. À medida que se foi aprofundando o estudo, foi-se reduzindo o 

tema e a sua abrangência geográfica, chegando, assim, aos Espaços Verdes do Centro 

Histórico de Penafiel. 

A opção recaiu sobre um espaço patrimonial porque é um local que, em cada dia, 

encerra um desafio diferente pois, além de ser um monumento, é, também, um documento. 

“O novo modo de pensar o património como um objecto de investimento no presente e não 

apenas de adoração do passado, associado ao valor patrimonial e à criação de documentos 

normativos referentes à valorização e salvaguarda do património e da paisagem sugerem a 

imperativa necessidade de recuperação”1 destes espaços. 

Quanto à opção pelos Espaços Verdes, inseridos num espaço patrimonial, esta 

prendeu-se, em primeiro lugar, com o facto de estar directamente relacionada com a 

Arquitectura Paisagista e, em segundo lugar, mas não menos importante, porque se 

pretende chamar a atenção para o valor patrimonial, ambiental e paisagístico de tais 

espaços. 

Também as dificuldades e dúvidas sentidas no decurso do nosso quotidiano 

profissional (como, por exemplo: a falta de bibliografia específica na área, as dúvidas 

sobre o que fazer com espaços verdes que não são jardins históricos nem têm pretensões a 

tal, mas se encontram dentro de um espaço histórico) e o gosto pessoal por áreas históricas 

levaram ao estudo da temática inerente a toda a dissertação: A problemática (da 

valorização) dos Espaços Verdes nos Centros Históricos. Refira-se, no entanto, que o 

trabalho desenvolvido e agora apresentado não pretende apresentar-se como um contributo 

a nível de desenho, a nível histórico ou a nível ecológico, mas, sim, como um contributo 

metodológico de intervenção, conjugando esses factores. 

 

Assim, todo o trabalho tem como objectivo fazer com que a população sinta que os 

Espaços Verdes são valores ambientais e socio-económicos a preservar. Os Espaços 

Verdes, elementos fundamentais de um espaço urbano contemporâneo, constituem, nos 

Centros Históricos, um contributo para a necessária modernização desses núcleos urbanos. 

                                                           
1 LOURES, 2006, pág. 220. 
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É através da sua preservação mas, também, da sua modernização ou (re)adaptação que se 

conseguirá revitalizá-los. Quando os proprietários de espaços localizados em Centros 

Históricos sentirem a necessidade de valorização dos Espaços Verdes vão pressionar os 

decisores para que se façam melhores práticas de planeamento, que, por si só, irão atrair 

mais e novas pessoas para o espaço. No entanto, essa desejável modernização ou 

(re)adaptação às novas formas de estar na vida deverá ter sempre presente que “dos 

espaços considerados património, espera-se a permanência de traços que remetam para o 

passado”2, pelo que terá que ser feita de forma criteriosa. 

Pretende-se, ainda, que esta dissertação sirva de apoio a técnicos que se encontrem 

a intervir em Centros Históricos; poderão, desta forma, comparar metodologias e situações. 

Pretende-se que possa servir para uma mais séria reflexão por parte dos políticos; que lhes 

proporcione uma visão mais global aquando da requisição de trabalhos aos seus técnicos e 

aquando da avaliação dos mesmos. Ambiciona-se, ainda, que seja uma referência para os 

próprios habitantes dos Centros Históricos; para que possam fazer pressão sobre as 

decisões dos políticos que os representam e para que possam, eles próprios, ter uma atitude 

mais activa perante os espaços que possuem. 

 

Num mestrado em planeamento do território – ordenamento da cidade, esta 

dissertação tem lugar na medida em que os Centros Históricos fazem parte da cidade e os 

seus espaços verdes foram aparecendo à medida que estes centros foram evoluindo. Assim, 

actualmente, quando tanto se investe na reabilitação dos Centros Históricos e no atrair de 

pessoas aos mesmos, deve ter-se em atenção uma das componentes fundamentais desses 

centros: os seus Espaços Verdes, quer eles sejam públicos, quer sejam privados. Desta 

forma, esta dissertação tem como função chamar a atenção para os mesmos, a sua 

contribuição para o ordenamento da cidade, bem como a sua relevância social e a 

importância da sua localização nas cidades, nos seus Centros Históricos, em suma, os 

Espaços Verdes localizarem-se onde se encontram, ou onde se quer que as pessoas se 

encontrem. Há ainda que alertar para o facto de, embora à primeira vista, possa parecer que 

os Espaços Verdes serem somente gastos financeiros, não trazendo contrapartidas 

económicas, isto não é verdade. Embora não se contabilizem de imediato ganhos 

                                                           
2 LOURES, 2006, pág. 224. 
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financeiros, existem dimensões não contabilizáveis instantaneamente, como sejam, por 

exemplo, o bem-estar da população ou a saúde da mesma.  

 

Para a realização deste estudo foi elaborada uma metodologia. A definição da 

metodologia de estudo deve ser pensada e tida em linha de conta desde o início de uma 

investigação científica. Com ela, o autor do estudo traça um rumo e garante que o seu 

trabalho seja exacto e coerente; tal como refere Oliveira “o método deve descrever 

pormenorizadamente o estudo realizado. A descrição apresentada deve ser tal que qualquer 

pessoa, com base nessa informação, possa replicar o estudo.”3 

Existem vários métodos e técnicas passíveis de serem utilizados num trabalho 

científico, dependendo da investigação que se pretenda realizar. Tendo conhecimento da 

diversidade de métodos e técnicas, optou-se pela metodologia que se julga mais relevante 

para o estudo a efectuar, tendo sempre em atenção o objectivo que foi traçado para esta 

investigação. 

Procurar-se-á, agora, descrever e fundamentar a metodologia utilizada para a 

elaboração desta dissertação. Desde o estudo teórico à selecção da unidade de análise, o 

caminho percorrido requereu uma abordagem específica e detalhada. 

Vários autores defendem que o método é o “certificado de cientificidade” de uma 

investigação; é ele que molda a investigação científica. Sabendo-se, à partida, da 

multiplicidade de métodos e técnicas de investigação, como, por exemplo, o método 

experimental ou o caso de estudo, as técnicas documentais ou de observação directa ou 

indirecta, para este caso específico, tendo plena consciência de que a área em estudo não 

possui soluções modelo, nem fórmulas matemáticas que revelem uma solução ideal, optou-

-se por um método de “caso de estudo”, com técnicas documentais e não documentais, de 

observação directa e de observação indirecta. Barañano4 define que um caso de estudo 

consiste numa investigação empírica onde se estuda um fenómeno contemporâneo, em 

contexto real, principalmente nos casos em que os limites entre o fenómeno e o contexto 

não se encontram claramente definidos; actua num contexto de variáveis de interesse; é 

rico em fontes de evidência; e necessita do estudo prévio de preposições teóricas para 

orientação, recolha e análise de dados.  

                                                           
3 OLIVEIRA, 2005, pág. 57. 
4 BARAÑANO, 2004. 
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Ainda segundo a referida autora, este método de investigação tem-se revelado 

bastante adequado para responder a questões do tipo “como?”, “porquê?”, ou ainda 

“qual?”. Assim, e tendo em atenção o género de questões a que se pretende responder, 

pode-se estar perante três tipos de caso de estudo: o exploratório (que responde a questões 

do tipo “qual?”), o descritivo (que responde a questões do tipo “como?”) e o explicativo 

(que responde a questões do tipo “porquê?”). Neste caso concreto, espera-se que o presente 

trabalho se possa vir a evidenciar como exploratório, descritivo e, mais do que explicativo, 

prescritivo. 

Após um primeiro contacto com a área do Ordenamento da Cidade e uma primeira 

pesquisa bibliográfica5, seleccionou-se o sector que pretendíamos investigar: Os Espaços 

Verdes nos Centros Históricos.  

Percorrido este caminho, esboçou-se uma primeira estruturação do trabalho (Figura 

1.1) tentando, desta forma, que a mesma servisse de suporte às questões que iam sendo 

levantadas. Refiram-se, desde já: Deverão os espaços verdes públicos existentes nos 

Centros Históricos ser mantidos imutáveis ou deveremos fazer novas intervenções? Ou por 

outro lado, deveremos eliminar os existentes e criar novos espaços? Como fomentar a 

procura e o uso dos Espaços Verdes dentro dos Centros Históricos? Deverá ser incentivada 

a abertura de alguns logradouros ao público, incitando, assim, a sua valorização e 

preservação? Se sim, como? Quais as vantagens e desvantagens?  

                                                           
5 Oliveira defende que a revisão da literatura poderá ser feita antes ou depois da parte prática, sendo que, segundo a 
mesma autora, ambas as opções possuem aspectos bastante negativos. Assim, a autora defende que o ideal será uma 
posição intermédia, isto é, fazer uma primeira revisão de bibliografia (inclusive, com as leituras iniciais há a 
possibilidade de uma primeira estruturação do trabalho), posteriormente fazer o trabalho prático, e simultaneamente, ir 
pesquisando nova bibliografia à medida que se vai sentindo essa necessidade. Neste caso específico, optamos por seguir o 
método proposto por esta autora. (OLIVEIRA, 2005) 
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Selecção do sector:
Espaços Verdes em
Centros Históricos

Selecção do estudo 
de caso: Centro 

Histórico de Penafiel

Análises 
documentais

Observação
directa

Observação
indirecta
(Entrevistas)

Tratamento de informação

Proposta do modelo de intervenção

Aplicação do modelo de intervenção 
ao estudo de caso

RECOMENDAÇÕES

Definição da área em estudo: Centros Históricos

Contacto com a área do Ordenamento da Cidade

 

Figura 1.1: Esquema da metodologia de estudo 

 

Perante tais questões, houve a necessidade de seleccionar um caso de estudo para se 

explanarem as opções metodológicas, fundamentalmente a criação de um modelo de 

intervenção, com mais clareza. Com esta necessidade e devido a outras circunstâncias, 

devidamente explicadas no capítulo IV, seleccionaram-se os Espaços Verdes do Centro 

Histórico de Penafiel. 

Nesta fase, foi elaborada uma nova pesquisa bibliográfica, agora concretamente 

direccionada para os Espaços Verdes. Como se terá oportunidade de referir no capítulo II, 
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entende-se que para o inventário dos Espaços Verdes de um determinado Centro Histórico 

deveria existir uma ficha de inquérito homogénea. Como esta, ainda, não existe optou-se 

pela criação de uma ficha onde se colocaram as questões entendidas como necessárias 

responder para se conhecerem melhor os Espaços Verdes. A par dessa ficha foi elaborada 

uma pesquisa bibliográfica e histórica dos espaços. 

À medida que se ia desenvolvendo o trabalho e que novas referências teóricas iam 

surgindo, sentiu-se a necessidade de realizar um inquérito6, aos utentes dos Espaços 

Verdes do Centro Histórico de Penafiel, para se obter uma percepção mais correcta das 

suas expectativas. Este inquérito pretendeu ser maioritariamente informativo e um 

instrumento de auscultação à população local, na medida em que nem todos os aspectos 

que os participantes indicam como sendo os necessários para o Centro Histórico de 

Penafiel serão os que devem ser apresentados. 

A informação recolhida foi tratada triangularizando as várias fontes de informação: 

as fontes documentais e cartográficas; a observação directa dos espaços verdes; o registo 

fotográfico dos mesmos e, por último, mas não menos importante, a opinião dos 

inquiridos. 

Para responder aos objectivos enumerados, e com base na metodologia explicada, a 

dissertação foi estruturada de acordo com a Figura 1.2.  

 

                                                           
6 Realizado em formato questionário contendo apenas questões fechadas. Para um maior desenvolvimento sobre a 
temática dos questionários e das suas questões veja-se, a título de exemplo, Barañano, 2004, págs. 96-101. 
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1. Objectivos e metodologia 
de estudo

2. Centros Históricos. Espaços Verdes.
Teorias, conceitos e práticas.

4. Da caracterização geral do Centro
Histórico de Penafiel à intervenção

nos seus Espaços Verdes

REFLEXÕES FINAIS

3. Modelo de intervenção

 
Figura 1.2: Estrutura sumária da dissertação 

 

No Capítulo I, enquadrou-se o problema, traçaram-se objectivos, definiram-se 

destinatários e identificou-se o processo metodológico. A revisão da literatura foi 

desenvolvida ao longo do Capítulo II. Quanto ao modelo de intervenção, este encontra-se 

no Capítulo III. O modelo foi aplicado ao caso concreto do Centro Histórico de Penafiel e 

encontra-se no Capítulo IV. Por último, teceram-se algumas considerações finais, as quais 

se encontram no Capítulo V. 

Pretende-se, assim, que o estudo se revele inovador e prescritivo. Inovador, no 

sentido de trazer novas opções ao tratamento dos Espaços Verdes dos, ou nos, Centros 

Históricos. Prescritivo por forma a que os agentes de planeamento possam usufruir das 

propostas deste estudo.  

 

 

 

 

 

 



Capítulo I – Objectivos e metodologia de estudo  
 

 

10

 



 

CAPÍTULO II 

Centros Históricos. Espaços Verdes. 

Teorias, conceitos e práticas. 
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Fomentar o progresso sem destruir o passado será a 

melhor aposta para a manutenção dos Centros Históricos vivos 

com gente viva, procurando estabelecer um diálogo imaginativo 

que possa contribuir para um maior bem-estar das populações. 

(Oliveira, 1987) 

INTRODUÇÃO 

No presente capítulo, faz-se uma abordagem aos Centros Históricos, desde o seu 

conceito, à intervenção nos mesmos, tendo presente o seu desenvolvimento, que se 

pretende sustentável. 

Apresenta-se um modo de intervenção onde os Centros Históricos se tornem mais 

atractivos às novas gerações e mais contemporâneos, tendo o cuidado de não perder a sua 

identidade histórica. Assim, irão atrair mais pessoas para deles usufruirem.  

Posteriormente aos Centros Históricos, aborda-se a temática dos Espaços Verdes; 

referem-se quais os Espaços Verdes presentes nos Centros Históricos, bem como as 

funções que desempenham. 

No final, apresenta-se o contributo destes espaços para o processo de reabilitação dos 

Centros Históricos. 

2.1 – OS CENTROS HISTÓRICOS: DO SEU CONCEITO AO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

2.1.1 - Definição de Centro Histórico  

Para um entendimento correcto do “estado da arte” ao nível dos Centros Históricos, 

começa-se por definir o que se entende por Centro Histórico, uma vez que ao longo dos 

tempos foram surgindo inúmeras definições e entendimentos a este respeito. Só após esta 

etapa se poderá compreender a abrangência geográfica desta dissertação. Elenca-se, assim, 

um conjunto de definições, enunciadas por diferentes autores, ao longo dos anos. 
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• Centro Histórico: “… conjunto histórico com valor patrimonial e que como tal é 

reconhecido pela sociedade. O termo aplica-se pois, não só aos centros das nossas 

cidades, que quase todos se podem enquadrar neste conceito pelos seus valores 

históricos, apesar das diferenças de nível, mas também aos núcleos nos quais todo 

o conjunto urbano é centro histórico, é “conjunto histórico” .”7 

• Centro Histórico: “Um agrupamento de bens imóveis que formam uma unidade de 

assentamento, contínua ou dispersa, condicionada por uma estrutura física, 

representativa da evolução de uma comunidade humana por ser o testemunho da 

sua cultura ou constituir um valor de uso e usufruto para a comunidade (…), 

qualquer núcleo individualizado de imóveis que estejam compreendidos num 

povoado superior que reúna essas mesmas características e matiz técnico que 

possa ser claramente delimitado (…), assentamento humano, vivo, fortemente 

condicionado por uma estrutura física, proveniente do passado e reconhecido 

como representativo da evolução de um povo.”8 

• Centro Histórico: “Coincide por via de regra com o pólo de origem do aglomerado, 

de onde irradiaram outras áreas urbanas sedimentadas pelo tempo, conferindo 

assim a esta zona uma característica própria cuja delimitação deve implicar todo 

um conjunto de regras tendentes à sua conservação e valorização.”9 

• Centro Urbano Antigo: “Conjuntos Edificados cuja homogeneidade permite 

considerá-los como representativos de valores culturais, nomeadamente históricos, 

arquitectónicos, urbanísticos ou simplesmente afectivos.”10 

• 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, arquitectónico, pré-histórico, 

histórico, estético ou sócio-cultural.”11 

                                                           
7 Adaptado de MARTÍN, 1989, pág. 9. 
8 Adaptado de JAÉN, 1989, pág. 133, 134. 
9 DGOTDU, 2000, pág. 63. 
10 DGOTDU, 2000, pág. 64. 
11 UNESCO, 1976, introdução in LOPES & CORREIO, 2004, pág 177. 
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Após o estudo destas definições, entende-se Centro Histórico como um conjunto 

edificado, que, regra geral, coincide com o local de origem do aglomerado e cujas 

características urbanas homogéneas representam valores históricos, arquitectónicos, 

urbanísticos, paisagísticos, culturais e evolutivos. Por tal, merecem delimitação geográfica, 

classificação, preservação e, quando necessário, recuperação e adaptação às necessidades 

da população actual. 

2.1.2 - A reabilitação dos Centros Históricos  

O planeamento, ao longo dos tempos, foi sendo desenvolvido com a ideia que 

desenvolvimento era sinónimo de crescimento. Com base nesta premissa, as cidades 

foram-se expandindo cada vez mais, deixando por vezes de ter limites claramente 

definidos. À medida que o seu perímetro se ia alastrando, novas construções surgiram, 

novos espaços públicos eram construídos e novos parques verdes eram criados. No entanto, 

paralelamente a todas estas mudanças, o centro dos aglomerados urbanos, o seu pólo de 

origem, ia sendo esquecido. Simultaneamente a este processo as pessoas com 

possibilidades monetárias mais elevadas iam abandonando as suas habitações no centro e 

os espaços começavam a ficar devolutos. Quando se tomou consciência desta realidade, 

sentiu-se a necessidade de voltar a viver o Centro Histórico. A resposta encontrada para 

esse retorno às origens foi a reabilitação. 

Actualmente fala-se muito em reabilitação de Centros Históricos; desde técnicos, 

políticos ou cidadãos todos referem o facto. Convém, assim, esclarecer no que consiste este 

processo. No I encontro bienal sobre “reabilitação urbana”, esta era entendida como “uma 

estratégia de gestão urbana que procura requalificar a cidade existente com múltiplas 

intervenções integradas num processo de conjunto, em conjugação com a planificação 

urbana global e visando a valorização dos potenciais sociais, económicos e funcionais para 

melhorar a qualidade de vida da população residente. Isto implica, por um lado, melhorar 

as condições de vida dos habitantes de um bairro, através da reabilitação, da implantação 

de equipamentos, da renovação das infra-estruturas e da requalificação dos edifícios 
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públicos, conservando a identidade e as características do ambiente das zonas tratadas e, 

por outro, tomar medidas de desenvolvimento económico, social e cultural.”.12  

Antes de se avançar com o tratamento deste tema (reabilitação), torna-se imperioso 

fazer uma pequena nota: não se deve confundir reabilitação com outras formas de 

intervenção em conjuntos históricos, como sejam restauro13, renovação14 ou recuperação15. 

A reabilitação pode ser entendida como um somatório destas e doutras formas de 

intervenção. 

A reabilitação dos Centros Históricos é um acto imprescindível, pois só reabilitando 

os Centros Históricos se consegue transmitir às gerações vindouras um conjunto de valores 

patrimoniais preservados que são uma herança do passado.  

Visto a reabilitação ser fundamental, ela não deve ser feita sem um plano 

predefinido. Levar a cabo qualquer processo de reabilitação sem que exista, à partida, um 

plano integrado, pode revelar-se num desperdício de tempo e de dinheiro. 

Ainda de acordo com o preâmbulo do I encontro bienal sobre “reabilitação urbana”, 

várias são as razões para a reabilitação ser fundamental. A saber: 

a) a expansão desordenada e irregular das cidades; 

b) as substituições quer de morfologia quer de população nos tecidos urbanos de 

identidade ancestral, por implantação desordenada de novas funções; 

c) a urbanização nova especulativa que desrespeita, a maioria das vezes, as pré-            

-existências.  

                                                           
12 Anais – I Encontro bienal sobre “reabilitação urbana”, 1998, pág. 16. 
13 Restauro: Conjunto de operações de técnicas apropriadas à reconstituição total ou parcial de um edifício, ou conjunto 
de edifícios, com valor histórico ou arquitectónico. (DGOTDU, 2000, pág. 166) 
14 Renovação urbana: Conjunto de operações urbanísticas que visam a reconstrução de áreas urbanas subocupadas ou 
degradadas, às quais não se reconhece valor como património arquitectónico ou conjunto urbano a preservar, com 
deficientes condições de habitabilidade, de salubridade, de estética ou de segurança, implicando geralmente a substituição 
dos edifícios existentes. Este conceito pode abranger acções de reabilitação, e é por vezes confundido com o de 
reabilitação, o qual no entanto supõe o respeito pelo carácter arquitectónico dos edifícios em questão. (DGOTDU. 2000, 
pág. 159) 
15 Recuperação urbana: Conjunto de operações tendentes à reconstituição de um edifício ou conjunto degradado, ou 
alterado por obras anteriores sem qualidade, sem que no entanto esse conjunto de operações assuma as características de 
um restauro. De um modo geral a recuperação impõe-se na sequência de situações de ruptura do tecido urbano ou de 
casos de intrusão visual resultantes de operações indiscriminadas de renovação urbana. A recuperação urbana implica a 
requalificação dos edifícios ou conjuntos recuperados. (DGOTDU. 2000, pág. 154) 
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Importa portanto reabilitar, para se obter um tecido urbano socialmente activo; “a 

cidade é o lugar privilegiado de interacção social. É necessária uma massa crítica de 

cidadãos para produzir certos acontecimentos – e sabemos que, dentro de determinados 

limites, quanto maior for a massa, mais diversificados e de melhor qualidade são estes 

eventos. Admitir que a vida urbana representa, de certo modo, o crescimento da actividade 

económica de ponta, é reconhecer a importância da existência de cidades vivas para o 

desenvolvimento do futuro”.16 

2.1.2.1 – A evolução da reabilitação 

O processo de reabilitação dos Centros Históricos compreende, a nível nacional, 

cerca de 120 anos, se esse processo for entendido desde que foi criada a Comissão dos 

Monumentos Nacionais, em 1882. No entanto, se se contabilizar o processo somente a 

partir da criação da carta de Atenas, publicada pelo ICOMOS em 1931, o processo tem 

cerca de 80 anos. 

De seguida, e com o intuito de sintetizar a evolução do processo de reabilitação, 

apresenta-se um quadro síntese de algumas etapas fundamentais do processo de 

requalificação dos Centros Históricos. 

 

Quadro 2.1: Síntese Evolutiva do processo de reabilitação dos Centros Históricos 

Data Objectivo 

1882 Criação da Comissão dos Monumentos Nacionais (portaria de Hintze Ribeiro) 

1910 Decreto de 16 de Julho de 1910 (lista dos monumentos a classificar). 

1911 Decreto-Lei n.º1, de 26 de Maio de 1911 (instituição de regras para a protecção de 
monumentos classificados). 

Década de 1920 Instituição da figura do inventário geral sistemático e de Imóvel de Interesse 
Público: Lei n.º 1700, de 18 de Dezembro de 1924, regulamentada pelos Decretos n.º 
11445, de 1926 2 n.º 15216, de 1928. 

1929 Criação da DGEMN, a 30 de Abril de 1929.17 

                                                           
16 Anais – I Encontro bienal sobre “reabilitação urbana”, 1998, págs. 13 a 15. 
17 DGEMN, 2006. 
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1931 Publicação do Decreto n.º 20580, de 1931. 

Carta de Atenas. ICOMOS.18 

1932 Publicação do Decreto-Lei n.º 20985, de 1932; prevê a figura de expropriação de 
utilidade pública.19 

Publicação do Decreto-lei n.º 21875, de 1932; são institucionalizadas as Zonas de 
Protecção.20 

1936 Decreto-Lei n.º 26611, Diário do Governo n.º 116, 1.ª Série, 19 de Maio de 1936, pp. 
536-547 (as zonas de protecção são substituídas pelas Zonas Especiais de Protecção). 

1964 Carta de Veneza. ICOMOS, altera a noção de monumento histórico.21  

1949 Lei n.º 2032, de 11 de Junho de 1949; Instituição da figura de Valor Concelhio.22 

1970 Criação do ICOMOS-IFLA, pela união do ICOMOS (International Council on 
Monuments and Sites) e da IFLA (International Federation of Lanscape Architects) 

Decreto-Lei n.º 181/70; Constituição de Servidões Administrativas.23 

1971 Planos Gerais de Urbanização. 

1972 Convenção para a protecção do património mundial, cultural e natural. UNESCO.24 

1975 Carta Europeia do Património Arquitectónico. Comité dos ministros do Conselho da 
Europa.25 

1976 Recomendação sobre a salvaguarda dos conjuntos históricos e da sua função na vida 
contemporânea. (Nairobi, Quénia. UNESCO)26 

                                                           
18 Apresenta diferente legislação em matéria de protecção e conservação de monumentos artísticos e históricos; Restauro 
de monumentos; Envolvente de monumentos. (Carta de Atenas, 1931) 
19 PORTUGAL, 1932. “Art. 25.º Os imóveis que forem propriedade particular e estiverem nas condições do artigo 
precedente serão igualmente classificados, ouvido o respectivo proprietário, podendo o Governo, proceder também à 
expropriação por utilidade pública…, quando ele se oponha à classificação.” 
20 PORTUGAL, 1932. “Art 5.º §2.º As câmaras municipais não poderão conceder licenças para construções ou 
reconstruções de edifícios particulares dentro das zonas de protecção de edifícios públicos sem prévia aprovação dos 
respectivos projectos pelo Ministro das Obras Públicas e Comunicações …” 
21 ICOMOS, 1964. “Compreende, além da obra arquitectónica em si, os sítios urbanos e rurais, testemunhos de uma 
civilização determinada de uma evolução significativa, e de facto histórico. Compreende as grandes criações, e também 
as obras modestas, que, através do tempo, adquiriram valor cultural significativo.” (art. 1). “A conservação e a 
restauração de monumentos históricos visam a salvaguarda tanto da obra de arte, quanto o testemunho histórico.” (art. 3) 
22 PORTUGAL, 1949. “Base I: Se as entidades competentes os não classificarem como tais, poderão as câmaras 
promover, junto das mesmas entidades, a sua classificação como valores concelhios.” 
23 PORTUGAL, 1970. “Artigo 1.º – 1: Sempre que a constituição de uma servidão administrativa exija a prática de um 
acto da Administração, deverá este ser precedido de aviso público e ser facultada audiência aos interessados.” 
24 Objectivo: Pretende estabelecer um sistema eficaz de protecção colectiva do património cultural e natural, de valor 
universal excepcional. 
25 Sedimenta, na esfera internacional, a projecção do significado cultural do património monumental e do 
enquadramento histórico ou tradicional. 
26 UNESCO, 1976. “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 
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1976 Decreto-Lei n.º 862/76; exercício do direito de preferência do estado nas alienações, a 
título oneroso, de imóveis.27 

1979 Carta de Burra. ICOMOS.28 

Década de 1980 Criação de Gabinetes Técnicos para os Centros Históricos. 

1981 Carta de Florença. ICOMOS-IFLA.29 

1985 Lei do património – Lei n.º 13/85.30 

1987 Carta de Washington. ICOMOS.31 

1990 Decreto-Lei n.º 69/90.32  

2000 Carta de Cracóvia.33 

 

No início dos processos de reabilitação começaram por se preservar unicamente 

edifícios isolados. Com o passar do tempo, houve uma percepção da importância do 

conjunto, e a noção de património foi sendo alargada, até que actualmente se protegem 

conjuntos mais vastos e com uma abrangência geográfica muito mais ampla, como seja a 

Ribeira do Porto ou o Alto Douro Vinhateiro. Constatou-se, assim, que a preservação 

unicamente dos monumentos era muito redutora. De acordo com o I Encontro bienal sobre 

“reabilitação urbana”, a reabilitação introduz uma abordagem diferente, da que existia até 

então: “tudo deve ser conservado na medida do possível – demolir apenas o que não pode 

ser mantido e, nessa perspectiva, em função de vários objectivos: prevenir os desperdícios 

em materiais e energia, evitar as alterações fontes de perturbação nos tecidos sociais. Ao 

                                                                                                                                                                                
importância para as populações que procuram preservar a sua verdadeira dimensão cultural e a sua identidade. Devido ao 
agravamento constante da degradação dos conjuntos históricos e dado que a conservação e a eficaz valorização desses 
conjuntos levanta problemas complexos, julgou-se necessário elaborar esta recomendação.” (introdução) 
27 PORTUGAL, 1976. “Neste diploma é regulamentado o direito de preferência da Administração nas alienações, a 
título oneroso, de terrenos ou edifícios previsto na lei.” 
28 ICOMOS, 1979. A carta de Burra tem como objectivo servir de guia para a conservação e gestão de sítios de 
património cultural e baseia-se no conhecimento e experiência dos membros do ICOMOS Austrália. Teve actualizações a 
23 de Fevereiro de 1981, 23 de Abril de 1988 e a 26 de Novembro de 1999. 
29 Classifica os jardins históricos como monumentos e indica directrizes para a sua manutenção, conservação, restauro e 
recuperação. 
30 PORTUGAL, 1985. “Título I – Artigo 1.º: O património português é constituído por todos os bens materiais e 
imateriais que, pelo seu reconhecido valor próprio, devam ser considerados como de interesse relevante para a 
permanência e identidade da cultura portuguesa através do tempo.” 
31 ICOMOS, 1987. A carta de Washington tem como objectivo a conservação de populações ou áreas históricas. 
32 PORTUGAL, 1990. Regula a elaboração, aprovação e ratificação dos planos municipais de ordenamento do território, 
abreviadamente designados por planos municipais (PORTUGAL, 1990) 
33 A Carta de Cracóvia, não aprovada pela assembleia-geral do ICOMOS, tem como objectivo a conservação do 
património arquitectónico, urbano e paisagístico. (ESICOMOS, 2006) 
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reabilitar, é possível melhorar progressivamente o tecido urbano. A manutenção do que já 

existe garante uma continuidade, enquanto que a renovação, negando as realidades cria um 

tecido urbano artificial, a partir do ex-nihilo34, sem passado nem história. Na cidade, o mais 

importante é a continuidade e não a ruptura, não só do quadro edificado, mas antes de mais 

do tecido social.”35 

Neste ponto traçou-se uma breve resenha histórica de como a reabilitação foi 

evoluindo. Começou por se tentar preservar unicamente o edifício isolado, não tendo em 

atenção a sua envolvente. Posteriormente os edifícios, per si, não são considerados como 

tendo valor, se não se tiver em linha de conta a envolvente em que se inserem. 

Actualmente existem áreas edificadas que são consideradas como monumentos, sendo que 

um dos edifícios isoladamente não apresenta valor, mas a totalidade dos edifícios sim. 

No ponto seguinte expõem-se os objectivos que se pretendem com a reabilitação 

urbana. 

2.1.2.2 – Os objectivos da reabilitação 

No presente ponto apresentam-se os objectivos da reabilitação. A base fundamental 

desta apresentação é o I encontro bienal sobre reabilitação urbana decorrido em 1998. 

Embora já se tenha passado praticamente uma década desde a realização deste encontro, os 

princípios lá enumerados continuam, ainda hoje, actuais. 

Nos últimos 40 anos, 80% do território português perdeu metade da população, que 

se concentrou no litoral. A par com esta tendência, os Centros Históricos das cidades 

entraram em desertificação e assistiram à degradação urbana, associada ao fenómeno de 

exclusão social, o que confere uma diluição do carácter identitário das nossas cidades.36 

Devido a estes acontecimentos e tendo em atenção as conclusões da I bienal sobre 

reabilitação urbana, entende-se que se deve preservar o carácter histórico da área em 

questão, onde qualquer atitude menos ponderada poderá desvirtuar o carácter histórico do 

lugar. Os planos de salvaguarda para os conjuntos históricos devem promover a 

revitalização dos mesmos, mantendo o comércio, as actividades tradicionais e 

                                                           
34 Ex-nihilo – Do nada. 
35 Anais – I Encontro bienal sobre “reabilitação urbana”, 1998, pág. 16. 
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desenvolvendo, ainda, actividades culturais apropriadas. Na já referida bienal foram, 

assim, fixados como objectivos para a reabilitação urbana37: 

• Melhoria das condições de vida dos moradores, 

• Reforço da vitalidade do local, 

• Redução dos fluxos pendulares na cidade, 

• Devolução da dignidade aos locais, 

• Valorização da identidade do local. 

Mas reabilitar significa, também, ter-se em linha de conta, muitas vezes 

simultaneamente, vários aspectos (económicos, sociais, culturais e ecológicos) do 

quotidiano de quem lá mora. De forma mais pormenorizada, podemos referir aspectos38: 

Económicos: 

• Obtenção de habitações a custos inferiores, 

• Redução dos fluxos pendulares (o que corresponde a economia), 

• Redução no consumo de materiais e de energia, 

• Actividades turísticas que atraiam actividades económicas. 

Sociais/ Culturais 

• Necessidade de participação, 

• Melhoria das condições de habitação, 

• Manutenção da identidade do bairro, 

• Melhoria da qualidade de vida e da segurança. 

Ecológicas 

• Reutilização do solo já urbanizado, evitando o alastramento de solo urbano, 

• Redução dos fluxos pendulares, reduzindo os consumos de energia e a poluição, 

• Reutilização da construção existente, poupando materiais e reduzindo desperdícios, 

• Adaptação do habitat antigo às necessidades actuais. 

 

Mas para que as intervenções efectuadas nos Centros Históricos sejam aceites elas 

terão que respeitar a opinião da população e, para tal, dever-se-á fomentar a sua 

                                                                                                                                                                                
36 ANDRESEN, 2006. 
37 Anais – I Encontro bienal sobre “reabilitação urbana”, 1998, pág. 18. 



Capítulo II – Centros Históricos. Espaços Verdes. Teorias, conceitos e práticas.  
 

 

22

participação no processo de reabilitação do espaço; assim ela sentir-se-á envolvida no 

processo de planeamento.  

Apesar de, à partida, os processos de reabilitação parecerem a solução ideal, nem tudo 

é visto como positivo. São-lhe apontados alguns problemas, Alcino Soutinho, por exemplo, 

refere que “independente dos aspectos positivos que rodeiam a manutenção e recuperação 

das zonas classificadas como Centros Históricos, deverá também ser afirmado que estas 

intervenções vêm servindo para tranquilizar, um pouco, as más consciências. Isto porque, 

muitas vezes, as cidades têm o seu Centro Histórico. Não há cidade nenhuma, por mais 

modesto que seja o seu passado histórico, que não queira eleger o seu Centro Histórico, o 

que é, em certa medida positivo. Só que isso serve, muitas vezes, para resolver os tais 

problemas de má consciência, ou seja, o Centro Histórico está lá – tudo se preserva, tudo 

se mantém, melhor ou pior com atitudes mais ou menos incorrectas – e tudo o resto é um 

regabofe, vale tudo porque o Centro Histórico resolveu o problema patrimonial. Depois, o 

resto da cidade não importa muito porque todas as consciências estão tranquilizadas 

através do Centro Histórico.”39 Paralelamente à “consciência” existe o problema do 

“fachadismo”. Actualmente, muitos dos processos de reabilitação são feitos a pensar nas 

fachadas dos edifícios e no que é público, mas uma correcta reabilitação passa por várias 

fases e envolve várias “áreas” da cidade, o edificado, o espaço público, o espaço verde e, 

essencialmente, a população que nela habita. E diz-se essencialmente porque mesmo tendo 

um Centro Histórico com Espaço Público edificado completamente recuperado, se a 

população não se sentir satisfeita e integrada o processo de reabilitação falhou. Como 

refere Espuche “os problemas das nossas cidades não podem ser resolvidos com melhorias 

somente no Espaço Público. Num sistema urbano onde as condições sociais são 

especialmente duras, fazer melhorias no Espaço Público é dar importância a outras 

necessidades e por vezes até parece ridículo, em comparação. No entanto, numa área onde 

as condições sociais são favoráveis, fazer melhorias no Espaço Público pode surgir como 

uma prioridade.”40 

Aquando dos processos de reabilitação, uma das premissas fundamentais para que eles 

sejam bem sucedidos é conseguir que a população volte a viver nos Centros Históricos. 

                                                                                                                                                                                
38 Anais – I Encontro bienal sobre “reabilitação urbana”, 1998, pág.48. 
39 SOUTINHO, 1999, pág.50. 
40 ESPUCHE, 2000, pág. 91. 
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Para se atrair a população terão necessariamente que se criar as infra-estruturas de que a 

população actual necessita. Essa população tanto poderá ser a natural desse Centro 

Histórico, como uma população temporária, como, por exemplo, os estudantes. Assim, em 

Centros Históricos de cidades pequenas e de interior, deve-se tentar evitar a emigração da 

população, mas em Centros Históricos de cidades maiores e que empreguem pessoas de 

outros locais, podem-se dirigir os processos de reabilitação essencialmente aos jovens, aos 

estudantes, ou aos imigrantes, para além dos naturais da cidade, para que povoem o espaço 

e não o votem ao abandono.  

Pode-se então referir, em jeito de conclusão, que, para uma correcta e bem aceite (quer 

por técnicos quer pelas populações envolvidas) reabilitação, deve-se em primeiro lugar 

pensar e agir no intuito de melhorar/ auxiliar o tecido social e só posteriormente pensar o 

espaço público e as fachadas; isto é, as “operações de cosmética” serão as últimas numa 

reabilitação eficaz. 

É ainda importante lembrar que a preservação de Centros Históricos interessa 

sobretudo aos seus habitantes e, como tal, a sua participação é essencial ao sucesso dos 

programas de reabilitação41. Como refere Andresen, a propósito do planeamento de 

pormenor, “o cidadão é o principal destinatário – o seu bem-estar, a sua segurança, a sua 

participação no processo urbano.”42 

2.1.2.3 – Os Centros Históricos e o desenvolvimento sustentável 

Como referido anteriormente, a reabilitação de um Centro Histórico, para conferir às 

populações locais qualidade de vida, tem que ser analisada sob várias perspectivas e não 

somente sob a sua perspectiva historicista. 

A definição comummente aceite de Desenvolvimento Sustentável defende que é o 

“desenvolvimento que satisfaça as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade de as futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades”43.  

O desenvolvimento sustentável dos centros urbanos actuais começa a ser, a par com 

outras vertentes do planeamento, uma preocupação para vários autores. Loureiro e 

                                                           
41 ICOMOS, 1987, art. 7. 
42 ANDRESEN, 2006, pág.1. 
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Santiago, por exemplo, referem que actualmente, tem-se procurado estabelecer um novo 

paradigma de desenvolvimento para nossas cidades. Tenciona-se promover o crescimento 

aliado à qualidade de vida. Não interessa mais só a transformação dos nossos recursos 

naturais e construídos sem controle é preciso dar uma continuidade a esse processo. Por 

isso a busca pelo desenvolvimento sustentável tem sido intensa. O desenvolvimento 

sustentável requer uma redefinição das nossas necessidades básicas, modernidade, 

preservação do meio ambiente, competitividade, oportunidades sociais e património 

histórico. Isso porque o único recurso inesgotável é o recurso do potencial humano. Sobre 

o património histórico, acrescenta-se que é um dos factores responsáveis pelo 

desenvolvimento sustentável nas cidades contemporâneas. A sua importância dá-se porque 

os centros históricos são responsáveis pela manutenção de identidades específicas que 

garantem às pessoas as referências ao lugar. Além disso, a preservação dessas áreas tem 

extrapolado o carácter historicista, uma vez que ela tem cumprido também um papel 

económico e social. O desenvolvimento sustentável é uma solução que demanda um 

enorme esforço de toda a sociedade. Ele tenta resolver os problemas e conflitos advindos 

dos processos de transformações que o mundo vive actualmente gerados principalmente 

pela globalização. Ele é um processo que pode parecer utópico, pois exige mudança e é 

demorado, mas é preciso que se inicie agora para garantir a continuidade dos recursos 

naturais e construídos para a geração futura.44 

A reabilitação de um Centro Histórico pode contribuir para o desenvolvimento 

sustentável na medida em que utiliza recursos já existentes, como por exemplo o solo, em 

vez de explorar novos recursos, contrariando as tendências globais onde “a sistemática 

exaustão de recursos naturais … provocam graves problemas económicos e sociais a nível 

regional e até continental.”45 Pretende-se então, que os projectos de reabilitação de Centros 

Históricos se insiram em políticas globais, que promovam a sustentabilidade. Verifica-se 

actualmente a “deslocação das populações rurais para as metrópoles do próprio país e a 

debanda em massa para outros continentes onde se julga existir países desenvolvidos é 

uma situação que exige a recriação das paisagens à escala local e regional e elaboração de 

programas a nível nacional e mundial que integrem aqueles projectos numa visão universal 

                                                                                                                                                                                
43 O nosso futuro comum, Comissão mundial para o ambiente e desenvolvimento, 1987. 
44 Adaptado de LOUREIRO & SANTIAGO, s/data. 
45 TELLES, 2006, pág. 13. 
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e sustentável na vida do planeta”46. Estes programas, para atingirem a sustentabilidade, 

deverão “desenvolver propostas de recuperação patrimonial e paisagística que reduzam os 

impactes ambientais e os custos de intervenção, assegurando a manutenção dos valores 

histórico-culturais, sócio-económicos e naturais da paisagem.”47 

2.2 – OS ESPAÇOS VERDES: DA SUA EXISTÊNCIA À SUA IMPORTÂNCIA NA REABILITAÇÃO 

DOS CENTROS HISTÓRICOS. 

2.2.1 – Os Espaços Verdes presentes nos Centros Históricos  

A natureza sempre fez parte do quotidiano do Homem, ela “… está presente nas cidades 

ao longo de toda a sua história, principalmente através de jardins, hortas ou como cenário 

de fundo, mas também sob outras formas, tais como terramotos, inundações, frio, calor, 

entre outras. Na Idade Média, os espaços agrícolas que circundavam a cidade eram 

imprescindíveis para o abastecimento da população urbana. No período barroco, os 

passeios arborizados e as grandes áreas ajardinadas, com notórios fins cenográficos 

alcançaram um notável desenvolvimento.” 48 É durante o século XIX que nasce o conceito 

de parque público. 

Actualmente, o conceito de Espaço Verde é associado a um conjunto mais vasto de 

espaços, não só os passeios arborizados e o parque público, como se verá de seguida. 

Ainda sobre a existência dos vários tipos de Espaços Verdes ao longo da nossa história, 

“não existiam na cidade tradicional mais espaços verdes de uso público do que na cidade 

actual. No entanto, a pequena dimensão do núcleo urbano permitia aos seus habitantes 

chegarem ou verem a paisagem rural sem grande esforço, mantendo-a física e 

psicologicamente acessível.”49 Hoje em dia, os aglomerados urbanos apresentam 

praticamente os mesmos Espaços Verdes que apresentavam no século XIX, sendo que se 

verificam falhas de Espaços Verdes de qualidade e demasiada densidade de construção, o 

                                                           
46 TELLES, 2006, pág. 13 
47 LOURES, 2006, pág. 225. 
48 GONÇALVES, 2004, pág. 38. 
49 MARQUES, 2004, pág. 71. 
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“imobiliário vai fazendo cerco e apertando a malha em volta dos espaços verdes, das 

quintas e dos parques que restam”50. 

Apesar desta nova configuração da paisagem urbana existem, na cidade actual, 

diferentes tipos de Espaços Verdes, que devem e podem ser preservados. De todos eles, 

públicos e privados, recordem-se aqueles que se podem encontrar nos Centros Históricos. 

De domínio público: os jardins públicos, as árvores de pontuação, árvores de terrenos de 

feira, alamedas arborizadas e as linhas de água. De propriedade privada: quintas, jardins e 

logradouros. 

2.2.2 – As funções dos Espaços Verdes  

Os Espaços Verdes desempenham variadas funções. Sendo umas mais notórias e mais 

conhecidas do senso comum, todas elas têm importância relativa. A saber: 

1. Ecológica. As funções ecológicas dos Espaços Verdes são talvez as mais 

conhecidas. Apresentam-se as referidas por Magalhães51, Cancela52, Marchal53, 

entre outros: 

a. A transformação de CO2 em O2, 

b. Controle microclimático, 

c. Purificação da atmosfera (fixando e depositando poeiras e microorganismos 

suspensos no ar), 

d. Manutenção do solo permeável (um espaço impermeável, em vez de ter um 

ar fresco e húmido, passa a ter um ar quente e seco), 

e. Integração dos elementos de água que servem também de alimento à fauna e 

habitat à fauna e flora, 

f. Equilíbrio do ciclo hidrológico, 

g. Presença de fauna e flora em meio urbano, 

h. Filtro sonoro. 

                                                           
50 GUIMARÃES, 2006, pág. 4. 
51 MAGALHÃES, 2001. 
52 CANCELA, 2001. 
53 MARCHAL, 2006. 
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2. Estética/ Urbana. Para além de todos os benefícios ecológicos que acarretam, os 

Espaços Verdes têm funções estéticas, conferem aos espaços diferentes colorações 

ao longo do ano devido às alterações que a vegetação sofre e têm ainda um efeito 

aromatizante. Os Espaços Verdes podem também ter como objectivo estético 

enquadrar um edifício, dirigir a atenção para determinado objectivo, dirigir o 

movimento em determinado sentido ou então servir como cortina visual para uma 

construção indesejada, ou seja, eles auxiliam na estruturação da cidade.54 Podem 

ainda quebrar a monotonia visual de um meio urbano baseado em construções. 

3. Impactos na saúde. É sabido pelo senso comum que caminhar e praticar desportos 

são actividades que trazem benefícios para a saúde. Assim, locais onde as pessoas 

possam estar em harmonia com a natureza, praticando actividades desportivas, 

contribuem para a melhoria da saúde, diminuindo o sedentarismo, e, 

consequentemente, melhorando a sua qualidade de vida55. 

4. Sociais. Os Espaços Verdes surgem como espaços de “repouso, encontro e 

recreio56, potenciadores de actividades de educação para o ambiente”57 e redutores 

de criminalidade58. Uma pequena notícia da revista NS’ de 8 de Julho de 2006 

reflecte bem esta função dos Espaços Verdes: “Habitantes dos bairros alfacinhas de 

Alvalade e do Restelo – fartos do lixo ao lado das habitações – resolveram limpar 

os logradouros e outros espaços livres entre as casas. Em Alvalade, os moradores 

ergueram um chafariz, rasgaram caminhos pedonais, plantaram árvores e flores. O 

que expulsou as ratazanas. O espaço passou a chamar-se Jardim dos Moradores. 

Nas torres do Restelo, são também os habitantes que tratam dos canteiros públicos 

e se preocupam com a seca que ataca as árvores e as plantas mais pequenas. Estes 

cuidados custam dinheiro, mas os vizinhos preferem a beleza à riqueza.”59 

                                                           
54 MARCHAL, 2006. 
55 CabeSpace, 2003/2004. 
56 Recreio: tempo livre que resta a uma pessoa após o trabalho; a diminuição do tempo de trabalho, aumenta o tempo 
livre. É constituído por inúmeros factores, que, sem contar com o sono, contribuem para “gastar” o tempo disponível para 
a redução. (Llardente, 1982, pág. 92) Esta actividade serve ainda para reduzir o stress provocado pelo trabalho, pela 
densidade urbanística e pela industrialização. 
57 CANCELA, 2001, pág. 77. 
58 CabeSpace, 2003/2004. 
59 SEPÚLVEDA, 2006, pág. 10: 
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5. Pedagogia. Quando as crianças nascem e crescem dentro da cidade, não tendo 

contacto com o campo e a natureza, não conhecem certas realidades, quer ao nível 

dos acontecimentos naturais quer ao nível das potencialidades do espaço. Vivendo 

próximo de Espaços Verdes podem aprender a brincar em espaços diferentes dos 

locais fechados a que estão habituados e podem aprender as diferentes etapas por 

que passa a Natureza ao longo do ano, bem como aprender brincadeiras diferentes 

dos jogos de computador e da Internet.  

6. Económicas. A qualidade de vida também se traduz no local onde a pessoa possui 

habitação. A generalidade da população prefere morar próximo de uma praça ou de 

um jardim do que na proximidade de uma zona industrial ou de um aeroporto, logo, 

os preços dos terrenos contíguos a espaços verdes fazem com que a economia local 

se movimente. Segundo o Cabe Space, em 1980, 16% dos residentes em Denver 

diziam que estavam dispostos a pagar para morar próximo de um parque ou cintura 

verde; já em 1990 este número tinha subido para 48%60. Um outro caso em que 

Espaços Verdes contribuiram para a movimentação da economia verificou-se com 

o Millenium Park em Chicago, que abriu as portas ao público no Verão de 2004, 

mas cujo impacto económico se fez sentir ainda antes da abertura total do espaço: 

“registou-se um aumento dos valores imobiliários e da base tributária sobre bens 

imóveis a partir da Primavera de 2000, quando foi anunciada a venda de um 

edifício comercial em Michigan Avenue por 90 dólares o pé quadrado (0.3m2), 

mais do dobro do que o vendedor havia pago pelo mesmo seis anos antes. O 

vendedor defendia que este aumento substancial se devia à construção do 

Millenium Park. (…) No total, são sete os projectos imobiliários que atribuem ao 

Millenium Park o seu êxito de vendas. O mais proeminente é a torre Heritage do 

Millenium Park, com 57 andares já totalmente vendidos. O preço médio por pé 

quadrado na torre Heritage foi de 592 dólares, estabelecendo um novo máximo no 

mercado (…) Até à abertura do Millenium Park existiam sempre algumas vagas e 

as lojas disponíveis não eram consideradas de primeira categoria”61. 

Para que cumpram na totalidade as suas funções ecológicas, é pertinente referir que os 

Espaços Verdes necessitam de estar ligados em contínuo, entre si, (“continuum 

                                                           
60 CabeSpace, 2003/2004, págs 4, 5. 
61 UHLIR, 2006. 
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naturale”62) e a Espaços Verdes de maiores dimensões. Como refere Saraiva “os animais, 

e, sobretudo, as plantas necessitam de continuidade territorial para poderem viajar. Uma 

erva que vai ganhando raízes nos nós, não pode atravessar uma auto-estrada, bem como 

uma lagartixa, uma minhoca ou um bicho-de-conta. Por outro lado em ambientes pequenos 

o número de habitantes é muito reduzido e uma determinada espécie pode assim ser extinta 

muito mais facilmente do que numa zona extensa”63. Assim, os Espaços Verdes Públicos 

Urbanos deverão estar ligados entre si e por sua vez deverão estar ligados a Espaços 

Verdes de maiores dimensões, por exemplo, parques florestais, parques naturais ou áreas 

protegidas. Esta ligação poderá ser feita através de linhas de água ou ao longo das vias 

rodoviárias. “Actualmente, as funcionalidades e benefícios descritas dos espaços verdes na 

cidade são mais favoráveis quando se reúnem num modelo organizacional de continuum 

naturale. Pretende-se que seja um “sistema contínuo de ocorrências naturais que 

constituem o suporte da vida silvestre e da manutenção do potencial genético e que 

contribui para o equilíbrio e estabilidade do território” (DL nº11/87 art. 5º). Assegura o 

equilíbrio do sistema ecológico no meio urbano e contribui para uma estrutura de paisagem 

global, ligando a cidade e o campo na base de um ordenamento e planeamento sustentável 

dos recursos naturais.”64 

Dependendo do Espaço Verde em questão, algumas das funções são mais notórias que 

outras. Cabral e Telles dão-nos alguns exemplos, “ajudar a purificar a atmosfera urbana 

fixando e fazendo depositar as poeiras e microrganismos em suspensão no ar. Para isso, o 

mais importante são as manchas arbóreas e as superfícies relvadas. 

A outra função é atenuar os ruídos que numa cidade moderna podem facilmente 

exceder as intensidades confortáveis. Para esse efeito são sobretudo importantes as orlas e 

os arbustos. 

O jardim público ou particular tem um carácter completamente diferente. Destina-se a 

estar e a viver, é essencialmente humanizado e por isso não há qualquer limitação na 

escolha das espécies, a não ser a falta de verba ou consideração pelos direitos dos nossos 

                                                           
62 O conceito de continuum  naturale apareceu pela primeira vez traduzido na legislação portuguesa na lei de bases do 
ambiente, em 1987. “continuum naturale é o sistema contínuo de ocorrências naturais que constituem o suporte da vida 
silvestre e da manutenção do potencial genético e que contribui para o equilíbrio e estabilidade do território”(Lei de bases 
do ambiente, 1987, art. 5.º 2d)) 
63 SARAIVA, 1983, pág. 174. 
64 ISA, s/data. 
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vizinhos.”65 Ainda assim defende-se que as espécies a usar sejam fundamentalmente as 

autóctones. Para tal deve-se fomentar o uso de tais espécies, divulgando-as e divulgando as 

suas vantagens, como por exemplo uma menor exigência de manutenção e melhor 

adaptação ao meio. 

Refira-se que os Espaços Verdes que podem estar presentes nos Centros Históricos, 

nomeadamente os jardins públicos, as árvores de pontuação, as linhas de água ou os 

logradouros desempenham qualquer das funções anteriormente referidas. No entanto, a 

impermeabilização dos logradouros e a redução da presença de Espaços Verdes Públicos a 

áreas residuais, vem expulsando os elementos verdes dos Centros Históricos e das cidades, 

deixando, estes, de desempenhar correctamente as suas funções. 

2.2.3 – Os Espaços Verdes no processo de reabilitação dos Centros Históricos  

Os Espaços Verdes não surgiram aquando da parte edificada dos aglomerados 

urbanos. É “o século XIX e toda a multiplicidade de conceitos sociais, princípios estéticos 

e a inovação tecnológica que alteram a forma de estar na vida – o recreio populariza-se e o 

conhecimento e o gosto pelas plantas induzem uma revolução que se reflecte na construção 

dos jardins.66” “Foi só nos fins do século XIX que apareceu a ideia de rua arborizada com 

dois renques de árvores. Na Idade Média as ruas eram estreitas e apenas nas praças e largos 

havia uma ou outra árvore, geralmente notável. Nos séculos XVII e XVIII havia alamedas 

para passear, com árvores frequentemente plantadas em fiadas paralelas. Mas as ruas eram 

domínio exclusivo da arquitectura, como sucede na nossa Baixa Pombalina ou no Bairro 

Alto ou em Viena de Áustria no Bairro dos Agostinhos.67” Assim, os Espaços Verdes 

Públicos surgem nos Centros Históricos a pontuar o espaço, não tendo, na generalidade dos 

casos, continuidade. Existem ainda teorias que defendem que possam ter existido, na Idade 

Média, jardins públicos medievais, os quais não chegaram à actualidade por necessidade de 

espaço, intra-muralhas, para construção. No entanto, não é pretensão desta investigação 

avaliar se terão existido ou não esses espaços, mas sim tentar encontrar uma solução para 

                                                           
65 CABRAL & TELLES, 2005, pág. 134, 135. 
66 ANDRESEN & MARQUES, 2001, pág. 13. 
67 CABRAL & TELLES, 2005, pág. 142. 
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os Espaços Verdes que existem actualmente nos Centros Históricos das cidades 

portuguesas. 

Sendo os Centros Históricos meios claramente mais compactos do que o resto das 

cidades, a possibilidade de penetração da Estrutura Verde nos mesmos é difícil, porque, 

entre outras razões, não se podem demolir quarteirões para criar parques urbanos ou rasgar 

alamedas verdes; por esta razão os logradouros, as pequenas praças e os largos arborizados 

vão constituir os pontos fundamentais onde se poderá desenvolver trabalho ao nível dos 

Espaços Verdes dos Centros Históricos.  

Os logradouros constituem, na maioria dos casos, o interior dos quarteirões, ainda 

que muitos deles estejam desvirtuados das suas características originais. Segundo Ressano 

Garcia, “o logradouro constitui o espaço privado do lote não ocupado por construção, as 

traseiras, o espaço privado, separado do Espaço Público pelos contínuos edificados. (…) 

Teve várias utilizações ao longo das épocas, desde a horta ou quintal até à oficina, garagem 

ou anexo, ou utilização colectiva em situações mais recentes, em sistema de condómino. É 

em boa medida, na utilização do logradouro que se torna possível a evolução das malhas 

urbanas: densificação, reconstrução, ocupação. O logradouro vai oferecendo solo às 

modificações e intensificações de usos acolhendo numerosas actividades que não 

encontram outro lugar na cidade. (…) Todavia não creio que o logradouro constituísse um 

elemento morfológico autónomo. É, fundamentalmente, um complemento residual, um 

espaço que fica escondido: não é utilizado pela habitação nem contribui para a forma dos 

Espaços Públicos. Este lugar modesto na morfologia da cidade tradicional é justamente o 

seu maior atributo, permitindo-lhe jogar um papel relevante na evolução da cidade. É 

através da utilização e desenho do logradouro que se faz parcialmente a evolução das 

formas urbanas do «quarteirão» até ao «bloco» construído.”68 A evolução prevista para os 

logradouros, por Ressano Garcia, é a favor da total construção nos logradouros; e o 

planeamento territorial é, ou deve ser, muito mais que a simples construção de edifícios. 

Por um lado deve-se pensar na função ecológica que os logradouros desempenham: a 

permeabilidade dos solos e os elementos vegetais que eles possuem; por outro temos que 

equacionar as vantagens económicas: uma pequena horta que possa ajudar a equilibrar o 

orçamento doméstico de uma família, contribuindo para tal com produtos biológicos de 

qualidade, por exemplo. Há ainda que ponderar as funções sociais desempenhadas pelos 
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logradouros. Os habitantes de uma cidade necessitam de Espaços Verdes de isolamento; os 

logradouros respondem à necessidade de integrar a vida íntima de casa e o contacto com a 

natureza. Assim, os logradouros servem como complemento aos Espaços Verdes Públicos.  

No entanto, os logradouros podem também ser abertos ao público, dependendo das 

necessidades de Espaços Verdes existentes na cidade em estudo. Existem, inclusive, países 

onde os logradouros são tidos como elementos vitais, alguns privados, outros privados e, 

simultaneamente, abertos ao público. No Reino Unido, inclusive, é editado anualmente o 

“The Yellow Book”, através do “The National Gardens Scheme”, onde é apresentada uma 

listagem dos logradouros privados visitáveis, bem como o tipo de visita a que estão 

sujeitos. A receita deste programa reverte a favor de obras de caridade (“Gardens open for 

charity”); desde 1927 já foram doados através deste programa mais de £20milhões69. Se tal 

acontece noutros países, também em Portugal poderá acontecer. Aliás, a existência de 

logradouros visitáveis no interior de um Centro Histórico contribui para a humanização do 

espaço, desempenhando estes espaços um papel social e económico muito importante. 

Conseguem-se assim ter Espaços Verdes de intimidade, ainda que o utente do espaço não 

seja o proprietário do mesmo; o visitante irá, certamente, sentir maior intimidade num 

logradouro aberto ao público, do que num jardim público. 

Os logradouros, embora não tenham um plano director próprio, nem constituam um 

capítulo próprio de alguns planos de ordenamento, estão de tal forma inseridos na 

paisagem das cidades e dos seus Centros Históricos, que é fundamental considerá-los para 

que se perceba a leitura do Centro Histórico e da cidade. 

Tendo em atenção os factos referidos para a realidade das cidades e dos seus 

Centros Históricos, há que recordar que o processo de reabilitação não poderá ficar 

completo se não se tiverem em atenção os Espaços Verdes, quer eles sejam públicos ou 

privados. Esses Espaços Verdes são, como já foi referido, constituídos por árvores de 

ensombramento dos terrenos de feira, árvores pontuais, jardins públicos, logradouros, 

quintais e jardins privados. 

Assim como para as restantes componentes dos Centros Históricos, para se fazerem 

correctas reabilitações destes espaços, eles deverão ser alvo de minuciosos estudos 

                                                                                                                                                                                
68 LAMAS, 1992, pág. 98. 
69 The yellow book, 2005. 
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históricos, para que não sejam cometidos erros. Estes estudos históricos terão 

necessariamente que ter em atenção a análise do espírito de lugar, pois o genius loci é 

fundamental na caracterização do lugar, é ele que nos faz compreender as diferentes 

componentes de um lugar70. Para se assegurarem estas diferentes valências de um lugar, as 

equipas que projectam os planos de reabilitação deverão, necessariamente, ser 

pluridisciplinares. Uma intervenção que tenha em atenção o genius loci irá desenvolver 

propostas de reabilitação baseadas nas características específicas do local e no contexto em 

que se insere, reforçando o seu carácter, e evita os riscos de homogeneização que, cada vez 

mais, se vêm verificando nas cidades. 

Para que estes estudos sejam efectuados de uma forma mais correcta, dever-se-íam 

criar fichas de inventário, que seriam usadas em todos os estudos de todos os Centros 

Históricos, de modo a que a investigação seguisse um fio condutor e contemplasse todas as 

vertentes necessárias. Este processo poderia surgir à semelhança do que se está a fazer para 

os jardins históricos, em que a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais está 

a desenvolver uma ficha de inventário única e em que pretende disponibilizar os resultados 

dos inventários.71 

Ao longo dos tempos, os Espaços Verdes têm vindo a sofrer destruições constantes, 

quer por peões, quer por automóveis. Como os Centros Históricos são áreas compactas, a 

necessidade de criar equipamentos que sirvam a população leva a que, normalmente, se 

destruam os locais mais frágeis. Assim, os Espaços Verdes são alvo de permanentes 

atentados à sua integridade, quer por serem dos poucos espaços onde crianças e jovens 

podem brincar, quer por serem locais amplos onde se podem realizar eventos políticos ou 

festivos, quer, ainda, por serem os locais predilectos para se instalarem parques infantis, 

parques radicais ou parques de estacionamento. Como o objectivo primário destes espaços, 

à época em que foram construídos, não era nenhum destes, eles perdem todo o seu carácter 

e identidade e tornam-se espaços devolutos, alvo de vandalismo e destruição, isto quando 

não desaparecem completamente. 

O homem para ter equilíbrio físico e mental necessita de uma envolvente sã e 

harmoniosa. Assim, no planeamento não interessa somente criar Espaços Verdes fora das 

cidades, mas também no seu interior, como forma de o Homem poder usufruir de cidades 

                                                           
70 SEQUEIRA, 1996, pág. 11. 
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belas e equilibradas, em permanente contacto com a natureza; “trata-se de reabilitar a 

natureza num espaço concreto … onde têm que prevalecer as condições fundamentais para 

que haja vida e os recursos necessários ao desenvolvimento.”72 Com estas condições 

exigidas pela população, e às quais os Espaços Verdes conseguem dar resposta, a 

população surge como mais integrada no Centro Histórico a vários níveis: profissional, de 

lazer e de satisfação das suas necessidades psicológicas. 

Os Espaços Verdes nos Centros Históricos são ainda necessários porque estes 

centros são espaços extremamente compactos e, numa atitude actual de adaptação à 

realidade, os Centros Históricos necessitam de um aspecto cuidado, saudável, com 

características contemporâneas. Para tal tem que se resgatar o Verde para o Centro, dado 

que ao longo dos tempos ele foi sofrendo um afastamento do mesmo. 

Ao elaborarem-se planos para os Centros Históricos, como a sua malha urbana já 

está consolidada, deve-se tirar partido dos Espaços Verdes existentes, quer sejam públicos, 

quer privados, pois como refere Gonçalves, citando Magalhães, os Espaços Verdes nos 

Centros Históricos constituem o princípio ecológico da raridade, eles surgem como 

“pontos” ou “ilhas” num todo contínuo de construção e impermeabilização.73 De recordar 

ainda que “só os ecossistemas selvagens são auto-sustentáveis. Todas as paisagens 

humanizadas, mesmo os espaços naturais brutos preservados por vontade política, carecem 

de um enquadramento económico, do qual depende a sobrevivência”74. 

Apesar de serem “ilhas” num contínuo edificado, o planeamento deve ser feito de 

forma a que se lhes confira continuidade, para que possam “estabelecer um metabolismo 

unificador da paisagem, conferindo dimensão e qualidade sistémica aos espaços verdes da 

cidade”75. Havendo continuidade entre os Espaços Verdes do Centro Histórico e entre eles 

e os exteriores ao Centro Histórico consegue-se uma ligação ecológica mais eficaz. 

Os Espaços Verdes e as espécies vegetais neles presentes servem também para 

demarcar o Centro Histórico da envolvente. As espécies vegetais a usar nos Espaços 

Verdes dos Centros Históricos deverão ser espécies que reportem à época em que os 

                                                                                                                                                                                
71 ESTADÃO, 2006. 
72 TELLES, 2006, pág. 12. 
73 GONÇALVES, 2004, pág.s 54 e 55. 
74 PARDAL, 2006, pág.24. 
75 MARQUES, 2004, pág. 71. 
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espaços foram construídos. Assim, o uso de espécies adequadas auxilia na percepção de 

que os Centros Históricos são espaços com história e portanto, devem ser vividos de uma 

forma diferente daquela que se vive a cidade actual. 

Não deve, no entanto, esquecer-se que os Centros Históricos estão actualmente 

rodeados de uma malha urbana complexa e aquando da elaboração dos planos de 

reabilitação deve assegurar-se um relacionamento harmonioso entre as áreas urbanas 

históricas e a cidade como um todo76. Estas intervenções devem portanto ser feitas por 

pessoas habilitadas, isto é, pessoas que sejam capazes de interpretar uma cultura, de 

respeitar valores por fazerem parte deles, pessoas com sensibilidade social e artística e, 

sobretudo, pessoas capazes para intervir no património comum77. 

Ao executarem-se propostas para os espaços verdes públicos e aqueles privados que 

se pretende que tenham uso público, deve-se dotá-los das condições necessárias, 

nomeadamente de bancos, papeleiras, bebedouros e sanitários, de forma a “dar uma nova 

vida a uma cidade envelhecida”78 e assim “resgatar” os habitantes para estes espaços. 

Olhando atentamente para a vida quotidiana nos espaços públicos, torna-se evidente que as 

actividades que lá ocorrem são de cariz opcional. Em tempos idos – como seja a época 

medieval ou em economias menos desenvolvidas – a maioria das pessoas nas ruas e nas 

praças iam lá por se verem forçadas a usar esse espaço. Dificilmente tinham alternativa. 

Nos nossos dias as actividades de ar livre são opcionais. As pessoas não necessitam de 

caminhar; possuem carros e outros meios de transporte. A população não necessita de fazer 

compras na rua; existem muitas outras opções. As pessoas não necessitam de se encontrar 

e socializar em espaços públicos; existem muitas outras possibilidades que lhes são 

oferecidas. Não necessitam de usar o espaço público para recreio; existem parques e 

jardins privados, centros de entretenimento, praias, paisagens, áreas rurais, etc. 

Actualmente, quando as pessoas utilizam as cidades, não é por ter que ser, mas porque 

gostam.79 

Relativamente ao tratamento dado aos Espaços Verdes com história, Andresen e 

Marques concluem que “mais urgente que a retórica da classificação é a elaboração de 

                                                           
76 ICOMOS, 1987, art. 9. 
77 Adaptado de LARREA, s/data. 
78 CALÉ, 2000, pág. 87. 
79 Adaptado de GEHL, 2003. 
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programas de salvaguarda e gestão e a construção de uma consciência cívica atenta e pró-

activa. Assim, é pois essencial e urgente a aplicação efectiva do princípio da protecção dos 

jardins históricos consagrado com a classificação, a elaboração e implementação de 

programas de gestão e de projectos de recuperação por profissionais especializados e a 

formação de uma consciência cívica que estimule a participação activa e crítica dos 

cidadãos.”80 

Para a reabilitação dos Centros Históricos, defende-se uma política para os Espaços 

Verdes presentes nesses centros que: 

- Respeite as cartas e recomendações internacionais 

- Valorize os Espaços Verdes Públicos e Privados 

- Defenda a qualidade de vida do cidadão 

- Seja sensível ao carácter histórico do local. 

Segundo Andresen, “Planeamos porque queremos criar e regular oportunidades de 

desenvolvimento e também porque queremos qualificar e valorizar as cidades e a vida dos 

cidadãos. Mas também planeamos porque temos a noção que os conflitos existem.”81 Ou 

ainda que “o melhor processo de preservar e valorizar os espaços tradicionais dos centros 

urbanos é, sem dúvida, apoiar e incentivar a vida nesses mesmos espaços e não os 

transformar apenas em locais de comércio para elites em passagem. Para que a população 

natural se mantenha ou volte a ocupar os espaços que os seus antepassados elegeram na 

paisagem, compete às Autarquias, mais do que a qualquer outra entidade, acompanhar, 

aconselhar e possibilitar ao habitante um bom diálogo entre as novas e inerentes 

necessidades do mundo actual com os testemunhos materiais que os seus antepassados lhes 

legaram.”82 

2.3 – Súmula conclusiva 

Neste capítulo, os Espaços Verdes e os Centros Históricos foram apresentados 

separadamente, pois a revisão de literatura desenvolvida evidenciou que Espaços Verdes e 

                                                           
80 ANDRESEN & MARQUES, 2001, pág. 15. 
81 ANDRESEN, 2006, pág.4. 
82 OLIVEIRA, 1987.  
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Centros Históricos são dois temas estudados separadamente. Como é pretensão deste 

estudo identificar e expor a importância dos Espaços Verdes nos Centros Históricos, far- 

-se-á seguidamente o cruzamento de dados tendentes à identificação da problemática dos 

Espaços Verdes nos Centros Históricos. 

A reabilitação de Centros Históricos é um processo complexo, entendido como uma 

forma de melhorar as condições de vida dos utilizadores do espaço, de devolver a 

dignidade aos locais, a valorização da identidade do local, entre outros, tendo em atenção 

aspectos económicos, sociais/ culturais e ecológicos. Estes processos devem ser feitos, 

pensando sempre nos cidadãos em primeiro lugar, pondo de lado as obras de puro 

“fachadismo”.  

Com o intuito de sistematizar toda a informação recolhida, ao longo da elaboração deste 

ponto, apresentam-se, de seguida, cinco das mais importantes considerações, sobre o papel 

ou o contributo dos Espaços Verdes no processo de reabilitação dos Centros Históricos. 

(1) Considera-se que os Espaços Verdes dos Centros Históricos, públicos ou privados, 

de usos ornamentais ou agrícolas, são fundamentais, como fonte de diversidade 

paisagística, de ar puro e de utilização recreativa. 

(2) A recuperação de logradouros surge como a oportunidade para aumentar a área 

verde utilizável do Centro Histórico e assim melhorar as suas condições ambientais e 

estéticas, revelando um espaço urbano mais agradável e satisfatório para a população que 

pretende a referida envolvente sã e harmoniosa. Estes logradouros, visto fazerem parte do 

património dos Centros Históricos, devem ser encarados como tal. 

(3) Em espaços totalmente construídos como são os Centros Históricos, outra 

oportunidade surge nos espaços vazios de edificação (espaços onde, por exemplo, possam 

ter existido edifícios e que hoje se encontram demolidos). Um terreno vazio poderá ser 

entendido como um elemento facilitador de novas possibilidades e expectativas, que 

“sugere a presença de um espaço com características dúbias e incertas: se por um lado é 

indefinido e sugere desconforto, por outro, é disponível e inspira novas possibilidades”83. 

É nestes espaços que se pode trabalhar para conseguir mais e melhores oportunidades nos 

Centros Históricos.  

                                                           
83 FERREIRA, 2001, pág. 35. 
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(4) A população, na maioria das vezes, não respeita os Espaços Verdes e considera as 

questões ambientais como problemas menores. Numa componente de planeamento, devem 

ser pensados juntamente com as restantes componentes da cidade. Uma boa forma de os 

colocar à disposição da população sem se correrem riscos de destruição é fazer deles locais 

de recreio da população, onde a mesma possa satisfazer as necessidades que sente nos 

tempos livres. Esta questão deve ser sempre equacionada quer se trate da (re)qualificação 

de Espaços Verdes Públicos ou Privados. 

(5) Uma outra componente essencial dos Espaços Verdes nas cidades são as ruas 

arborizadas; embora desempenhem um papel importante, quer a nível ecológico, quer 

estético e/ou social, quando se localizam nos Centros Históricos, na generalidade dos casos 

são intervenções recentes, que desvirtuam o carácter histórico do local. Relembre-se que 

nos Centros Históricos as ruas eram geralmente estreitas e não possuíam árvores, salvo no 

caso das alamedas, que eram feitas com propósitos diferentes. Nas referidas ruas estreitas, 

para se introduzirem árvores, terão que se fazer intervenções que irão alterar o perfil das 

vias e como tal desvirtuá-las de características históricas de referência. No entanto, as 

vantagens que possam advir da colocação de árvores em caldeira podem não ser suficientes 

para fazer eliminar as desvantagens que as mesmas introduzem. 

Para além destes pontos, a pesquisa efectuada revelou ainda que existem pontos menos 

desenvolvidos e que se podem assumir como obstáculos ao sucesso de uma intervenção 

nos Espaços Verdes. 

(1) Embora vários estudos indiquem que Espaços Verdes Privados possam ser 

utilizados publicamente, eles não referem a forma como se poderá processar essa cedência 

de utilização. 

(2) A forma de promover a procura e o uso dos Espaços Verdes por si só e não por 

infra-estruturas que se encontrem localizadas nesses espaços é outro dos pontos que se 

consideram menos desenvolvidos na bibliografia consultada. 

Para além das premissas anteriormente descritas, o sentido, ideal, da utilização dos 

Espaços Verdes para os Centros Históricos será, como nos refere Sousa a respeito do Plano 

Verde para a cidade de Lisboa, aquele onde as “áreas verdes se estendam até à orla da 

cidade, bem como a paisagem limítrofe penetre por dentro desta até ao Centro 
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Histórico”84. Esta atitude sugere uma melhoria na qualidade de vida da população local, 

interferindo directamente no planeamento e na estrutura da cidade. 

Para se tentar atingir este ideal, não esquecendo as premissas enumeradas, devem-se 

pensar os Espaços Verdes e o Edificado em simultâneo, para que o resultado final da 

reabilitação seja o adequado. Este resultado implica um constante uso dos espaços, pois só 

espaços que são usados reflectem o sucesso de uma reabilitação. Dito de outra forma, no 

início de uma etapa de reabilitação de um Centro Histórico os Espaços Verdes devem ser 

contemplados e, como tal, encarados e avaliados na sua perspectiva estética, ecológica e 

social, com igual importância com que se olha para outros factores da reabilitação. Devem, 

por isso, ser respeitados e intervencionados com a seriedade que merecem. Ao intervir em 

Espaços Verdes Históricos, e desde que essa intervenção seja feita com qualidade, garante-

se um conjunto de Espaços Públicos de vizinhança de qualidade e evita-se que editoriais de 

revistas, como aquele que seguidamente se transcreve, tornem a surgir: “Suspeito mesmo 

que os especialistas na mente nos diagnosticariam um impulso fortíssimo de 

autodestruição. Só assim se explica a forma como cimentamos convictamente cada espaço 

verde e cilindramos os traços visíveis do passado, como se a memória nos perturbasse.”85 

Para finalizar, recorde-se que: 

- Uma das primeiras etapas a proceder para a reabilitação dos Centros Históricos é a 

satisfação social da população, 

- “É fundamental dignificar com cuidado as memórias históricas e culturais, sem as 

desvirtuarmos, para podermos legar aos vindouros uma tradição sem confusões e 

quanto possível autêntica”86, 

- Os Espaços Verdes desempenham funções sociais, 

- “O Território não é uma colagem de áreas e de elementos, não é um puzzle”87. 

De modo a resumir o estudo deste capítulo, apresenta-se um modelo de estudo dos 

Espaços Verdes inseridos no estudo dos Centros Históricos (figura 2.1). Este modelo 

deverá ser capaz de conferir aos Espaços Verdes um uso, garantindo que, simultaneamente 

                                                           
84 SOUSA, 1999, pág. 26. 
85 STILWELL, 2006, pág. 3. 
86 CARITA & CARDOSO, 1998, pág. 305. 
87 MAGALHÃES, 2006, pág. 11. 
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a esse uso, desempenhem todas as funções que foram anteriormente referidas. Este modelo 

deverá ser então inserido ou num plano de ordenamento do espaço, ou constituir per se um 

plano de ordenamento. 

 

 

 

No capítulo seguinte explicar-se-á o modelo de intervenção que se propõe para os 

Espaços Verdes dos Centros Históricos. 

 

CENTRO HISTÓRICO

Espaço Público Pessoas

é constituído por

Malha Urbana
consolidada

RELATÓRIO DE ANÁLISE E SUGESTÕES DE INTERVENÇÃO

  propõe-se

 Estudos necessários:
 - Análise da situaçao existente
 - Requisitos/ desafios para a sustentabilidade urbana
 - Expectativas e desejos da população

elaboram-se

Espaço Privado

- Edificado
-Espaços Verdes

- Rede viária
- Edificado

-Espaços Verdes

revela

 

Figura 2.1: Modelo de estudo dos Centros Históricos 
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INTRODUÇÃO 

Como se constatou na leitura do capítulo II desta dissertação, a bibliografia teórica 

consultada não evidencia estudos relativos à intervenção nos Espaços Verdes de Centros 

Históricos. Existe inúmera bibliografia de apoio à intervenção em Centros Históricos, seus 

espaços edificados e públicos, e em monumentos, quer sejam elementos isolados ou 

conjuntos urbanos, bem como vasta bibliografia sobre Espaços Verdes, as suas funções, o 

apoio ao desenho dos mesmos ou até sobre intervenção em jardins históricos, onde as 

cartas internacionais, por exemplo, são uma preciosa fonte de ajuda. No entanto, no que diz 

respeito exclusivamente a Espaços Verdes em Centros Históricos, Espaços Verdes esses 

entendidos como pequenos jardins ou logradouros, pouca ou nenhuma informação se 

encontra. 

 Dadas estas evidências, entendeu-se necessário, durante o estudo da problemática 

dos Espaços Verdes nos Centros Históricos, encontrar um modelo de intervenção. Neste 

capítulo descreve-se esse modelo e posteriormente testa-se, teoricamente, o mesmo no caso 

de estudo seleccionado.  

 O modelo agora apresentado servirá não só para o caso de estudo, mas também 

poderá servir de apoio à reabilitação dos Espaços Verdes de outros Centros Históricos.  

3.1 – PRESSUPOSTOS DA PROPOSTA DO MODELO DE INTERVE NÇÃO 

Durante o estudo do tema desta dissertação, como já foi referido, encontrou-se como 

principal obstáculo a falta de investigações sobre os Espaços Verdes nos Centros 

Históricos e a forma como os mesmos devem ser intervencionados. Tendo presente tal 

obstáculo, entendeu-se necessária a criação de um modelo que auxiliasse na intervenção 

nos Centros Históricos, fundamentalmente nos seus Espaços Verdes. Assim, desenvolveu-

se uma proposta que assenta em três vertentes teóricas: 

1) Ambiental 

2) Estética 

3) Social 
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 Pretende-se com estas três vertentes dar resposta a todas as funções dos Espaços 

Verdes, tendo, no entanto, consciência de que é fundamentalmente a terceira vertente que 

poderá ditar o sucesso do modelo. 

 O modelo agora apresentado não tem pretensões a ser a solução para todos os 

problemas dos Centros Históricos, mas sim ser uma proposta metodológica de apoio à 

decisão. O caso de estudo escolhido e a aplicação do modelo auxiliam à percepção dos 

objectivos pretendidos para os Espaços Verdes em Centros Históricos. 

 Este modelo indica iniciativas a desenvolver no âmbito dos Espaços Verdes do 

Centros Históricos, que salientam a relevância dos mesmos no contexto geográfico e social 

em que se encontram.  

 Pretende-se com esta proposta responder a um conjunto de bases teóricas, obtidas 

através da revisão de literatura, entendidas como fundamentais para uma intervenção 

coerente nos espaços em estudo (Quadro 3.1). 

 

Quadro 3.1: Objectivos do modelo de intervenção. 

Objectivos 
Vertente teórica 

Ambiental Estética Social 
a) Valorização do Centro Histórico e atenção ao seu carácter histórico  x x 
b) Incentivar o uso dos espaços históricos  x x 
c) Incentivo à habitação no Centro Histórico  x x x 
d) Valorização e recuperação dos Espaços Verdes Públicos e Privados x x x 
e) Melhoria da estética urbana e da qualidade dos Centros Históricos  x x x 
f) Defesa da qualidade de vida dos cidadãos e satisfação social da 
população x x x 

g) Fomentar a utilização de Espaços Verdes Privados, sob o ponto de 
vista dos seus usos originais: ornamentais, agrícolas ou mistos x x x 

 

 O modelo assenta em três vertentes fundamentais: ambiental, estética e social. A 

componente ambiental não poderia deixar de estar presente, uma vez que os espaços verdes 

são elementos fundamentais do ambiente e contribuem para a sua qualidade. Ao nível da 

estética urbana, os espaços verdes também são elementares, uma vez que contribuem para 

espaços mais agradáveis e apelativos. A componente social, coincide com a utilização que 

os Espaços Verdes possam ter, isto é, um maior número de Espaços Verdes, e 

consequentemente uma maior utilização dos mesmos, contribui para uma maior satisfação 
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social da população. Cada uma dessas componentes está associada aos objectivos (bases 

teóricas) que se pretendem atingir com este modelo. 

3.2 – PROPOSTA DE MODELO DE INTERVENÇÃO 

Para que um modelo de intervenção se revele consistente, existem práticas que se 

entendem necessárias realizar.  

A primeira delas deverá ser o levantamento da realidade dos Espaços Verdes. Após esse 

levantamento, existem acções que se distribuíram por tipologias, mediante o tipo de 

problemas a que pretendem dar resposta, e tendo sempre presentes as funções dos Espaços 

Verdes, espaços esses que se encontram em Centros Históricos. Este modelo foi 

desenvolvido para que se promova a vida n(d)os Centros Históricos, defendendo que a 

melhor forma de os preservar é tornando-os procurados pela população local e não tornar 

estes espaços apetecíveis unicamente para turistas. 

Neste sentido, apresenta-se, seguidamente, um quadro resumo (Quadro 3.2) das 

iniciativas a desenvolver e a sua relação com os objectivos do modelo, bem como com as 

vertentes teóricas em que assentam. 

 

Quadro 3.2: Quadro síntese das práticas do modelo interventivo 

Iniciativas a desenvolver 
Objectivos Vertentes teóricas 

a b c d e f g 1 2 3 
I. Envolvimento da população x x x x  x x  x x 
II. Marcação do Centro Histórico x x x  x    x x 
III. Manutenção e recuperação dos Espaços Verdes  x  x x x x x x x 
IV. Conectividade com a envolvente x   x x x  x x x 

 

I.) Envolvimento da população no processo de planeamento 

Num processo de reabilitação de um Centro Histórico, a população deverá ser chamada 

por várias vezes a participar; quer na apresentação pública do início do processo, onde 

poderá manifestar os seus desejos para o Centro Histórico, quer durante o processo, onde a 

equipa responsável pela elaboração do projecto poderá fazer os mais diversos inquéritos à 

população, quer, finalmente, na discussão pública no período final do projecto. 
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Quando o projecto de reabilitação estiver concluído, a população deverá ser novamente 

chamada a intervir. Esse projecto deve ser apresentado à população na sua versão final, 

para que ela possa ver que os seus anseios, as suas dúvidas e sugestões foram atendidas. A 

população sentirá assim o projecto como efectivamente seu. 

Para consolidar estas apresentações públicas, o Município poderá desenvolver 

iniciativas voltadas para a população. Podem-se, desde já, referir colóquios, acções 

publicitárias, concursos, entre outras. Estas iniciativas são fundamentais para que o cidadão 

tenha uma maior consciência da realidade que o rodeia, pois, quem não conhece 

determinado factor, não lhe dá o devido valor. Assim, entende-se que deveriam existir 

iniciativas de envolvimento da população nos mais variados itens que compõem os Centros 

Históricos.  

Para que não fosse o município a suportar todos os encargos financeiros destas 

iniciativas, poderiam ser, por exemplo, empresas sedeadas no Centro Histórico a patrociná-

las.  

Estas iniciativas serviriam para que o cidadão se sentisse o principal destinatário das 

operações de planeamento. 

II.)  Marcação do Centro Histórico  

À primeira vista, o que distingue, fundamentalmente, o Centro Histórico da sua 

envolvente são as edificações nele presentes, que apresentam características que as da 

envolvente não apresentam. 

De acordo com a teoria estudada, é fundamental reforçar a vitalidade do Centro 

Histórico, bem como valorizar a identidade do mesmo. 

Apesar de o Centro Histórico ser facilmente distinguível da sua envolvente, a 

população, no seu quotidiano, tende a não se aperceber dos limites físicos deste espaço; 

entra e sai do mesmo sem modificar a atitude. 

Entende-se, portanto, que o Centro Histórico deve ser demarcado do restante espaço, de 

modo a que a população o sinta mais apelativo e o viva de uma forma mais respeitosa. 

Existem inúmeras formas de fazer a marcação do Centro Histórico dos espaços 

envolventes. Poderá ser ao nível dos pavimentos utilizados, dos materiais utilizados na 

construção, bem como no tipo de vegetação que se utiliza no Centro Histórico, que deverão 

estar de acordo com as espécies que se utilizavam na génese dos espaços em estudo. 
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III.)  Manutenção e recuperação dos Espaços Verdes 

a. Públicos 

Como foi referido no estudo teórico, são inúmeras as funções que os 

Espaços Verdes desempenham. Este facto, por si só, já poderia justificar a 

alegação de que os Espaços Verdes Públicos existentes em determinado centro 

urbano deverão ser de manter e preservar. No entanto, e para melhor se 

fundamentar esta opção, dever-se-á referir que, num espaço que se prevê mais 

habitado e adaptado às exigências contemporâneas, os Espaços Verdes podem 

surgiu como alguns dos necessários espaços de socialização, reforçando a 

vitalidade do Centro Histórico. 

Deve-se ainda acrescentar que, além da manutenção dos Espaços Verdes, 

será necessário, na maioria dos casos, a sua recuperação, visto apresentarem 

estados degradados. No que diz respeito à recuperação dos Espaços Verdes, 

deve-se referir o facto de, sendo estes espaços com alguma história, devem ser 

mantidos e restaurados segundo as indicações da Carta de Florença. Na 

recuperação, deve-se ter em atenção o espírito com que foi criado o espaço e 

não se devem introduzir novos elementos só porque estão na moda; se assim se 

fizer, destroem-se os espaços e a população deixará de se identificar com eles. 

No entanto, deverão ser dotados de elementos que actualmente são exigidos 

pela população, como sejam, por exemplo, papeleiras e iluminação. 

Para um maior uso destes Espaços Verdes por parte da população, deverão 

desenvolver-se e implementar-se actividades nos mesmos, que agradem à 

população, para que ela se sinta mais atraída pelos Espaços Verdes. 

b. Privados 

Os Espaços Verdes Privados, à semelhança do que acontece com os 

Públicos desempenham inúmeras funções, o que, por si só, poderia constituir 

uma justificação para se manterem e recuperarem. Uma justificação ecológica 

seria suficiente, mas é objectivo desta dissertação assentar numa vertente 

fundamentalmente social. No entanto, e dado que no centro urbano o solo é um 

recurso apetecível para inúmeras actividades, convém, desde já, alertar para a 

importância da manutenção e recuperação dos logradouros. Além de Espaços 

Verdes de socialização, a população necessita de Espaços Verdes de 
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isolamento; o logradouro da habitação, poderá responder a essa necessidade. 

Esse Espaço Verde de isolamento, poderá ser cultivado de diferentes formas; 

uma dessas formas poderá ser com agricultura doméstica, o que poderá 

contribuir para o equilíbrio do orçamento doméstico. Um Espaço Verde 

Privado cultivado e higienizado, em vez de totalmente cimentado e que sirva só 

de arrumos, poderá melhorar as condições de habitabilidade da família, bem 

como melhorar a identidade do Centro Histórico. Quando estas melhorias 

acontecem, a população tende a identificar-se mais com o local onde habita e 

gostar mais dele. 

Dadas estas condições, é imperioso incentivar as famílias a recuperarem os 

seus logradouros, adaptando um espaço antigo a necessidade actuais, como 

sejam jardins de repouso ou hortas domésticas; a recuperação dos logradouros 

constitui uma melhoria social. Estas recuperações, assim como as recuperações 

de Espaços Verdes Públicos, deverão ter em atenção o genius loci, e como tal, 

deverão manter os elementos tradicionalmente presentes nos logradouros: 

latadas, tanques, engenhos de água, etc. 

Embora sendo constituídos por pequenos talhões de terreno, os 

logradouros, quando transformados em Espaços Verdes de qualidade garantem 

maior área verde no Centro Histórico e mais facilmente se conseguirá penetrar 

a Estrutura Verde no interior da cidade; assim, os logradouros constituem a 

grande oportunidade de penetração do verde na cidade.  

IV.)  Conectividade com a envolvente 

A conectividade dos Espaços Verdes dentro do Centro Histórico com os Espaços 

Verdes fora do Centro Histórico permite, além de todas as vantagens inerentes aos Espaços 

Verdes, que o cidadão mantenha o verde física e psicologicamente acessível. Mesmo tendo 

a consciência de que os Espaços Verdes num Centro Histórico são pontos isolados, sente-

se a necessidade de que eles formem um continuum naturale.  

Para auxiliar a criação de conectividade deverá avaliar-se a necessidade de criar novos 

Espaços Verdes; sabendo que 800m é a distância máxima que um cidadão percorre com 

conforto e que os Espaços Verdes da Estrutura Secundária (jardins, largos arborizados, 

entre outros) não devem estar localizados a mais de 400m do utente e que no caso dos 

idosos e de crianças até aos cinco anos não se devem localizar a mais de 100m da 
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habitação88. Tendo conhecimento destes valores e sabendo da escassez de terrenos livres 

nos Centro Histórico avaliar a necessidade de criação de Espaços Verdes, quer de raiz, 

quer adaptando realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 DGOT, 1992, pág. 64. 
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INTRODUÇÃO 

O presente capítulo tem como propósito a análise e exposição do modelo 

interventivo aplicado ao estudo de caso seleccionado – O Centro Histórico de Penafiel.  

O Centro Histórico de Penafiel foi o local escolhido, pela sua forma urbana 

(construído ao longo de uma via principal), pela relação dos espaços verdes públicos e 

privados (apresentando-se os privados claramente em maior número) e pela forma como os 

mesmos são encarados pela população. Pretende-se, com este estudo e respectiva proposta, 

sensibilizar autarcas, técnicos e os próprios habitantes deste e de outros Centros Históricos, 

para a forma como encaram e usam os Espaços Verdes e para que se apercebam da sua 

importância e potencialidades aquando da reabilitação de espaços históricos. Entende-se 

que a realidade penafidelense possui características importantes para um estudo com estas 

exigências, nomeadamente pelo reduzido número de espaços verdes públicos e o elevado 

número de espaços verdes privados devolutos89. 

A análise agora apresentada baseia-se numa pesquisa bibliográfica efectuada, bem 

como na observação directa da realidade, quer por contactos directos com os utentes e os 

habitantes do Centro Histórico, quer por levantamentos efectuados aos espaços públicos e 

privados. A primeira serviu de apoio essencialmente à referência histórica de Penafiel, 

enquanto que a observação directa, com os levantamentos efectuados, foram a base de 

análise da situação existente propriamente dita, como já foi referido no capítulo da 

metodologia. 

Após a análise ao Centro Histórico, apresenta-se a aplicação do modelo 

interventivo. O referido modelo foi desenvolvido com base na bibliografia estudada. 

Entende-se que, com ele, a população irá mais facilmente despertar para os Espaços 

Verdes. 

 

 

                                                           
89 Aos factos referidos anteriormente, acresce o facto de a autora desta dissertação ter desenvolvido a sua actividade 
profissional, enquanto arquitecta paisagista da Oficina de Reabilitação (OR) – Gabinete Técnico Local. (A OR é a equipa 
responsável pela elaboração do Plano de Pormenor do Centro Histórico de Penafiel.) no Centro Histórico de Penafiel e, 
como tal, ter um interesse acrescido pela área; auxiliando esta dissertação no desenvolvimento da sua actividade 
profissional. 
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4.1 – IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE PENAFIEL 

 Para um melhor conhecimento da realidade do Centro Histórico em estudo, faz-se, 

neste ponto, uma identificação e caracterização do mesmo. Primeiramente descreve-se 

brevemente a sua localização geográfica, posteriormente faz-se uma breve referência 

histórica ao desenvolvimento urbano do Centro Histórico e finalmente descrevem-se os 

Espaços Verdes e os seus utentes. 

4.1.1 – Localização geográfica de Penafiel  

O concelho de Penafiel localiza-se no Norte de Portugal (planta 4.1), integra a 

Comunidade Urbana do Vale do Sousa e a NUT III Tâmega.  

O Centro Histórico em estudo localiza-se na cidade sede de concelho (Penafiel) e 

situa-se na parte Norte do concelho (planta 4.2). 

Este Centro Histórico, localizado numa das encostas do vale de Cavalum, encontra-

-se próximo do rio Cavalum, afluente do rio Sousa, que por sua vez é afluente do Douro e 

apresenta uma área de aproximadamente 570 000m2 (planta 4.3). 

Localiza-se a cerca de 30Km do Porto, é servido pela linha de caminho de ferro do 

Douro, pelas estradas nacionais EN15, EN106 e EN320 e pelas auto-estradas A4 e A41 

(planta 4.2). 

                                      

Planta 4.1: Localização do Concelho      Planta 4.2: Acessibilidades à cidade de Penafiel. 

de Penafiel, no contexto nacional.                                Fonte: Clix, 2006. 

Fonte: Wikipédia, 2006.                                                
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4.1.2 – Análise da situação existente. Breve referência histórica 

A localização geográfica de Penafiel a par com a rede viária existente, foram 

factores determinantes no aparecimento da cidade de Penafiel, cujo primeiro povoado se 

considera hoje como a parte baixa do seu Centro Histórico. 

Penafiel, cuja denominação medieval era São Martinho de Moazares, sendo mais 

tarde denominada de São Martinho da Arrifana de Sousa, foi elevada a vila em 1741. Em 

1770 foi elevada a cidade, por D. José, atribuindo-se-lhe o nome de Penafiel. Contudo, os 

seus limites administrativos, tais como hoje se conhecem, só foram definidos no século 

XIX. 90 

A emergência de Penafiel dá-se sobretudo a partir do século XVII. Este século é 

caracterizado fundamentalmente pela construção de edifícios religiosos; foi construída a 

Igreja da Misericórdia91, a Ermida de Nossa Senhora da Piedade, o Recolhimento de Nossa 

Senhora da Conceição, o Convento de Santo António dos Capuchos e a capela do Calvário. 

No século XVIII começaram a executar-se as grandes transformações no espaço 

público de Penafiel, que se iniciaram pela abertura de um novo eixo viário, que no século 

XIX se tornaria a ligação Porto/ Amarante (actual avenida Sacadura Cabral). Este eixo, que 

ligava a actual Praça do Município até ao Calvário, foi o local de eleição para a localização 

das melhores habitações e dos melhores espaços para comércio (Figuras 4.2 e 4.3). Na 

segunda metade deste século, foi construída a Casa da Câmara e Cadeia, também ela 

contígua a este eixo viário e que ditou a criação da Praça do Município. Adjacente a esta 

praça encontra-se a igreja da Misericórdia que separa a referida praça do Largo Padre 

Américo92 que, também neste século, foi alargado, graças à demolição de vários edifícios. 

Foi ainda construído o campo da feira, actual Largo do Conde de Torres Novas, (Figuras 

4.4 e 4.5) e alargada a rua da Ajuda, transformando-se em Largo de Nossa Senhora da 

Ajuda (Figuras 4.6 e 4.7).  

Seguidamente apresenta-se uma planta da cidade de Penafiel posterior às referidas 

transformações (planta 4.4). A par com esta planta apresenta-se uma fotografia aérea actual 

(Figura 4.1) do Centro Histórico da cidade de Penafiel, para melhor percepção. Como se 

                                                           
90 Oficina de Reabilitação, 2006, pág. HA2. 
91 A igreja da Misericórdia foi mandada edificar em 1621, funcionou como Sé Catedral durante o curto bispado de 
Penafiel, no século XVIII. Está classificada como imóvel de interesse público pelo Instituto Português do Património 
Arquitectónico, pelo Decreto 28/82, de 28 de Fevereiro. (BERNARDO, 2006, pág.1). 
92 Antiga praça da Misericórdia (BERNARDO, 2006, pág.1). 
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pode constatar pela comparação das imagens, a área que no séc. XVIII constituía o 

perímetro da cidade de Penafiel, actualmente corresponde ao seu Centro Histórico. 

 

 
Planta 4.4: Planta da cidade de Penafiel, s/ data, s/ escala. 

Fonte: Santos, 2000, pág.94. 

 

 
Figura 4.1: Fotografia aérea do Centro Histórico de Penafiel nos dias de hoje, s/escala. 

Fonte: OR. 
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Figura 4.2: Avenida Sacadura Cabral, s/data. Figura 4.3: Avenida Sacadura Cabral, 2005 (EN15). 

Fonte: Postais do museu de Penafiel.  Fonte: OR. 

 

 

  
Figura 4.4: Largo do Conde de Torres Novas, s/data. Figura 4.5: Largo do Conde de Torres Novas, 2005. 

Fonte: Postais do museu de Penafiel.  Fonte: OR. 

 

 

     
Figura4.6: Largo de Nossa Senhora da Ajuda, s/data.   Figura 4.7: Largo de Nossa Senhora da Ajuda, 2005. 

Fonte: Álbum Foto Antony.      Fonte: OR. 
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A par com as fotos mais antigas (Figuras 4.2, 4.4 e 4.6), colocaram-se fotos 

recentes (Figuras 4.3, 4.5 e 4.7), para uma melhor compreensão da evolução que os 

espaços sofreram. 

Já no século XIX, fruto de acontecimentos políticos e militares, o Convento dos 

Capuchos foi incendiado e o seu edifício cedido à Misericórdia, que lá criou o seu hospital. 

A capela de Santo António foi demolida, dando lugar à igreja do Carmo. A abertura de 

novas ruas foi continuando e abriu-se, por exemplo, a avenida Manuel Pedro Guedes, que 

liga a praça do Município à estação dos caminhos-de-ferro. Foi necessário criar-se um 

novo mercado e, para tal, demoliram-se as capelas da Piedade e dos Passos, bem como 

uma parte do antigo quartel e construiu-se o mercado da Alegria. As duas confrarias 

lesadas pela construção do mercado foram indemnizadas com um terreno no monte do 

Facho, onde construíram o Santuário de Nossa Senhora da Piedade e dos Santos Passos e o 

parque verde envolvente (Figura 4.8). Foi ainda construído o jardim público, actual jardim 

do Calvário (Figura 4.9). 

 

  
Figura 4.8: Santuário do Sameiro, 1895.  Figura 4.9: Jardim do Calvário, 1963. 

Fonte: Álbum Foto Antony.   Fonte: Álbum Foto Antony. 

 

Já no século XX o centro da cidade foi ligado à estação de Novelas por caminho-    

-de-ferro, ligação essa que desapareceu ainda no mesmo século. Foi naquele século que o 

mercado da Alegria foi demolido para dar lugar a um edifício de habitação e de comércio, 

onde, na sua cave, funciona ainda hoje o mercado municipal. 

Analisando esta sucinta resenha histórica, comparando-a com a planta 4.5, constata-

-se que a par das constantes transformações que a parte alta da cidade ia sofrendo, a parte 

baixa foi sendo esquecida, razão pela qual a parte alta é a mais nobre e onde habitam os 
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penafidelenses mais abastados e a parte baixa está reservada às classes mais desfavorecidos 

e aos operários. 
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4.1.3 – Análise da situação existente: Os Espaços Verdes de Penafiel 

Penafiel desenvolveu-se ao longo de um eixo viário estruturante: a ligação Porto/ 

/Amarante (a antiga estrada real); e toda a sua malha urbana evoluiu ao longo do mesmo. 

Este eixo, apesar de ter sofrido uma derivação, formando um Y, desempenha um papel 

fundamental na leitura da cidade e em particular do seu Centro Histórico. 

No que diz respeito aos seus Espaços Verdes, Penafiel apresenta uma área verde 

privada superior à pública. 

4.1.3.1 – Os Espaços Verdes Públicos do Centro Histórico de Penafiel 

No tocante aos Espaços Verdes Públicos, o Centro Histórico de Penafiel é, como a 

generalidade dos Centros Históricos portugueses, pobre em Espaços Verdes Públicos; estes 

existem em pequenas quantidades e com espécies vegetais pouco variadas.  

O eixo viário atrás referido encontra-se “rematado” pelos dois principais Espaços 

Verdes do Centro Histórico Penafidelense, (1) o Parque Zeferino de Oliveira93 e (5) o 

Jardim do Calvário. É ainda ao longo deste eixo que surgem os restantes Espaços Verdes 

Públicos do Centro Histórico, são eles (2) o Largo das Devesas, (3) a Praça da República e 

(4) o Largo do Conde de Torres Novas (planta 4.6). 

Quanto (1) ao Parque Zeferino de Oliveira94, é um espaço com aproximadamente 

34 520m2 e localiza-se no extremo Norte do Centro Histórico, num monte cuja designação 

foi variando ao longo dos tempos, passando por Monte de S. Bartolomeu, Monte do Povo, 

Monte da Forca, Monte Maninho ou Monte do Facho95. É composto pela igreja de Nossa 

Senhora da Piedade e Santos Passos96, por um parque verde, um bar e a sede do 

agrupamento de escuteiros de Penafiel. 

O Santuário começou a ser construído a 1 de Fevereiro de 1886, segundo projecto 

de Jorge Pereira Leite, para as confrarias dos Santos Passos e de Nossa Senhora da 

Piedade, que se haviam unido em 1885 numa única. Esta igreja servia para substituir as 

capelas das duas confrarias que existiam num outro local onde a edilidade pretendia 

                                                           
93 Também designado por Jardim do Sameiro (por ser considerado semelhante ao Santuário do Sameiro, em Braga, mas 
de menores proporções) ou Santuário de Nossa Senhora da Piedade e dos Santos Passos. 
94 Em honra do principal messenas do parque, o emigrante Zeferino de Oliveira. 
95 Oficina de Reabilitação, 2006, pág. HA28. 
96 Ao gosto do revivalismo gótico-bizantino (Oficina de Reabilitação, 2006, pág. HA30) 
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construir a praça do mercado97. O projecto foi mandado executar por Manuel Pedro 

Guedes98 e oferecido às 

 

                                                           
97 Mercado da Alegria. 
98 Presidente da edilidade à época e um dos fidalgos da casa da Aveleda. 
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referidas confrarias e contemplava a planta da igreja, um hotel e o parque envolvente; 

contudo, por razões financeiras apenas se construiu a igreja. O parque só começou a ser 

construído nos anos 20 e 30 do século XX99 e o hotel nunca chegou a ser executado. 

Embora a ideia inicial da construção deste santuário fosse atrair peregrinos, ele 

actualmente atrai essencialmente os alunos das escolas circundantes que por lá se 

passeiam, os fiéis das missas de domingo, noivos a casarem-se nessa igreja ou os utentes 

do bar do lago. 

O parque apresenta diversos equipamentos e elementos constituintes (planta 4.7). O 

busto de Zeferino de Oliveira (Figura 4.10), alminhas (Figura 4.11), vários bancos (Figura 

4.12), lagos, dois coretos (Figura 4.13) e varandins de argamassa de betão a imitar 

madeira, o grande lago (Figura 4.14) (desenhado pela Companhia Hortícola Portuense) 100, 

a escadaria central de acesso à igreja, o parque de merendas e o bar do lago (reconstruído 

em 2001). 

Apresenta, ainda, os estratos arbóreo (com 681 exemplares, sendo a maioria Tilia 

spp, Platanus spp, Laurus nobilis e Quercus spp), arbustivo e herbáceo, podendo a sua 

colecção botânica ser considerada a mais significativa do Centro Histórico. 

 

 

                                                           
99 A autoria do projecto do parque é desconhecida. 
100 Antes da construção do actual bar existia um outro que, na segunda metade do séc. XX, realizava o bar do lago. Era 
um acontecimento que implicava o esvaziamento do lago, para limpeza, e durante o qual as pessoas dançavam dentro do 
lago. (MENDES, 2002) 

Planta 4.7: Parque Zeferino de Oliveira, s/escala. 
Adaptado de: OR. 



Capítulo IV – Da caracterização geral do Centro Histórico de Penafiel à intervenção nos seus Espaços Verdes 

 

64

Na planta 4.7 notam-se claramente os elementos aquáticos, bem como a 

importância do arvoredo presente. 

                                           
Figura 4.10: Busto de Zeferino de Oliveira, 2005 Figura 4.11: Alminhas, 2005. 

Fonte: OR.      Fonte: OR. 

 

                  
Figura 4.12: Bancos em argamassa de betão, 2005.        Figura 4.13: Coreto em argamassa de betão, 2005. 

Fonte: OR.             Fonte: OR. 

 

          
Figura 4.14: Grande lago e bar, 2005.  Figura 4.15: Alameda de plátanos, 2005. 

Fonte: OR.     Fonte: OR. 
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O (2) largo das Devesas apresenta aproximadamente 2 960m2 e localiza-se na parte 

Nordeste do Centro Histórico, próximo do Parque do Sameiro. 

Actualmente é utilizado como parque de estacionamento para aproximadamente 30 

viaturas, sendo que no séc. XIX era o espaço da feira de S. Bartolomeu (ou feira das 

cebolas).  

Apresenta um reduzido número de equipamentos. Apenas alguns bancos e 

contentores do lixo (Figura 4.16). 

Possui unicamente estrato arbóreo, com exemplares de plátanos e tílias. 

 

 

Figura 4.16: Largo das Devesas, 2005. 

                                                        Fonte: OR. 

 

A (3) praça da República101 é um espaço com cerca de 2 640m2, localiza-se no 

limite Este do Centro Histórico, nas traseiras do palacete do barão do Calvário, actual 

edifício da Biblioteca Municipal, e assume-se como um miradouro sobre a encosta de 

Cavalum. Este espaço é utilizado essencialmente como zona de estar e de contemplação da 

encosta de Cavalum por casais de namorados sendo, também, por isso designado como 

Jardim dos Namorados. 

Possui uma pérgola em granito no seu limite e vários canteiros bordejados a bucho, 

com pequenas composições de anuais (Figura 4.17). Os seus percursos são em basalto e 

calcário e em betuminoso, de onde em onde pontuados por pequenos arcos em metal 

cobertos por roseiras. Possui ainda: uma estátua do Padre Américo, colocada em 1972102, 

                                                           
101 Como homenagem à República Portuguesa, implantada a 5 de Outubro de 1910. 
102 Natural de Galegos, Penafiel, fundou a casa do Gaiato, instituição que serve de apoio a jovens rapazes 
desfavorecidos economicamente. 
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um fontanário (Figura 4.18)103, e 21 elementos pétreos, entre os quais se destacam um 

relógio de sol e vários marcos da Cruz de Cristo. 

Apresenta os estratos arbóreo, sub-arbustivo e herbáceo. 

 

          
Figura 4.17: Praça da República, 2005   Figura 4.18: Fonte da Praça da República, 2005. 

Fonte: OR.      Fonte: OR. 

 

O (4) Largo do Conde de Torres Novas104 apresenta uma área de aproximadamente 

19 750m2 e localiza-se no limite Sudoeste do Centro Histórico. 

Este local foi construído para albergar a feira de Penafiel e, ainda hoje, é neste 

espaço que a mesma se realiza aos dias 10 e 20 de cada mês, sendo nos restantes dias 

utilizado como parque de estacionamento (Figura 4.19). É, também, neste espaço que se 

realizam eventos temporários, como a feira de S. Martinho (Figura 4.20). Nesta área estão, 

ainda, localizados: um paiol e um recinto de treinos da Guarda Nacional Republicana, uma 

vez que o quartel da GNR se localiza contiguamente a este espaço. 

Apresenta unicamente estrato arbóreo, no qual se destaca uma importante colecção de 

plátanos, com várias décadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Que se encontrava na avenida Sacadura Cabral, no antigo mercado da Alegria. 
104 Ou Largo da Feira. 
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Figura 4.19: Largo do Conde de Torres Novas, 2005.Figura 4.20: Feira de S. Martinho, 2005. 

Fonte: OR.     Fonte: OR. 

 

O (5) jardim do Calvário apresenta uma área de aproximadamente 5 060m2 e 

localiza-se entre a avenida Egas Moniz e o Largo do Conde de Torres Novas. 

O Jardim do Calvário105, mandado construir em 1882, ao jeito dos passeios 

públicos do século XIX, foi aberto ao público a 29 de Junho de 1883106. Actualmente 

constituiu um dos pontos de estadia fundamentais do Centro Histórico Penafidelense. No 

séc. XIX107 era utilizado unicamente pelas classes mais abastadas, tal como outros jardins 

da sua época e com características semelhantes às suas. 

Apresenta canteiros bordejados a buxo e composições de anuais; os percursos são 

em saibro (Figura 4.22) e é ladeado por dois passeios, um em granito e outro em calcário e 

basalto. Possui um busto de Egas Moniz com uma corda ao pescoço e um de António 

Nobre108, um coreto com cobertura em ferro e elementos decorativos em ferro fundido, 

formando rendilhados no friso de cobertura (Figura 4.21), um lago, um bar com esplanada, 

um parque infantil109, um quiosque e paragens de autocarros e táxis (planta 4.8). 

Apresenta estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo.110 

 

 

                                                           
105 Ou Jardim Público. 
106 Embora nessa data, ainda, faltassem as grades e a cobertura do coreto. 
107 De acordo com o Comércio de Penafiel, de 28 de Fevereiro de 1883, a autoria do jardim do Calvário deve-se ao hábil 
amador hortícola Luís Barbosa Braga. 
108 Inaugurado a 18 de Março de 1941, obra de António e Carlos Carneiro. 
109 Cuja última remodelação data de 1 de Junho de 2001. 
110 Algumas das espécies arbóreas presentes neste jardim foram doadas por Alfredo Allen. 
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Árvores Caducas

Árvores Perenes

Coníferas

Palmeiras

 
Planta 4.8: Planta do Jardim do Calvário, s/ escala. 

Adaptado de: OR. 

 

 

           
Figura 4.21: Coreto do Jardim do Calvário, 2005. Figura 4.22: Jardim do Calvário, 2005. 

Fonte: OR.     Fonte: OR. 

 

Os referidos Espaços Verdes, embora em número reduzido, pela sua localização e 

importância histórica, são de preservar e é de fomentar a sua utilização. Para que esta 

localização se revelasse de qualidade, todos eles deveriam sofrer projectos de recuperação, 

pois existem alguns elementos degradados ou com uma componente estética inadequada ao 

local onde se encontram. 

Ainda como Espaços Verdes Públicos são de referir as vias, as praças e os largos 

arborizados (planta 4.9). A saber: a Avenida Zeferino de Oliveira; o Largo do Município; o 

Largo do Padre Américo; o Largo de Santo António dos Capuchos; a Rua Faião Soares e a 

Rua Vitorino da Costa. 
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4.1.3.1.1– Identificação e caracterização do perfil do utilizador dos Espaços Verdes do Centro 

Histórico de Penafiel 

Para melhor se perceber o perfil do utilizador dos Espaços Verdes Públicos do 

Centro Histórico de Penafiel, realizou-se um pequeno inquérito111 aos utentes desses 

espaços. Este inquérito foi realizado entre os dias 31 de Julho e 4 de Agosto de 2006, com 

as entrevistas efectuadas nos períodos da manhã e da tarde. 

Realizaram-se 99 entrevistas aos utentes dos Espaços Verdes Públicos de Penafiel: 

58 aos utentes do Jardim do Calvário, 31 aos utentes do Parque do Sameiro e 10 aos 

utentes da Praça da República. De referir que o tempo passado em cada um dos espaços foi 

semelhante, o que demonstra que o Jardim do Calvário é mais utilizado do que os outros 

dois. É ainda de salientar que em todos os dias em que se efectuaram entrevistas, no 

período da manhã nunca havia pessoas na Praça da República. Será ainda de acrescentar 

que os resultados obtidos para o Parque Zeferino de Oliveira poderiam ser diferentes se os 

inquéritos tivessem sido realizados fora do período de Verão, pois, como ele se encontra 

contíguo a algumas escolas, os utilizadores seriam, provavelmente, em maior número e na 

sua maioria estudantes que lá passam os seus tempos livres e que por lá passam nas 

deslocações para as referidas escolas. No largo do Conde de Torres Novas e no largo das 

Devesas não foram efectuadas entrevistas dado que são utilizados como parques de 

estacionamento e, como tal, as pessoas não os procuram por outros motivos que não sejam 

de passagem. 

Poderão, ainda, existir outros dados que seriam diferentes se o inquérito tivesse sido 

realizado noutra época do ano. No entanto, optou-se por esta data por ser época de férias, 

na qual as pessoas estão mais propensas a actividades lúdicas e de contacto com a natureza 

e, como tal, mais receptivas a participar em inquéritos desta natureza. 

Apresentam-se, de seguida, os resultados obtidos com a realização dos inquéritos. 

 

 

 

                                                           
111 Em anexo, apresenta-se o modelo do inquérito elaborado e realizado para esta investigação. 
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Figura 4.23: Período de utilização dos Espaços Verdes do Centro Histórico de Penafiel. 
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Figura 4.24: Sexo dos utilizadores dos Espaços Verdes do Centro Histórico de Penafiel. 

 

Pelos resultados obtidos aquando das entrevistas, constatou-se que os Espaços 

Verdes são fundamentalmente utilizados no período da tarde (60.60%), por utentes do 

género masculino (55.56%). 
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Figura 4.25: Idade dos utilizadores dos Espaços Verdes do Centro Histórico de Penafiel. 

 

No que diz respeito à idade dos utilizadores, ela é variável. No entanto, será de 

salientar a Praça da República, em que, apesar dos poucos utilizadores, 80% deles têm 

idades compreendidas entre os 11 e os 20 anos.112 
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112 Quando comparados estes resultados obtidos para a praça da República, com os resultados para o sexo dos 
utilizadores, em que as percentagens são semelhantes para ambos os sexos (40 e 60%), percebemos porque vulgarmente 
se chama a este espaço jardim dos namorados. 

Figura 4.26: Profissão dos utilizadores dos Espaços Verdes do Centro Histórico de Penafiel. 
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Quanto à profissão dos utilizadores, e à excepção da praça da República, em que 

uma maioria expressiva é estudante (70%), os outros espaços são fundamentalmente 

utilizados por domésticas (6.45% e 24.14%, para o parque Zeferino de Oliveira e jardim do 

Calvário, respectivamente), reformados (19.35% no parque do Sameiro e 32.76% no 

jardim do Calvário) e desempregados (12.90% e 1.72%, para o parque Zeferino de Oliveira 

e jardim do Calvário, respectivamente). 
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Figura 4.27: Frequência de utilização do espaço. 
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Figura 4.28: Motivo de uso do Espaço. 

Quanto à frequência de utilização, o parque Zeferino de Oliveira e o jardim do 

Calvário são utilizados diariamente (35.48% e 34.48%) ou ocasionalmente (38.71% e 

48.28%) o que coincide com o facto de serem utilizados maioritariamente como recreio 

(54.84% e 48.28%) ou passagem (25.81% e 50%). 
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Figura 4.29: Classificação dos Espaços Verdes do Centro Histórico de Penafiel. 
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Os Espaços Verdes do Centro Histórico de Penafiel são considerados pela maioria 

dos utentes (74.75%) como bons. Alguns utentes consideram os espaços como razoáveis. 

No entanto, somente para o jardim do Calvário existem utentes a considerá-lo como Mau, 

sendo a percentagem pouco expressiva (1.72%). 
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Figura 4.30: Definição do Espaço Verde preferido, no Centro Histórico de Penafiel. 

Quando questionados relativamente ao Espaço Verde favorito no Centro Histórico, 

a percentagem mais expressiva coincide com o espaço em que se encontram, no entanto, 

no geral, o parque Zeferino de Oliveira é considerado o favorito, com 50.51%. 
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Figura 4.31: Intenção de mais Espaços Verdes no Centro Histórico. 
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Figura 4.32: Tipo de Espaços Verdes pretendidos para o Centro Histórico de Penafiel. 

 

78.79% dos utilizadores entende que seriam necessários mais Espaços Verdes no 

Centro Histórico de Penafiel. Quando questionados relativamente ao tipo de Espaços 

Verdes que prefeririam, as respostas não são esclarecedoras: 38.4% preferiria um jardim 

formal, 31.3% um parque urbano, 3% hortas urbanas, 21.2% Ns/Nr e 6.1% responde que 

gostaria de um outro tipo de espaço, diferente dos que existem, mas não especificam qual. 

4.1.3.2 – Os Espaços Verdes Privados do Centro Histórico de Penafiel 

No Centro Histórico de Penafiel surgem como Espaços Verdes Privados os 

logradouros. Dos 638 edifícios existentes, 401 possuem logradouro, contabilizando uma 

área de 175 300 m2. Foi efectuado um levantamento113 em 143 desses 401 logradouros 

(planta 4.10). Embora só se tenham efectuado levantamentos em 35.6% dos logradouros, 

os resultados não seriam substancialmente diferentes dos que agora apresentam se se 

tivessem efectuado levantamentos à totalidade dos espaços, pois os logradouros em falta 

apresentam características semelhantes aos levantados. Pela análise da planta 4.10 

constata-se que a parte baixa do Centro Histórico tem o levantamento efectuado a quase 

                                                           
113 Os dados utilizados nesta etapa da dissertação são os constituintes de um levantamento efectuado pela Oficina de 
Reabilitação. O levantamento dos logradouros decorreu entre Setembro de 2005 e Março de 2006. Embora se tivesse 
tentado efectuar levantamento de todos os logradouros, só foi efectuado o levantamento daqueles cujos proprietários 
autorizaram. 
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todos os logradouros, e na parte alta da cidade os edifícios cujos logradouros faltam 

levantar têm um uso semelhante aos que estão levantados, ou são de serviços, como se 

pode constatar pela análise da planta 4.11. Os referidos logradouros apresentam uso 

ornamental, agrícola ou misto, sendo este último o uso predominante. 25.8% dos 

logradouros levantados, 37, apresentam elementos de água, como sejam tanques, poços ou 

fontes. Este facto é sintomático de uma rede hídrica muito utilizada; “Penafiel apresenta 

reduzido interesse hidrológico, as águas subterrâneas são utilizadas em grande parte para 

usos domésticos e para rega.”114  

Os logradouros são, na sua maioria, terrenos rectangulares, com dimensões 

variáveis (cuja média é de 8metros por 30metros), localizados nas traseiras das habitações. 

Os logradouros de maiores dimensões, e que rodeiam as habitações, encontram-se na parte 

baixa do Centro Histórico. Os logradouros menores são planos, e os de maiores dimensões 

são constituídos por socalcos de cultivo. Alguns dos logradouros de maiores dimensões são 

cultivados em talhões por diferentes pessoas (que não os proprietários do espaço). Os 

logradouros pertencentes a edifícios devolutos também se encontram devolutos, com 

excepção dos casos em que são cultivados em talhões. 

Nos logradouros levantados surgem também elementos históricos, como sejam 

relógios de sol, pias em granito ou latadas. Este tipo de elementos está presente em 24 dos 

logradouros levantados. 

Pela análise da fotografia aérea do Centro Histórico de Penafiel (Figura 4.1) pode-  

-se ainda constatar que alguns dos logradouros se encontram totalmente impermeabilizados 

e, a maioria dos logradouros possui construções abarracadas, que serão utilizadas como 

arrecadações (facto que se confirma quando se analisam os levantamentos efectuados). 

4.1.3.3 – Os Espaços Verdes de Enquadramento do Centro Histórico  de Penafiel 

Entende-se por Espaços Verdes de Enquadramento aqueles que se encontram nas 

imediações do Centro Histórico e que possibilitam a continuidade ecológica desejável. 

Apresentam-se com estas características a Quinta da Aveleda e as encostas cultivadas do 

rio Cavalum, o rio Cavalum e o parque da cidade de Penafiel, bem como as Reservas 

Agrícola e Ecológica Nacional. 

                                                           
114 MEDEIROS, 1980, pág.6. 
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A quinta da Aveleda, datada do século XVI, está localizada a Oeste do Centro 

Histórico. É um espaço privado, fundamentalmente plano, de produção vinícola e de gado. 

É um dos espaços emblemáticos da cidade de Penafiel e do Vale do Sousa. Os jardins que 

envolvem a casa da Aveleda, constituem dos Espaços Verdes de referência no Norte de 

Portugal, conhecidos fundamentalmente pela colecção de camélias e de azáleas, bem como 

pelos elementos escultóricos e construídos. 

A Sudeste do Centro Histórico encontram-se as encostas cultivadas do rio 

Cavalum, à direita do rio, constituídas por socalcos cultivados que vão desde os limites do 

Centro Histórico até ao rio Cavalum, sendo atravessadas pela variante do Cavalum (via 

rodoviária construída para retirar parte do tráfego do centro da cidade). Na revisão do 

Plano Director Municipal toda esta área se encontra classificada como urbanizável, com 

excepção da frente da praça da República. 

O parque da cidade de Penafiel, localiza-se nas margens do rio Cavalum e possui 

aproximadamente 5 hectares. É a primeira fase de um parque que, se prevê, de maiores 

dimensões e que se localizará ao longo das margens do rio Cavalum, ao longo da extensão 

do perímetro urbano. 

A Reserva Agrícola Nacional é essencialmente constituída pela quinta da Aveleda e 

a Reserva Ecológica Nacional encontra-se próximo da linha de caminho de ferro do Douro 

(Porto-Régua), e nas encostas de Cavalum. A Reserva Ecológica encontra-se afastada do 

Centro Histórico. 

Para uma melhor percepção desses espaços apresenta-se uma planta que abrange o 

Centro Histórico e a envolvente, com a marcação do limite do Centro Histórico em estudo, 

bem como a identificação dos Espaços Verdes anteriormente referidos (planta 4.12). 
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4.1.4 – Apresentação dos resultados dos inquéritos da Oficina de Reabilitação  

Neste ponto do trabalho, apresentam-se alguns dados de um inquérito115 realizado 

pela Oficina de Reabilitação – Gabinete Técnico Local de Penafiel. Entendeu-se necessário 

apresentar estes resultados, pois eles, embora não tenham sido efectuados 

propositadamente para esta dissertação, auxiliam na percepção da realidade penafidelense. 

A Oficina de Reabilitação aquando do estudo que efectuou ao Centro Histórico de 

Penafiel elaborou um inquérito que se destinava a todos os habitantes do Centro Histórico 

Penafidelense. Era pretensão da Oficina de Reabilitação, com o referido inquérito, ter uma 

percepção efectiva da realidade dos habitantes para quem estava a dirigir o seu estudo. 

                                                           
115 Enunciado do inquérito em anexo. 
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Foram distribuídos inquéritos pela totalidade dos residentes do Centro Histórico 

Penafidelense e seus limites, sendo que somente 169 famílias responderam. 

Dado que algumas das questões formuladas no referido inquérito possuem interesse 

para o nosso estudo, entendeu-se conveniente apresentar os resultados. Esses resultados, 

depois de tratados, são os seguintes: 

• Como locais a visitar no Centro Histórico de Penafiel, 77,1% dos inquiridos 

respondem o Parque Zeferino de Oliveira, 5,7% o Jardim do Calvário e 11,4% a 

Praça da República. 

• No que diz respeito à quantidade de Espaços Verdes, 17,7% considera que existem 

Espaços Verdes em número Suficiente e 37,1% considera que os mesmos estão em 

número Insuficiente. 45,2% Ns/Nr. 

• Relativamente à classificação dos Espaços Verdes, 24,2% consideram os Espaços 

Verdes Bons; 40,3% Razoáveis; 29% Maus e 6,5% Ns/Nr. 

• À pergunta sobre o que mais aprecia no Centro Histórico de Penafiel, 27,4% 

respondeu a Paisagem e 45,2% os Jardins e as Praças. 

Muito embora a amostra não seja totalmente significativa e possam existir erros 

estatísticos, da análise dos valores apresentados pode-se constatar que os residentes do 

Centro Histórico de Penafiel apreciam os Espaços Verdes que possuem, que classificam 

como sendo em número insuficiente e de qualidade razoável. 

Quanto à qualidade dos espaços, e comparando estes dados com os do inquérito 

efectuado no âmbito desta dissertação, conclui-se existir alguma discrepância, pois neste 

caso são considerados Razoáveis e no outro inquérito Bons. Esta diferença poderá dever-se 

ao número de entrevistados, ou ao facto de os outros entrevistados serem frequentadores 

dos espaços e estes serem habitantes do Centro Histórico, podendo ou não ser 

frequentadores. 

 

 

Pode-se, em jeito de conclusão, referir que os Espaços Verdes Públicos do Centro 

Histórico de Penafiel se apresentam em número reduzido, e são considerados pela 

população como razoáveis a bons, mas em número insuficiente. São também vistos como 

um atractivo da cidade para quem a visita. 
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Julga-se, ainda, que dada a qualidade espacial que possuem, bem como a sua 

importância histórica e social, estas áreas verdes deveriam ser valorizadas e encaradas 

como um ponto de desenvolvimento do Centro Histórico e uma mais valia social e 

ecológica. 

No próximo ponto aplica-se o modelo de intervenção proposto. 
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4.2 – PENAFIEL – PROPOSTA 

Após a apresentação dos resultados da análise ao Centro Histórico de Penafiel, 

dedica-se este ponto à apresentação da aplicação do modelo interventivo, criado, ao Centro 

Histórico em causa. 

Embora este modelo não tenha pretensões a ser a solução para todos os problemas 

dos Centros Históricos, acredita-se que sirva de apoio a tomadas de decisão e de alerta para 

a população. Numa real aplicação do modelo, os Espaços Verdes deverão ficar mais 

apelativos, assim a população ficará mais sensibilizada para os problemas que os mesmos 

apresentam deixando de os vandalizar e eliminar. 

Posteriormente à análise elaborada para o Centro Histórico de Penafiel, 

encontraram-se alguns problemas, para os quais se procura resposta com a presente 

proposta. A este propósito, e de entre todos eles, salientam-se: 

• O Centro Histórico de Penafiel apresenta um reduzido número de Espaços Verdes, 

Públicos; na zona baixa do Centro Histórico não apresenta nenhum; 

• A inércia das autoridades, ao longo das últimas décadas, relativamente aos Espaços 

Verdes, não havendo actividades que os dinamizem, nem uma manutenção 

adequada; 

• A divisão entre a parte alta e a parte baixa da cidade, relativamente ao número de 

Espaços Verdes Públicos. A parte baixa é a mais desfavorecida e onde habitam as 

pessoas com menores possibilidades financeiras. No entanto, é, também, a que 

apresenta maior apetência para uma intervenção, por dispor de mais espaço e 

menor volume de área construída; 

• Os Espaços Verdes que possui, essencialmente a Praça da República, não se 

apresentam apelativos à população, para que sejam visitados; 

• O elevado número de logradouros que se apresentam devolutos. 

Apesar de todos estes problemas, para os quais se procura resposta com o modelo 

interventivo proposto, Penafiel apresenta uma característica que se considera como uma 

mais valia. A cidade localiza-se entre duas áreas verdes importantes: a quinta da Aveleda 
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(cujo limite coincide com parte do limite do Centro Histórico) e as encostas do rio 

Cavalum. Esta proximidade permite uma continuidade ecológica forte e, como tal, mais 

adequada, do que aquela que se verifica através de vias arborizadas, por exemplo. 

Com a proposta que agora se apresenta para o Centro Histórico de Penafiel, tenta-se 

que este seja um espaço mais apetecível para estar e viver, não só para os mais idosos que 

são por si só a população mais presente nos Centros Históricos, mas, também, para os mais 

jovens.  

Esta proposta teve sempre como base a satisfação das necessidades e exigências da 

população actual, num contexto herdado do passado e que se pretende preservar o mais 

possível para o futuro. 

4.2.1 – Proposta de modelo de intervenção  

Como referido no capítulo III, para este modelo apresentam-se acções distribuídas 

por diversas tipologias mediante o tipo de problemas a que pretende dar resposta. 

Apresenta-se, de seguida, a aplicação das referidas acções. 

4.2.1.1 – Envolvimento da população 

No que diz respeito ao envolvimento da população, e dado que se pretende a 

Valorização dos Centros Históricos e dos Espaços Verdes que os constituem, julga-se 

fundamental, além das apresentações públicas dos projectos, alertar a população para as 

funções destes espaços ao nível da reabilitação dos Centros Históricos. Este alerta poderia 

ser feito através de, por exemplo, campanhas publicitárias, workshops ou colóquios. Estas 

acções deveriam, também, sensibilizar a população local para o carácter histórico da área 

em estudo, para que ela adquira a consciência de que uma reabilitação não resulta se não se 

tiverem em conta as componentes históricas do local, quer seja ao nível dos espaços, 

construídos e não construídos, quer seja ao nível das memórias e afinidades da população 

com a área em estudo. Um projecto que pretenda a reabilitação de um espaço, se destruir 

algo com que a população se identifique – a memória desse espaço, por exemplo – vai, 

com certeza, ser mal aceite e, como tal, revelar-se num fracasso. 
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Para além destas acções, existem outras que se entende serem igualmente 

pedagógicas e que podem conduzir a uma maior valorização de Espaços Verdes Públicos e 

Privados. Essas acções devem ser propostas tendo em atenção as funções e características 

de cada um dos espaços. Desta forma, serão tidas em atenção as funções e características 

existentes naturalmente (por exemplo as ecológicas) e, ainda, aquelas que embora 

naturalmente existentes se pretendem potenciar (as estéticas, sociais, de impactos na saúde, 

pedagógicas e económicas). 

4.2.1.2 – Marcação do Centro Histórico  

A área de estudo designa-se por Centro Histórico por coincidir com a origem do 

aglomerado urbano e por possuir valores históricos, patrimoniais, urbanísticos, 

paisagísticos, culturais e evolutivos que a distinguem do restante espaço urbano e que, 

como tal, merece um tratamento diferenciado, e uma maneira de ser visto por utentes e/ou 

habitantes desse espaço, também diferenciada, relativamente ao resto do perímetro urbano. 

É por se pretender essa diferenciação que se julga conveniente marcar as entradas 

do Centro Histórico. Essa marcação não deverá ser rígida nem prender demasiado a 

atenção do utente, mas algo que, embora intuitivamente, mostre ao habitante que está a 

entrar num espaço distinto.  

Embora o espaço do Centro Histórico deva ter um tratamento diferente do restante 

perímetro urbano ao nível dos materiais utilizados, formas e cores, propõe-se a marcação 

das entradas apenas para auxiliar a percepção da mudança de espaços. 

A vegetação será uma possível forma de marcação. A vegetação, principalmente ao 

nível do estrato arbóreo, a usar na reabilitação de um Centro Histórico, essencialmente nos 

seus Espaços Verdes públicos, deverá ser a autóctone da área onde se encontra. Neste caso 

as árvores autóctones desta região são: Carvalho-roble (Quercus robur), Carvalho-negral 

(Quercus pyrenaica), Sobreiro (Quercus suber), Azereiro (Prunus lusitanica), Catapereiro 

(Pyrus communis spp. piraster), Medronheiro (Arbutus unedo), Aderno (Phillyrea 

latifolia), Azevinho (Ilex aquifolium) e Pinheiro-Manso (Pinus pinea)116. 

                                                           
116 CABRAL & TELLES, 2005, pág. 42. 
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Pretende-se que na marcação das entradas do Centro Histórico sejam utilizadas 

árvores que se diferenciem das restantes utilizadas no Centro Histórico e simultaneamente 

que se adaptem às condições físicas que lhes serão impostas. Optou-se, assim, pelo 

Carvalho-roble. Na planta 4.13, localizam-se as entradas do Centro Histórico que poderão 

sofrer intervenção. 

Esta proposta de plantação dos carvalhos teria que ser alvo de um projecto 

individual para cada uma das entradas, de modo a que se estudasse melhor a sua 

localização. Esses projectos teriam que seguir um programa base comum. Todos eles 

deveriam ter três carvalhos, plantados em trincheira, com um distanciamento de cinco 

metros entre si. Assim, uma pessoa, ao entrar pela primeira vez no Centro Histórico e ao 

passar pelos carvalhos, não se iria aperceber, à partida, de que eles marcavam a entrada 

num outro espaço. No entanto, após a passagem pelas diferentes entradas e depois de se 

aperceberem de que o tratamento do espaço público, para lá dos carvalhos, era diferente, 

começariam a fazer a ligação entre os carvalhos e as entradas do Centro Histórico. 

Além das entradas, uma outra vertente do Centro Histórico de Penafiel, poderá ser 

a via medieval e as suas varandas. 

Penafiel desenvolveu-se, como foi referido na análise do caso de estudo, ao longo 

de uma via medieval. Pela sua componente histórica e patrimonial entende-se que seria 

interessante marcar essa via. 

Ao longo da via medieval encontram-se inúmeras casas com varandas em ferro117.  

 

                     
Figura 4.33: Varandas em ferro.   Figura 4.34: Varandas em ferro. 
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117 O ferro é uma das profissões artesanais com maior tradição no concelho. 
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Deixando um pouco de parte a função ecológica dos Espaços Verdes, pensando 

essencialmente na sua componente estética e na componente etnográfica do concelho, 

propõe-se a colocação de floreiras nas varandas, de modo a constituir uma chamada de 

atenção para as varandas em ferro. 

Através do diálogo com os proprietários poder-se-ia impulsionar a colocação de 

floreiras. A Câmara Municipal poderia, inclusive, fornecer as flores, contribuindo, assim, 

para que mais facilmente os habitantes acedessem a tal iniciativa. Desta forma, 

essencialmente na Primavera e no Verão, a via medieval ficaria mais florida e destacar-se- 

-ia das restantes. Na planta 4.14, identifica-se a via medieval, bem como as casas que têm 

varanda de ferro e que se poderão destacar. 

Numa outra iniciativa que seria interessante fomentar para que os habitantes 

aderissem a esta acção de embelezamento das varandas, a Câmara Municipal promoveria 

um concurso de varandas floridas, onde a mais bela ganharia um prémio e ficaria 

devidamente identificada, por exemplo, com uma placa na fachada do edifício, para que os 

utentes do Centro Histórico a pudessem admirar devidamente. 

4.2.1.3 – Manutenção e Recuperação dos Espaços Verdes   

Como havia sido dito anteriormente, o modelo não é uma receita, pelo que deverá 

ser adaptado a cada caso. Assim, para o caso do Centro Histórico de Penafiel, optou-se por 

uma intervenção ao nível dos (A) Espaços Privados, dos (B) Espaços privados de interesse 

público e dos (C) Espaços Públicos do Centro Histórico em estudo. 

A – Espaços privados 

Todos os Espaços Verdes privados do Centro Histórico de Penafiel encontram-se 

identificados na planta 4.16. Devem ser alvo de um programa que incentive os 

proprietários à sua preservação. Seria interessante para os proprietários que fosse lançado 

um manual de boas práticas dos logradouros, para que eles saibam como agir perante os 

mesmos. Este manual deveria contemplar duas secções, uma para a agricultura doméstica e 

outra para o uso ornamental; seriam explicadas quais as espécies que se devem cultivar, 

como se devem manter e as épocas de plantação e floração ou colheita.  
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Deveriam, ainda, incluir-se nesse manual algumas sugestões de como tirar maior 

partido do espaço, quer a nível ornamental/estético, quer a nível das culturas. Os habitantes 

deveriam ser incentivados a preservar o seu logradouro e, se necessário, criar um 

regulamento camarário que impedisse a impermeabilização do espaço e a não construção 

no mesmo, explicando-lhes o porquê de tal atitude ser prejudicial. Os logradouros 

deveriam ser cultivados biologicamente, não usando adubos químicos, por estes serem 

prejudiciais aos animais e aos aquíferos, e por uma pequena horta não ter as exigências de 

uma grande produção. Deveria, também, explicar-se aos proprietários que os produtos que 

obteriam dessas produções biológicas, embora não tivesse a aparência de um produto de 

supermercado, podendo por vezes ter “mazelas”, teriam certamente um melhor sabor. 

Paralelamente ao concurso explicado anteriormente para as varandas, a Câmara 

Municipal poderia promover um semelhante para os espaços verdes privados. O habitante 

que tivesse o melhor logradouro ganharia um prémio e o seu logradouro ficaria 

devidamente identificado. Uma das condicionantes à participação seria que, para 

concorrerem a este concurso, teriam que manter, caso existisse previamente no logradouro, 

o elemento de água e a latada, por serem elementos predominantes dos logradouros do 

Centro Histórico de Penafiel; em 134 logradouros visitados, 36,6% possuem elemento de 

água e 17,9% possuem latada. 

B – Espaços privados de interesse público 

• Identificação 

Existem alguns espaços privados que pelas suas características merecem ser 

destacados dos restantes e talvez até visitados pelo público. Identificam-se na planta 4.17 

os espaços que se pretendem tornar visitáveis. O logradouro A, por possuir um relógio de 

Sol. O logradouro B, por possuir uma oficina de latoeiro. O logradouro C, pela dimensão, 

sistema de rega e forma como se encontra cultivado. O logradouro D, pela dimensão e 

características históricas: a fonte, o tanque, a cascata, a estufa, a passareira, a latada e a 

cortina de camélias. A juntar a estes logradouros individuais destacam-se, ainda, os 

logradouros existentes no quarteirão da capela de Nossa Senhora da Ajuda. 
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• Manutenção e recuperação 

Os logradouros atrás referidos, excepto o C, deverão ser alvo de um plano de 

recuperação por se encontrarem praticamente devolutos. Este projecto deveria ter o 

cuidado de preservar a identidade do espaço, utilizando espécies típicas da época de 

construção de cada um dos edifícios a que pertencem.  

O quarteirão da Igreja da Ajuda, pela sua localização central no Centro Histórico, 

pretende-se que se torne visitável, tornando-o um “pocket garden”, onde os utentes do 

Centro Histórico se possam sentir num espaço confortável e discreto, e no qual possam 

relaxar. Para além da localização, este quarteirão foi escolhido pela sua dimensão e por ser 

um quarteirão completamente fechado (o único no Centro Histórico de Penafiel). Para tal, 

deverá fazer-se um protocolo com os proprietários, de modo a que os logradouros sejam 

visitáveis. Para isso teriam que se remover as divisões, preservados os seus elementos mais 

importantes, garantido o acesso aos mesmos. Dado que existem dois estabelecimentos de 

restauração no quarteirão, um restaurante e uma pastelaria, julga-se que o melhor acesso ao 

interior dos quarteirões seria por um destes dois espaços. Assim, não se invadia a 

privacidade dos habitantes dos restantes edifícios, nem teria de se aceder por outro tipo de 

estabelecimento comercial, como papelarias ou retrosarias. Existe, ainda, a possibilidade 

do acesso ser garantido por uma das laterais da igreja de Nossa Senhora da Ajuda, bastaria 

para tal demolir uma pequena parede de granito que foi construída posteriormente à 

construção da igreja. Estas três hipóteses de entrada no quarteirão encontram-se 

assinaladas na planta 4.16. O que se pretende para este quarteirão seria algo semelhante ao 

que acontece com o IBA de Berlim118; uma utilização na frente dos edifícios, distinta da 

que acontece nas traseiras, onde a população tem maior área de recreio e estadia. 

• Criação de um percurso temático 

Uma outra forma que se entende correcta para a divulgação dos logradouros é a 

criação de percurso temático, subordinado ao tema dos logradouros (planta 4.16). Neste 

percurso incluíram-se os logradouros privados de interesse público, os vencedores dos três 

primeiros prémios do concurso dos logradouros e uma passagem pela via medieval e todas 

as suas varandas floridas 
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118 IBA: Internationale Bauhaustellung Berlim; Exposição internacional de edificações. 
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Este percurso realizar-se-ia apenas na época primaveril, para que o visitante não 

ficasse desmotivado pelo calor, pela chuva ou pelo frio. Outra das razões para a escolha da 

Primavera é pelo facto de ser nesta época do ano que as plantas dos jardins, na sua maioria, 

se encontram em flor. 

Por forma a que não fosse necessário percorrer o interior das casas cujos 

logradouros seriam de visitar, utilizar-se-iam os percursos existentes nas traseiras da 

cidade, como se ilustra na planta 4.17. Para o efeito, eles teriam que ser alvo de um 

projecto de recuperação, dotando-os de iluminação, papeleiras, bancos e estruturas de 

sombreamento. 

C – Espaços públicos 

• Manutenção e recuperação 

Os Espaços Verdes públicos existentes no Centro Histórico de Penafiel são o 

parque do Sameiro, o largo das Devesas, a praça da República, o jardim do Calvário e o 

largo do Conde de Torres Novas.  

O largo das Devesas e o largo do Conde de Torres Novas deverão manter o uso 

actual, no caso do primeiro, ser parque de estacionamento e, no segundo, ser parque de 

estacionamento e recinto de feira (fim para o qual foi construído). 

O largo das Devesas deveria ser, no entanto, alvo de um projecto de recuperação, 

nomeadamente de alguns dos seus exemplares arbóreos que se encontram num mau estado 

fitossanitário e de recuperação dos elementos de mobiliário urbano que possui.  

O largo do Conde de Torres Novas deveria ser alvo de um projecto que concluísse a 

parte que se encontra em terra batida. A área que serve de estacionamento encontra-se em 

bom estado de conservação. No entanto, a área próxima do paiol encontra-se sem qualquer 

uso e tratamento. Pela sua localização central na cidade e pela sua posição privilegiada 

sobre Paredes119, seria interessante criar ali uma área de lazer, constituída por um espaço 

verde e por estruturas de apoio a bares, restauração e realização de espectáculos culturais 

(teatrais e/ou musicais, por exemplo) que atraísse mais pessoas a este espaço e, como tal, 

ao Centro Histórico de Penafiel. 
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O parque do Sameiro deveria unicamente ser alvo de um projecto que recuperasse 

as estruturas de betão armado, os percursos em saibro e a massa arbórea que possui, 

substituindo alguns dos exemplares arbóreos infestantes ou aqueles cujo estado 

fitossanitário o justifique ou, ainda, os que foram mutilados pela poda. De modo a que se 

promovesse um maior uso deste espaço poderia ficar a cargo dos exploradores do bar do 

lago, a promoção de actividades a realizar no parque, essencialmente destinadas aos jovens 

durante as férias e aos idosos durante todo o ano. Seria, também, interessante desenvolver 

durante os fins-de-semana actividades que envolvessem toda a família, por forma a que se 

promovesse o convívio da família entre si e desta para com a própria cidade.  

Relativamente à praça da República, deveria ser alvo de um projecto que 

recuperasse os seus pavimentos e a sua vegetação. Por estar localizada nas traseiras da 

biblioteca municipal, num local sossegado do Centro Histórico, e que se assume como 

miradouro sobre a encosta de Cavalum, este espaço seria o ideal para contemplação e a 

realização de eventos promovidos pela biblioteca municipal. Estes eventos teriam que se 

realizar para faixas etárias específicas. 

O jardim do Calvário é um espaço essencialmente de passagem e que se encontra 

próximo da área que se pretende para lazer. Assim, propõe-se a recuperação do traçado 

original do jardim, incluindo o bar que lá existe e que se propõe recuperar (que embora não 

fazendo parte do traçado original, atrai visitantes ao espaço). A gerência do bar poderá 

também promover a realização de espectáculos no coreto; com essa iniciativa dinamiza-se 

o jardim e atraem-se visitantes ao local, que durante a noite tem pouca utilização pelo facto 

de as pessoas temerem pela sua segurança, em grande parte pela falta de iluminação. 

Em todas estas propostas dever-se-ia ter o cuidado de melhorar a Estrutura Verde 

do Centro Histórico, adoptando um bom desenho do espaço, um adequado revestimento 

vegetal dando maior visibilidade a umas espécies em detrimento de outras, tendo sempre 

presentes os princípios enunciados nas cartas e recomendações internacionais, 

nomeadamente a carta de Florença. 

 

 

                                                                                                                                                                                
119 Paredes é um dos concelhos limítrofes de Penafiel. 
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4.2.1.4 – Conectividade entre o Centro Histórico e a envolvente 

Conforme foi referido na explicação do modelo, a criação de novos Espaços Verdes 

pode auxiliar a conectividade dos espaços. Tendo consciência da escassez de solos, mas 

tendo a percepção da necessidade de espaços verdes, propõe-se a criação de um Espaço 

Verde na zona mais desfavorecida do Centro Histórico. 

Aquando da análise ao Centro Histórico de Penafiel, constatou-se que alguns dos 

logradouros com maior área do Centro Histórico eram usados por diferentes habitantes que 

lá dispunham de talhões onde cultivavam as suas hortas. Esses talhões são-lhes cedidos a 

título de empréstimo pelos proprietários dos terrenos. 

Tendo em atenção esse facto e aliando-o à bibliografia teórica que existe sobre a 

matéria, considera-se interessante a criação de hortas comunitárias no Centro Histórico de 

Penafiel. Depois de devidamente analisada a área em estudo, o melhor espaço para tal 

projecto seria o logradouro E. É um logradouro que se encontra devoluto, onde alguns 

habitantes, com autorização do proprietário, cultivam os seus pequenos talhões. Esta acção 

não será, portanto, mais do que regularizar uma situação existente, torna-la mais eficiente e 

divulga-la. 

Existem inúmeros casos, por todo o mundo, de cidades com hortas comunitárias 

que confirmam que as hortas urbanas são uma mais valia para o local onde estão 

implantadas. Taylor120 refere que as hortas do Bronx, nos Estados Unidos, produzem 

“mais do que alimentos saudáveis para estas comunidades carentes. Os resultados são 

índices de criminalidade menores, vizinhanças urbanas embelezadas e novo orgulho 

comunitário.” A experiência dos quintais na periferia do Rio de Janeiro121 revela que as 

famílias participantes, cuja maioria tinha um reduzido rendimento, começaram a poder 

comer hortaliças diariamente e, simultaneamente, com a sociabilização que praticam 

nessas hortas aumentaram a sua auto-estima.  

Relativamente próximo de Penafiel existe um programa com algumas semelhanças 

com o que se pretende com esta proposta, o programa “Horta à porta”, promovido pela 

Lipor. Depois de se obter informação sobre o programa, através do site que possui na 

Internet (www.hortadaformiga.com), agendou-se uma entrevista com a Eng. Aldora 

                                                           
120 TAYLOR, s/data. 
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Pinheiro122. Os dados obtidos são os que seguidamente se apresentam. Embora a 

localização das 5 hortas que possuem não seja a ideal, mas a possível, dado que os terrenos 

são cedidos pelas juntas de freguesia, para os 141 talhões de que dispõem têm 650 

inscrições. A Lipor, por razões de confidencialidade, não cedeu uma listagem com as 

idades e profissões dos hortelãos. No entanto, informa que possuem pessoas de todas as 

idades, profissões e classes sociais. Quando questionada sobre se Penafiel seria um local 

com potencialidades para hortas biológicas comunitárias e se considera que um projecto 

com estas características pode contribuir para a dinamização de um Centro Histórico como 

o de Penafiel, a Eng. Aldora não hesita em responder “Claro que sim!”. De acordo com as 

suas convicções, o contacto com a terra é um apelo ao voltar às raízes, no sentido de 

chamar a população ao local de onde é originária. A Eng. Aldora Pinheiro chamou ainda a 

atenção para o facto de Penafiel não poder fazer parte do projecto da Lipor “Horta à Porta” 

por não pertencer ao Grande Porto. 

A 16 de Junho de 2006, efectuou-se uma visita à Horta de Rates (na Póvoa de 

Varzim), do programa Horta à Porta, de modo a que fosse possível entender melhor o 

funcionamento das hortas comunitárias. Encontrava-se lá um dos hortelãos, que falou um 

pouco sobre aquela horta (Figuras 4.35 e 4.36). Segundo Rui Filipe Mota, 30 anos, 

residente na Póvoa de Varzim e agente da brigada de trânsito, na horta de Rates cultivam 

talhões hortelãos oriundos de vários municípios, desde a própria Póvoa de Varzim, a Vila o 

Conde e até mesmo Vila Nova de Gaia; quanto às profissões, elas são variáveis, desde 

polícias a advogados.  

Os dados apresentados alertam para o facto de as hortas comunitárias terem uma 

procura efectiva. Além do número da procura ultrapassar em muito o número da oferta, os 

hortelãos estão dispostos a percorrer longos caminhos para lá chegarem (de Vila Nova de 

Gaia à Póvoa de Varzim são aproximadamente 40 Km). 

Penafiel, juntamente com outros municípios, poderia iniciar um projecto 

semelhante, poderia, por exemplo, criar as “hortas do Vale do Sousa”. Neste sentido 

propõe-se que o logradouro E deveria ser alvo de um projecto, onde se construiria um 

apoio aos hortelãos, onde poderiam depositar o seu material. Esse projecto deveria, ainda, 

contemplar a divisão do logradouro em talhões e a construção de caminhos. Todos os 

                                                                                                                                                                                
121 MONTEIRO & MENDONÇA, 2004. 
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talhões teriam água para a rega, fornecida pela Câmara Municipal. Deveria, também, ser 

construída uma pequena área infantil onde as crianças pudessem brincar, enquanto os pais 

cultivavam o seu talhão. 

 

                    

            Figura 4.35: Horta de Rates. 2006   Figura 4.36: Horta de Rates. 2006 

 

Os habitantes inscreviam-se para cultivar os talhões e a preferência seria dada a 

desempregados e reformados habitantes no Centro Histórico de Penafiel, de modo a 

contribuírem para ocupar o tempo livre e/ou auxiliar no orçamento doméstico. 

 

Esta proposta não poderia estar completa sem uma ligação dos Espaços Verdes à 

envolvente em que se inserem. Até este ponto esta proposta era essencialmente virada para 

a componente social. No entanto, em nenhuma altura foi esquecida a sua componente 

ambiental, e esta só estará efectivamente correcta se se tiver em atenção o continuum 

naturale necessário. 

Dentro do limite do Centro Histórico, a forma possível para haver continuidade, 

dado ser um espaço de construção muito densa, característica que é semelhante a todos os 

Centros Históricos, é através dos logradouros. Eles são fundamentais, pois como são uma 

área livre de construções, dentro de uma área construída, vão garantir a permeabilidade 

necessária a um correcto funcionamento do ciclo hidrológico e a área verde necessária à 

passagem e repouso dos animais. Eles são, ainda, fundamentais à população, para que 

tenham espaços verdes de repouso, dentro da agitação da cidade. 

                                                                                                                                                                                
122 A entrevista com a eng. Aldora Pinheiro decorreu nas instalações da Lipor a 23 de Junho de 2006. 
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Por outro lado, os espaços verdes públicos existentes dentro do Centro Histórico 

vão contribuir de uma forma semelhante, exceptuando no repouso das pessoas. Embora as 

pessoas possam repousar, não são espaços de isolamento, mas espaços de confraternização. 

A ligação do Centro Histórico à envolvente para criar a rede de conectividade é, 

neste caso particular, um pouco difícil de criar, pois não existe uma linha de água que, por 

si só, lhe confira continuidade. Este Centro Histórico também não é atravessado por 

nenhuma auto-estrada ou caminho-de-ferro, pelo que as suas faixas de protecção não 

poderão ser usadas para conectividade com o exterior. 

A quinta da Aveleda tem os seus limites coincidentes com os do Centro Histórico. 

A Estrada Nacional número 15 (EN 15) atravessa o Centro Histórico. Próximo do Centro 

Histórico existe uma circular à cidade. Dadas estas condicionantes, optou-se por criar um 

corredor verde, com alinhamentos de Quercus robur, através da Rua Engenheiro Matos, da 

EN 15 e que depois através da circular ligasse à encosta de Cavalum, com o parque da 

cidade e o rio Cavalum. No outro limite a proximidade à Quinta da Aveleda confere a 

continuidade e depois esta prolonga-se através da Auto-Estrada número 4 (A4), como se 

pode observar na planta 4.18. 
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4.3 – Obstáculos à aplicação do modelo interventivo  

Uma real aplicação deste modelo pressuporia a iniciativa e autorização da Câmara 

Municipal de Penafiel. Embora fazendo parte da equipa que desenvolveu o Plano de 

Pormenor para o Centro Histórico de Penafiel, esta proposta é meramente teórica não se 

tendo feito uma aplicação da mesma no âmbito da actividade exercida na Oficina de 

Reabilitação, por vicissitudes várias.  

Em Novembro de 2006, a Câmara Municipal de Penafiel informou que existiam 

compromissos assumidos pela autarquia, para com diferentes intervenientes, para os 

espaços em questão (Planta 5.1), pelo que se constatou que a aplicação deste modelo seria 

manifestamente impossível. De entre todos esses compromissos salientam-se: 

- Para o Largo do Conde de Torres Novas: a Autarquia propõe o abate do 

conjunto de plátanos e a construção de vários edifícios públicos; ao contrário da 

proposta deste modelo que consiste na criação de um espaço verde, com a 

respectiva recuperação do conjunto de plátanos e a criação de equipamentos de 

apoio; 

- Para o Jardim do Calvário: a construção de uma ligação ao largo do Conde de 

Torres Novas, eliminado o parque infantil e o bar do lago; em vez de restaurar o 

jardim e o seu traçado original, como proposto neste modelo; 

- Para o Logradouro E: o compromisso da autarquia passa pela construção de 

edifícios de habitação e equipamentos públicos; a proposta deste estudo consiste na 

criação de hortas urbanas; 

- Para os espaços de Conectividade com a envolvente: está em estudo uma 

proposta que passa pela criação de um parque de estacionamento e de um bairro de 

habitação colectiva em vez de manter, tal como proposto, as encostas verdes do rio 

Cavalum. 

Encontra-se ainda em estudo a possibilidade de urbanizar os três maiores 

logradouros do Centro Histórico, pelo que a continuidade fica comprometida e a Estrutura 

Ecológica Urbana fica com as suas funções debilitadas. 
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Sintetizando, dos cinco Espaços Verdes Públicos existentes, a autarquia prevê a 

manutenção de dois, a demolição de um e a alteração de dois comprometendo, de acordo 

com o modelo proposto, o seu desenho e as suas funções. 
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4.4 – Súmula conclusiva  

Como se constata pela análise da aplicação do modelo interventivo, os Espaços 

Verdes, por si só, não reabilitam o Centro Histórico mas podem contribuir para a sua 

reabilitação e uso. 

Assim, esta proposta baseia-se no incentivo à população, através de programas 

específicos, para a preservação e utilização dos Espaços Verdes. Estes programas 

contemplam os interesses da população contemporânea, a qualidade dos Espaços Verdes e 

os elementos ecológicos, entre outros valores. 

Conseguem-se, desta forma, concretizar dois objectivos paralelos: a procura e o uso 

do Centro Histórico por ter Espaços Verdes públicos com um desenho adequado às 

necessidades contemporâneas e espécies vegetais atractivas e conseguem-se preservar 

esses espaços pela sua aceitação por parte da população. Com esta forma de intervir, os 

Espaços Verdes em causa poderiam vir a contribuir para uma estratégia ecológica mais 

ampla que beneficiaria a população, não só do Centro Histórico, mas a população em geral. 

Como se constata no ponto 4.3 deste capítulo, existem obstáculos à aplicação do 

modelo, no entanto, e apesar de tudo, pensa-se ter contribuído, em primeiro lugar, e de 

forma geral, para a discussão sobre a necessidade de existência de Espaços Verdes nos 

Centros Históricos e da reabilitação de todas as suas componentes; em segundo lugar, e de 

forma mais específica ou particular, para o conhecimento real e efectivo dos Espaços 

Verdes do Centro Histórico de Penafiel. 
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Nos últimos anos, os perímetros das cidades foram-se alastrando, novas construções 

surgiram, novos espaços públicos foram construídos e novos parques verdes foram criados. 

No entanto, paralelamente a todas estas mudanças, o centro dos aglomerados urbanos, o 

seu pólo de origem, foi sendo esquecido. A par com este processo, as pessoas mais 

abastadas foram abandonando as suas habitações no centro e os espaços começaram a ficar 

devolutos. 

Todo este cenário levou à formulação de um novo paradigma: voltar a viver o (e 

no) Centro Histórico. A resposta encontrada para esse retorno às origens foi a reabilitação 

do mesmo. No entanto, tal reabilitação só poderá ser efectiva quando programada para a 

plenitude das suas componentes, onde se inserem os Espaços Verdes, tal como foi referido 

no Capítulo II. Foi este cenário que levou ao estudo da problemática dos Espaços Verdes 

nos Centros Históricos das cidades portuguesas, em concreto, os Espaços Verdes inseridos 

no Centro Histórico de Penafiel, centro não muralhado e sem uma linha de água no seu 

seio. 

Este estudo foi elaborado com o propósito de que as intervenções feitas nos 

referidos centros sejam mais adaptadas aos padrões de vida contemporâneos. Essas 

intervenções devem-se auxiliar da história e, como tal, ter o cuidado de salvaguardar o 

património. 

Para regrar essas intervenções e auxiliar os técnicos, criou-se um modelo 

interventivo (Figura 5.1) para os Espaços Verdes dos Centros Históricos e aplicou-se esse 

modelo ao Centro Histórico de Penafiel. 
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Levantamento da área em estudo

Tratamento da informaçao
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Figura 5.1: Modelo Interventivo Proposto 

 

O pressuposto de adaptar os Espaços Verdes dos Centros Históricos às 

necessidades de vida contemporâneas e a aplicação do modelo interventivo levou à 

obtenção das respostas às questões que haviam sido formuladas. Assim: 

- Deverão os espaços verdes públicos existentes nos Centros Históricos ser 

mantidos imutáveis ou devem fazer-se novas intervenções? Ou por outro lado, 

devem eliminar-se os existentes e criar novos espaços? Para esta questão a 

resposta é a de que tais espaços devem ser mantidos, recuperados e adaptados às 

condições e exigências da actualidade, tal como referido no capítulo anterior, 

através da manutenção e recuperação dos Espaços Verdes, iniciativa proposta no 

modelo de intervenção. No entanto, tais intervenções deverão ter em atenção todo o 

capital histórico da região, por forma a evitar a homogeneidade destes Centros, quer 

entre si, quer em relação ao restante perímetro urbano. O não respeito por esta regra 

pode levar à perda do capital cultural e, consequentemente, a sua rejeição, por parte 

da população. 
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- Como fomentar a procura e o uso dos Espaços Verdes dentro dos Centros 

Históricos? O fomento da procura destes espaços pode ser levado a cabo através da 

implementação das várias práticas, tal como foi apontado nas acções pedagógicas 

do modelo de intervenção. Recordando alguma delas, podem-se enunciar os 

percursos temáticos e os workshops. Para tal deverão ser estimuladas nos utentes 

tais necessidades, através de campanhas de sensibilização. 

- Deverá ser incentivada a abertura de alguns logradouros, incitando a sua 

valorização e preservação? Quais as vantagens e desvantagens? Sim! Esta é a 

resposta imediata a esta questão. O recurso à assinatura de protocolos entre os 

proprietários e as autarquias pode ser uma via para se promover o uso dos 

logradouros e a sua manutenção, tal como foi referido no Capítulo IV. Também 

aqui, e uma vez mais, o envolvimento da população aliado às outras iniciativas é 

fundamental. Quanto às vantagens destas políticas de actuação podemos referir, 

desde já, as de cariz ambiental (Centros Históricos mais asseados, mais apelativos) 

e as de cariz ecológico, quando todas as funções dos espaços verdes são 

conseguidas (ecológicas, estéticas, impactos na saúde, sociais, pedagógicas e 

económicas). Apesar de não se encontrarem desvantagens, existem obstáculos à 

abertura dos logradouros ao público. O principal obstáculo à abertura dos 

logradouros está no facto de os seus proprietários poderem sentir que perdem 

privacidade e, como tal, não aderirem à iniciativa, mas cabe aos políticos, 

auxiliados pelos técnicos, tentar eliminar este preconceito. 

O estudo de caso revelou-se uma importante fonte de aprendizagem, na medida em que 

permitiu encontrar as potencialidades e obstáculos do modelo proposto e que estão 

descritas no quadro 5.1. 
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Quadro 5.1: Potencialidades e Obstáculos à aplicação do modelo de intervenção. 

POTENCIALIDADES/ 

OPORTUNIDADES 

OBSTÁCULOS 

• Valorizar as três vertentes 

(Ambiental, estética e social) 

• Centros Históricos mais atractivos 

• Espaços Verdes mais atractivos 

• Educação ambiental para a 

população, decisores e 

intervenientes no processo de 

planeamento: população mais 

esclarecida 

• Os intervenientes conhecem 

melhor o seu papel e melhoram-no  

• Rentabilizar economicamente os 

Espaços Verdes, por exemplo com 

recurso a esplanadas, exposições, 

entre outras 

• Expectativas da população 

• Valor dos terrenos no centro das 

cidades é elevado 

• As contrapartidas económicas 

imediatas dos Espaços Verdes face à 

construção são inferiores 

• Investimento financeiro inicial 

• Compromissos assumidos 

previamente à aplicação do modelo 

• A formação dos técnicos de 

planeamento 

• Expectativas da população 

 

Entende-se que este trabalho é inovador na medida em que todas as conclusões que 

aqui foram sendo apresentadas permitam aos decisores públicos e privados, potenciais 

intervenientes neste processo: 

− conhecer o seu “real” papel e o seu grau de envolvimento no processo de 

reabilitação dos referidos espaços; 

− (re)orientar, com o intuito de valorizar, a formação complementar dos quadros 

técnicos que actuam ao nível do planeamento urbano, no sentido de melhorar o 

seu “real” desempenho no âmbito de todas as tarefas que lhes são inerentes. 

 

Os estudos no âmbito do planeamento, nomeadamente ao nível da intervenção 

sobre os Espaços Verdes, requerem equipas verdadeiramente intradisciplinares (arquitectos 
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paisagistas, historiadores, botânicos, etc.), dada a diversidade teórica, metodológica e 

pedagógica que caracterizam o seu percurso. Existe, no entanto, a consciência de que um 

projecto de Mestrado é não só um trabalho de cariz predominantemente individual e 

solitário, mas, também, um ponto de partida para outros trabalhos. 

 

A dissertação agora apresentada evidenciou as funções dos Espaços Verdes e as 

potencialidades e obstáculos de um modelo criado para os Espaços Verdes de Centros 

Históricos. Todavia, ficou ainda por estudar, por exemplo, o custo financeiro da 

aplicabilidade deste modelo ou o envolvimento da população no processo de reabilitação. 

Estes temas poderão revelar-se em possíveis trabalhos a desenvolver no futuro. 

 

Acredita-se, ainda assim, ter sido possível inovar, quer no tipo de análise efectuada, 

quer no conhecimento sobre o tema. A presente investigação é agora colocada ao dispor 

dos diversos agentes de planeamento com o intuito de que novas e melhores práticas de 

planeamento venham a ser pensadas, tendo, no entanto, por base as pessoas e todas as 

necessidades inerentes a uma real e efectiva qualidade de vida.  
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ANEXOS 



 

ANEXO I 

Inquérito aos utentes dos Espaços Verdes do 
Centro Histórico de Penafiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data  Hora   

Idade  Sexo Masculino  Feminino  

Profissão  

Local onde se encontra J. Calvário  Pq. Sameiro  

Pr. República    

Frequência de uso do espaço Diária  Semanal  

Mensal  Ocasional  

Motivo de uso do espaço Passagem  Recreio  

Outra   

Como classifica o espaço Bom  Mau  

Razoável   

Qual o seu espaço verde preferido no C.H. de Penafiel J. Calvário  Pq. Sameiro  

Pr. República    

Gostaria de mais espaços verdes no C.H. Sim  Não  

Se sim, de que tipo  Jardim formal  Parque urbano  

Hortas 
comunitárias 

 Outro  

Qual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

Inquérito aos habitantes do Centro Histórico de 
Penafiel, realizados pela Oficina de 

Reabilitação 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
 
 
 

INQUÉRITO SÓCIO-ECONÓMICO DO CENTRO HISTÓRICO                                  N.º de Processo

2. Caracterização do Agregado Familiar

Profissão/Situação ProfissionalAno/Curso actualEscolaridadeIdade Profissão/Situação ProfissionalAno/Curso actualEscolaridadeIdade

9. Notas / Observações / Sugestões

6. Em relação ao Edifício

• É Arrendatário

• É Proprietário Pensa Reabilitar (fazer obras)? Sim  

Não

5. Rendimento do Agregado Familiar Mensal (€)

• < 400

• 400 – 800

• 800 – 1200

• 1200 – 1600

• 1600 – 2000

• > 2000

7. Membro/s do Agregado Familiar com 
Necessidades Especiais

8. Membro/s do Agregado Familiar que usufruem de Ap oio Social

OutroOutro

Lares 3ª IdadeActvs. Tempos Livres

Lares Crianças/JovensCentro de Convívio

Jardins InfânciaCentro de Dia

CrechesApoio Domiciliário

OutroOutro

Lares 3ª IdadeActvs. Tempos Livres

Lares Crianças/JovensCentro de Convívio

Jardins InfânciaCentro de Dia

CrechesApoio Domiciliário

3. Trajectória Geográfica e Residencial

Razões de  
Mudança

Residência 
Anterior

Razões de  
Mudança

Residência 
Anterior

4. Deslocações Pendulares

Transporte                  
Privado

Tempo de 
Deslocação

Transporte                      
Público

Local
Trabalho/Estudo

Transporte                  
Privado

Tempo de 
Deslocação

Transporte                      
Público

Local
Trabalho/Estudo

Tipo de LimitaçãoParentesco Tipo de LimitaçãoParentesco Sim Não Sim NãoTipo Apoio Social Sim Não Sim NãoTipo Apoio Social

Número de Pessoas da Família

Tempo de Residência 
no Centro Histórico

Actividade 
Complementar

Ocupação dos 
Tempos Livres

Grau de 
Parentesco

Profissão/Situação ProfissionalAno/Curso actualEscolaridadeIdade Profissão/Situação ProfissionalAno/Curso actualEscolaridadeIdade Actividade 
Complementar

Ocupação dos 
Tempos Livres

O Residente

Profissão/Situação ProfissionalAno/Curso actualEscolaridadeIdade Profissão/Situação ProfissionalAno/Curso actualEscolaridadeIdade Actividade 
Complementar

Ocupação dos 
Tempos Livres

Outro Tipo de 
Relação

Nos próximos:

3 anos

5 anos

+ anos

1.  Identificação

N.º da Porta                         N.º do AndarEdifício da Rua 

Proprietário (Dono)

Residente (Arrendatário) 



INQUÉRITO SÓCIO-ECONÓMICO 
 

1. Identificação 
Indicação da morada do edifício. 
Indicação do nome do proprietário da habitação.  
Indicação do nome do residente da habitação. 

2. Caracterização do Agregado Familiar  
 Informação das características distintivas dos elementos que compõem o agregado 

familiar, nomeadamente o parentesco, idade, escolaridade (concluída), ano ou curso que 
frequenta actualmente, nomeadamente pós-graduações, mestrados ou doutoramentos, 
profissão e situação profissional, actividade ou actividades complementares, e ocupação 
dos tempos livres.  

 
Exemplo de preenchimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Trajectória Geográfica e Residencial 
Tempo de Residência – Indicação do período de tempo que reside no Centro Histórico. 
Residência Anterior – Identificação da residência anterior, se for o caso, referindo a 

freguesia e concelho. 
Razões de Mudança – Indicação dos motivos da mudança, caso tenha tido residência 

anterior. 
4. Deslocações Pendulares 

Local Trabalho/Estudo – Identificação do local de trabalho/estudo dos membros do 
agregado. 

Transporte Público – Indicação do meio de transporte que utiliza nas deslocações 
trabalho/estudo (autocarro, comboio, táxi, etc.) 

Transporte Privado – Indicação do meio de transporte que utiliza nas deslocações 
trabalho/estudo (velocípede, motociclo, veículo ligeiro, veículo pesado, etc.) 

Tempo de Deslocação – Indicação do tempo de duração da deslocação para os locais 
de trabalho e de estudo dos respectivos membros do agregado. 
5. Rendimento do Agregado Familiar Mensal (€)  

Assinale com um X a média do rendimento mensal, em euros, do agregado familiar. 
6. Propriedade  

Assinale com um X se é arrendatário ou proprietário. 
No caso de ser proprietário, indique se pensa reabilitar, fazer obras. Se a resposta for 

afirmativa, indique quando pretende reabilitar.  
7. Membro/s do Agregado Familiar com Necessidades E speciais 

Caso haja algum membro, ou membros, do agregado familiar que necessitem de 
cuidados especiais, indique o grau de parentesco e o tipo de limitação. 
8. Membro/s do Agregado Familiar que usufruem de Ap oio Social 

Se algum membro usufruir de apoio social, assinale com um X o tipo de apoio social. 

2. Caracterização do Agregado Familiar

JardinagemCostureira / Reformada4º Ano77Mãe

CinemaPorteira barEstudante3º / Direito12 º Ano23Filha 

Música /  TVContabilista / EmpregadoMestrado FinançasLicenciatura25Filho

VoluntariadoAdministrativa / Desempregada5º Ano50Mulher

JardinagemCostureira / Reformada4º Ano77Mãe

CinemaPorteira barEstudante3º / Direito12 º Ano23Filha 

Música /  TVContabilista / EmpregadoMestrado FinançasLicenciatura25Filho

VoluntariadoAdministrativa / Desempregada5º Ano50Mulher

Profissão/Situação ProfissionalAno/Curso actualEscolaridadeIdade Profissão/Situação ProfissionalAno/Curso actualEscolaridadeIdade

Número de Pessoas da Família 06

Actividade 
Complementar

Ocupação dos 
Tempos Livres

Grau de 
Parentesco

Café / FutebolBombeiroTorneiro / Empregado6º Ano55João Alves Café / FutebolBombeiroTorneiro / Empregado6º Ano55João Alves

Profissão/Situação ProfissionalAno/Curso actualEscolaridadeIdade Profissão/Situação ProfissionalAno/Curso actualEscolaridadeIdade Actividade 
Complementar

Ocupação dos 
Tempos Livres

O Residente

Poesia / CaféMotorista / EmpregadoInglês9º Ano45Amigo Poesia / CaféMotorista / EmpregadoInglês9º Ano45Amigo

Profissão/Situação ProfissionalAno/Curso actualEscolaridadeIdade Profissão/Situação ProfissionalAno/Curso actualEscolaridadeIdade Actividade 
Complementar

Ocupação dos 
Tempos Livres

Outro Tipo de 
Relação



9. Notas / Observações / Sugestões 
Espaço onde pode fazer anotações, comentários e apontamentos, que nos permitam 

melhorar a qualidade de vida no Centro Histórico de Penafiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INQUÉRITO AOS HÁBITOS DE CONSUMO DO CENTRO HISTÓRIC O                                  N.º de Processo

1. Frequência de Uso do Centro Histórico

OutroTrabalhoServiçosComércioLazer OutroTrabalhoServiçosComércioLazer

6. Notas / Observações / Sugestões

Mensal

Semanal

Diária

Mensal

Semanal

Diária

Utilização
Frequência

2. Frequência de Compras 3. Modalidade de Pagamento

Diária

Mensal

Quinzenal

Semanal

Diária

Mensal

Quinzenal

Semanal

Numerário

Cartão de Crédito

Cartão de Débito

Cheque

Numerário

Cartão de Crédito

Cartão de Débito

Cheque

Mensal

Semanal

Diária

Mensal

Semanal

Diária

5. Local Habitual de Compras

Outro

Outro

Electrodomésticos

Vestuário

Publicações

Higiénicos

Outro

Outro

Bebidas

Farináceos

Cereais

Leguminosas

Outro

Peixe

Carne

Outro

Outro

Electrodomésticos

Vestuário

Publicações

Higiénicos

Outro

Outro

Bebidas

Farináceos

Cereais

Leguminosas

Outro

Peixe

Carne

Local
Produto

A
lim

en
ta

r

4. Frequência de Utilização

CaféRestaurante CaféRestauranteLocal
Frequência

OutroGrandes SuperfíciesFeira de Penafiel
Comércio Tradicional

(de Rua)
OutroGrandes SuperfíciesFeira de Penafiel

Comércio Tradicional
(de Rua)



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
INQUÉRITO AOS HÁBITOS DE CONSUMO DO CENTRO HISTÓRIC O 
 

1. Frequência de Uso do Centro Histórico 
Assinale com um X, fazendo corresponder a frequência (Diária, Semanal, Mensal) ao 

tipo de utilização no Centro Histórico (Lazer, Comércio, Serviços, Trabalho). Caso exista 
outro tipo de utilização que julgue necessário referir, indique em Outro, fazendo 
posteriormente a mesma correspondência. 
2. Frequência de Compras 

Assinale com um X a periodicidade com que efectua as compras no Centro Histórico.  
3. Modalidade de Pagamento 

Assinale com um X a modalidade mais comum de pagamento dessas mesmas 
compras.  
4. Frequência de Utilização 

Assinale com um X, fazendo corresponder a frequência (Diária, Semanal, Mensal) aos 
locais referidos (Restaurante e Café) do Centro Histórico.  
5. Local Habitual de Compras 

Assinale com um X, fazendo corresponder o tipo de produtos (Alimentares, Higiénicos, 
Publicações, Vestuário, Electrodomésticos) ao local ou locais onde habitualmente compra 
(Comércio Tradicional, Feira de Penafiel, Grandes Superfícies). Caso existam outro tipo de 
produtos ou locais de compra que julgue necessário referir, indique em Outro, fazendo 
posteriormente a mesma correspondência. 
6. Notas / Observações / Sugestões 

Espaço onde pode fazer anotações, comentários e apontamentos, que nos permitam 
melhorar a qualidade de vida no Centro Histórico de Penafiel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INQUÉRITO AO GRAU DE SATISFAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO                                    

1. Mobilidade / Acessibilidade

• Utiliza algum meio de transporte para se deslocar no Centro Histórico (C.H.)?            

• Considera o C.H.  de fácil acesso?                             

• Considera a sinalização de trânsito eficaz?

• Considera a rede de passeios eficaz?

Se não considerou a rede de passeios eficaz, relativamente às barreiras arquitectónicas, indique os principais factores:

• Considera que deveria haver proibição de circulação de automóveis em algumas ruas do C.H.?

• Tendo em conta as zonas de estacionamento existentes e em construção, considera a oferta suficiente?

N.º de Processo

Se sim, qual?

2. Espaços Públicos

Em termos de qualidade, como considera:

• os espaços públicos do C.H.      

• a limpeza dos espaços públicos.

• a iluminação pública.

• o ruído no Centro Histórico.

• a poluição.

• os espaços verdes.

3. Turismo / Cultura

• Considera o C.H. atractivo?

• Considere a promoção do C.H. como destino turístico:

• Indique 3 locais / imóveis a visitar:

• Considera o C.H. estimado / conservado?

• Conhece o Património Classificado no C.H.?

• Considera a animação importante no C.H.?

• Considera o serviço de restaurantes, comércio, cafés e pastelarias:

4. Ocupação dos Tempos Livres

Em termos de qualidade, como considera:

• os equipamentos de ocupação dos tempos livres para crianças:                              no Centro Histórico 

• os equipamentos de ocupação dos tempos livres para jovens:                               no Centro Histórico  

• os equipamentos de ocupação dos tempos livres para idosos:                               no Centro Histórico

• O que considera faltar para a ocupação dos tempos livres?

Se sim, identifique:

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Raz.

Raz.

Raz.

Raz.

Raz.

Raz.

Não

Bom

Não

Bom

Sim

Raz.

Sim

Raz.

Se sim, para: o condutor o peão

Se sim, quanto a:

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Mau

Mau

Mau

Mau

Raz.

Raz.

Raz.

Raz.

Bom

Bom

Bom

Bomna Cidade

Mau

Mau

Mau

Mau

Raz.

Raz.

Raz.

Raz.

Bom

Bom

Bom

Bomna Cidade

Mau

Mau

Mau

Mau

Raz.

Raz.

Raz.

Raz.

Bom

Bom

Bom

Bomna Cidade

Bem

Não

Bem

Não

Razoavelmente             Mal

Sim

Razoavelmente             Mal

Sim

Mau

Não Se não, porquê?   Indique o que considera faltar. 

Sim Se sim,  porquê?   Indique os eventos responsáveis.

BomBom Raz.Raz. Mau

Mau

Mau

Mau

Mau

Mau

Mau Suficientes         Insuficientes 

Não

Sim

Não

Sim

barreiras arquitectónicas

dimensão Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Papeleiras          Sinais Trânsito         Painéis Publicitários         Floreiras         Bancos          Mecos Lancis Passeios          Outro



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
INQUÉRITO AO GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO DO CEN TRO HISTÓRICO 
 

1. Mobilidade / Acessibilidade 
2. Espaços Públicos 
3. Turismo / Cultura 
4. Ocupação dos Tempos Livres 
 
 

Nos quadros 1 a 4, responda assinalando com um X. Em determinados casos, solicita-
se uma resposta por extenso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INQUÉRITO AO GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO DO CEN TRO HISTÓRICO                                   

5. Serviços

Em termos de qualidade como considera:

• a oferta de pontos Multibanco.

• o serviço dos Correios.

• a recolha de lixo.

• o policiamento.

• Considera a realização da feira no C.H. uma vantagem?

• Considera que falta algum tipo de comércio?

9. O que mais aprecia no Centro Histórico?

Conjunto                    Paisagem                    Edificado                    Espaços públicos                             Jardins, Praças           

Comércio                   Serviços                      Cultura                       Oportunidades trabalho                    Contacto pessoas/Hospitalidade

10. Notas / Observações / Sugestões

N.º de Processo

6. Infraestruturas

Em termos de qualidade como considera:

• a rede de água e saneamento.

• a rede de electricidade e telefone.

• Utiliza frequentemente a Internet em casa?

8. Edificado

• Como se sente em relação à sua habitação?

• Considera o Centro Histórico um bom local para viver?

Satisfeito

Sim

Razoavelmente satisfeito

Não

Insatisfeito

Se não, porquê?

7. Participação Cívica

Costuma participar em acções:

• de Preservação do Património do C.H.?

• de Preservação do espaço público do C.H.?

• de Animação do C.H.?

• Indique outras acções em que participa:

Bom

Bom

Bom

Bom

Raz.

Raz.

Raz.

Raz.

Mau

Mau

Mau

Mau

Mau

Mau

Mau

Mau

Se sim, qual?

Bom

Bom

Raz.

Raz.

Mau

Mau

Mau

Mau

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Mau

Mau

Mau

Mau

Mau

Mau

Mau

Mau

Não

Não

Sim

Sim

Não Sim



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
INQUÉRITO AO GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO DO CEN TRO HISTÓRICO 

 
5. Serviços 
6. Infraestruturas 
7. Participação Cívica 
8. Edificado 

Nos quadros 5 a 8, responda assinalando com um X. Em determinados casos, solicita-
se uma resposta por extenso. 
9. O que mais aprecia no Centro Histórico?  

Numere de 1 a 10 os itens, tendo em conta que, o 1 representa o que mais aprecia e o 
10 o que menos aprecia. 
10. Notas / Observações / Sugestões 

Espaço onde pode fazer anotações, comentários e apontamentos, que nos permitam 
melhorar a qualidade de vida no Centro Histórico de Penafiel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INQUÉRITO AO COMÉRCIO/SERVIÇOS DO CENTRO HISTÓRICO                                  

1.  Identificação 

N.º de Processo

N.º da Porta                         N.º do Andar

• Tipo de Comércio/Serviço 

5.  Notas / Observações / Sugestões

• Proprietário (do espaço)

• Arrendatário (do espaço)

• Sito na Rua

2.  Proprietário do Negócio

• Idade                  Escolaridade

• Pensa Reabilitar (fazer obras)?

• Indique o grau de satisfação face ao:

• Indique o que considera aspectos fortes do:

• Indique o que considera aspectos fracos do:

Se sim, nos próximos:

3 anos

5 anos

+ anos

Não Sim

Negócio

Centro Histórico

Satisfeito

Satisfeito

Razoavelmente satisfeito

Razoavelmente satisfeito

Insatisfeito

Insatisfeito

Negócio

Centro Histórico

Negócio

Centro Histórico

4.  Unidade Comercial/Serviço

• Há quanto tempo tem a unidade comercial/serviço instalada?                                                    

• Indique se possui área de armazenamento.

• Indique o sistema de organização/gestão contabilística.

• Indique o sistema de organização/gestão de stocks.

Informático

Informático

Manual

Manual

3.  Recursos Humanos                                            Número de Funcionários

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Pontos fracos do 
C.H.

Escolaridade Pontos fortes do 
C.H.

Idade
Pontos fracos do 

C.H.
Escolaridade Pontos fortes do 

C.H.
Idade

Intenção de

Formação

Residência:  C.H.          Concelho Transporte:  Público          Privado

C.H.
Residência

Concelho

Residência

Público

Transporte

Privado

Transporte

10

Se sim,      no mesmo piso

em outro piso

Não Sim

Qual?



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
INQUÉRITO AO COMÉRCIO/SERVIÇOS DO CENTRO HISTÓRICO 

 
 

1. Identificação 
Indicação do tipo de comércio ou serviço. 
Indicação da localização (morada) do mesmo. 
Indicação do nome do proprietário do espaço. 
Indicação do nome do arrendatário do espaço. 

2. Proprietário do Negócio 
Neste quadro, responda assinalando com um X. Em determinados casos, solicita-se 

uma resposta por extenso. 
3. Recursos Humanos 

Informação das características distintivas dos funcionários da unidade comercial ou 
serviço em causa, nomeadamente, a idade, escolaridade (concluída), se tem intenção de 
fazer formação na área de trabalho, área de residência, tipo de transporte que utiliza para 
se deslocar para o local de trabalho e a indicação do que considera serem pontos fracos e 
pontos fortes do Centro Histórico.  

 
           Exemplo de preenchimento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Unidade Comercial/Serviço 
Neste quadro, responda assinalando com um X. Em determinados casos, solicita-se 

uma resposta por extenso. 
5. Notas / Observações / Sugestões 

Espaço onde pode fazer anotações, comentários e apontamentos, que nos permitam 
melhorar a qualidade de vida no Centro Histórico de Penafiel.  

 

3. Recursos Humanos                                             Número de Funcionários

Carro

Não

Não

Não

Excesso Trânsito

Não

Sim

Sim

9

8

7

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

18

40

25

6

5

4

9º Ano3

4º Ano2

6º Ano1

Carro

Não

Não

Não

Excesso Trânsito

Não

Sim

Sim

9

8

7

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

18

40

25

6

5

4

9º Ano3

4º Ano2

6º Ano1

Pontos fracos do 
C.H.Escolaridade Pontos fortes do 

C.H.
Idade

Pontos fracos do 
C.H.Escolaridade Pontos fortes do 

C.H.
Idade

Intenção de

Formação C.H.
Residência

Concelho

Residência

Público

Transporte

Privado

Transporte

10

03

Autocarro

Não (a pé)
Trânsito nas zonas 
pedonais

Não existem

Não existem

Animação nocturna
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