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RESUMO 

 

A presente dissertação visa uma reabilitação urbana em Silves através do projecto de um hotel e 

de um fórum cultural numa antiga fábrica de cortiça. 

O quarteirão localizado na Rua Cruz da Palmeira, junto ao Mercado Municipal, apresenta forma 

irregular uma vez que se encontra num gaveto e sofreu alterações no edificado aquando da construção 

da avenida marginal. Visto localizar-se numa zona privilegiada da cidade por albergar na sua envolvente 

as paragens de transportes colectivos e praça de táxis, frente ribeirinha com equipamentos desportivos, 

restauração e comércio tradicional e situar-se junto ao núcleo histórico, é o ponto de partida para a 

renovação desta cidade “adormecida”.  

Uma vez que é uma cidade que vive do turismo, é impensável que a sua maior receita seja 

desperdiçada pela falta de alojamento turístico no núcleo urbano.  

Além disso a falta de um local digno de promoção da cultura é notável, pelo que se pretende a 

fusão de ambos no quarteirão em estudo. 
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ABSTRACT 

 

The present dissertation aims at an urban rehabilitation in Silves through the project of a hotel 

and a cultural forum in an old cork factory.  

The block located on Rua Cruz da Palmeira, next to the Municipal Market, presents an irregular 

shape since it is located in a drawer and has undergone changes in the building when the construction of 

the marginal avenue. Since it’s located in a privileged area of the city, it is surrounded by public 

transportation stops and a taxi rank, a waterfront with sports facilities, restaurants and traditional shops, 

and is located next to the historical center, renewal of this "sleeping" city.  

Since it’s a city that lives of tourism, it’s unthinkable that it’s greater revenue is wasted by the lack 

of tourist accommodation in the urban core.  

In addition the lack of a place worthy of promotion of the culture is remarkable, reason why is 

meant the fusion of both in the quarter under study. 
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INTRODUÇÃO 

 

Silves é uma cidade localizada numa pequena elevação que atinge cerca de cinquenta metros 

de altura, na margem direita do rio Arade. Pertence culturalmente ao espaço mediterrânico, apresentando 

características morfológicas e ambientes idênticos a outras cidades do mesmo espaço geográfico. Como 

consequência, a cidade é o produto do cruzamento das culturas romana e muçulmana, que tiveram um 

papel fundamental na implantação, formação e desenvolvimento do núcleo urbano. 

Destacam-se como elementos notáveis o rio Arade, a colina com a urbe intra-muros que se 

desenvolve em socalcos, os vestígios arqueológicos e o castelo de “grés vermelho” que delimita o skyline 

da cidade a cinquenta e cinco metros de altitude. 

O local de estudo situa-se na antiga Real Fábrica Vilarinho & Sobrinho – fábrica de cortiça -, na 

zona ribeirinha de Silves, cuja envolvente é marcada por espaços desportivos como o Estádio Dr. 

Francisco Vieira, as Piscinas Municipais, o parque de desportos radicais, a ciclovia, o parque infantil, 

restaurantes e a Fissul (espaço de exposições temporárias, actualmente sem uso expressivo).  

Além de valências desportivas, esta zona preza pela presença fundamental do rio Arade que 

dinamiza toda a baixa da cidade, em contacto directo com a natureza e em articulação com a Ponte 

Velha. Visto localizar-se na baixa da cidade, este espaço tem relação directa com o Mercado Municipal e 

com os locais de comércio tradicionais e de restauração.   

Um dos maiores problemas da cidade de Silves é não proporcionar aos milhares de turistas que 

a visitam anualmente o “viver a sua alma”, rica em história e cultura. Os turistas chegam à cidade de 

manhã, visitam os monumentos e seguem para um outro local. Não consomem, não conhecem, nem 

vivem o que Silves tem para oferecer, muito além dos monumentos apresentados nos guias turísticos. O 

único espaço com condições hoteleiras situa-se fora da cidade do outro lado do rio, numa das saídas de 

Silves, o que não é favorável ao conhecimento e vivência da cidade. 

Assim sendo, o projecto para o local anteriormente referido seria um alojamento turístico para 

albergar os inúmeros turistas que visitam a cidade ou desportistas em competição nos espaços 

desportivos envolventes. Esta proposta pretende contribuir para o desenvolvimento da cidade bem como 

do comércio tradicional que tende a acabar.  

Convém no entanto realçar que a proposta não integra apenas a vertente do alojamento. 

Observada a necessidade de um local estrategicamente bem localizado e com condições adequadas 

para acolher eventos culturais tais como concertos, espectáculos e palestras, desenvolve a proposta ao 

dar condições programáticas e funcionais para a constituição de um fórum cultural. 
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Este é composto por um auditório e um espaço para exposições, promovendo assim actividades 

culturais, procurando deste modo cativar as camadas jovens residentes que tendem, actualmente, a 

preferir outras cidades no que respeita à oferta cultural. 

Para finalizar, o espaço em estudo, terá uma componente pública de restauração e jardim com 

características culturais mistas, temática fundamental no desenvolvimento da cidade, criando uma zona 

verde, sombreada, com características semelhantes à cidade: calma, sossegada e marcada pelos 

elementos naturais, contrariando alguma “frieza” dos espaços públicos da cidade, sem muito 

sombreamento e atractividade. 

Os objectivos da presente dissertação consistem assim em: 

 

 Possibilitar a permanência dos turistas na cidade, através da criação de alojamento. 

 Desenvolver e apoiar o comércio tradicional e a restauração local. 

 Incentivar a cultura e o conhecimento da história local.  

 Dinamizar a zona ribeirinha. 

 Fomentar a permanência dos residentes, nomeadamente os jovens, estimulando a oferta de 

programas desportivos e culturais e fomentando políticas de participação activa. 

 Renovar a cidade, fomentando políticas de acção participativa na requalificação urbana. 

 Recuperação de um espaço de memória através da reconversão de um quarteirão industrial num 

equipamento hoteleiro e cultural. 
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JUSTIFICAÇÃO 

Os espaços urbanos são por excelência, locais de concentração de edifícios, pessoas, 

actividades, equipamentos, infra-estruturas, serviços, capitais e fluxos, constituindo assim um sistema 

complexo onde múltiplos fenómenos (sociais, demográficos, económicos, políticos, urbanísticos) 

interrelacionados tomam lugar e de onde decorre o seu dinamismo, atractividade e campo de influência. 

As áreas periféricas-rurais sofrem assim uma forte pressão humana e dinâmica acentuando-se as 

relações que estabelecem com outros espaços. Daqui emergem sintomas e situações de degradação e 

desqualificação do ambiente urbano, que no limite condicionam a qualidade de vida da população, o 

dinamismo e a atractividade do lugar. 

A cidade de Silves constitui um exemplo paradigmático de uma situação de riqueza patrimonial e 

identitária, onde se conjugam e coexistem, no tempo e no espaço, intervenções contemporâneas de 

dinamização e vivificação do espaço urbano, com elementos degradados e abandonados, 

desqualificadores da urbe e da qualidade de vida da população (residente e visitante) no seu interior. 

Além disso, é ainda um paradigma pela densidade e diversidade que apresenta do ponto de vista da 

malha urbana, sua morfotipologia, dinamismo social e económico, património e ainda equilíbrio ambiental 

e paisagístico. 

Com uma posição central na região do Algarve, o concelho de Silves desenvolve-se ao longo de 

680km2, fazendo fronteira a Norte com os concelhos alentejanos de Odemira, Ourique e Almodôvar; a 

Este com Loulé e Albufeira; a Oeste com Lagoa, Portimão e Monchique; e a Sul contacta com o Oceano 

Atlântico. 

Contempla um total de oito freguesias e a sua extensão territorial traduz características distintas 

do ponto de vista climático, morfológico e de ocupação que condicionam o desenvolvimento do território. 

No interior do concelho devido às boas condições para a prática agrícola desenvolveu-se a principal 

mancha de povoamento do concelho com os seus dois principais centros urbanos, Silves e Messines. O 

Barrocal e litoral, apresentam características climáticas tipicamente mediterrâneas, altitudes modestas e 

maior capacidade de utilização do solo levando a maior concentração populacional. 

Silves apresenta excelentes condições de acessibilidade rodoviária e ferroviária regional, 

nacional e internacional. 

No que diz respeito ao clima este é tipicamente mediterrâneo, ou seja quente temperado onde a 

temperatura média do mês mais frio varia entre -3ºC e 18ºC, com o Verão coincidente com a estação 

seca e com a temperatura média do mês mais quente superior a 22º. A temperatura média mensal ronda 

os 17ºC. 1 

                                                           
1 Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Silves, páginas 32, 33, 36. 
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A precipitação média anual é superior a 700mm no sector noroeste concelhio e inferior a 600mm 

junto ao litoral, durante cerca de 66 dias no ano. Quanto ao vento predominante provinde de nordeste 

(Serra de Monchique), caracteriza-se por ser um vento frio ou vento húmido vindo de sudoeste (Oceano 

Atlântico), favorecendo a instabilidade atmosférica e aumentando a precipitação. 

O relevo acentuado junto à serra faz variar os valores da exposição solar, aumentando a 

humidade relativa e diminuindo a temperatura nas áreas mais abrangidas. O valor de insolação é um dos 

maiores do país (2700 horas de sol/ano), perfazendo em média 7,4 horas de sol/dia.2 

Este conjunto de elementos favorece à prática do turismo durante todo o ano, proporcionando 

óptimas condições de lazer, negócios e qualidade de vida aos habitantes ou aos que elegem Silves para 

realizar as mais diversas actividades. 

Demograficamente, caracteriza-se pela baixa densidade populacional, envelhecida de matriz 

rural e com baixa qualificação onde o valor de crescimento ronda 0,9%, valor preocupante considerando 

que traduz pouco dinamismo e atractividade. Estes factores levam ao duplo envelhecimento, aumento do 

número de idosos e redução do número de jovens, adivinhando-se a prazo o número de activos 

resultando na redução da produtividade, dinamismo e competitividade da economia local. O predomínio 

da população com baixo ou nenhum nível de instrução revela a fraca qualificação da mão-de-obra, 

diminuindo a capacidade empreendedora e menor dinamismo económico. Quanto à empregabilidade 

concelhia 94,6% da população encontra-se empregada, sendo o desemprego 5,4%, menor do que no 

resto do país, 6,8%.3 

Em termos de equipamentos, Silves apresenta pouco diversificação, concentração espacial, 

reduzida inovação, taxas de ocupação muito elevadas e pouco dinamismo. 

Dos pontos fortes salientam-se a riqueza e diversidade patrimonial em termos arqueológicos, 

arquitectónicos e naturais, além do clima que proporciona o desenvolvimento de diversas actividades 

económicas. 

Dos pontos fracos salientam-se o elevado número de edifícios degradados e devolutos e a 

reduzida variedade de equipamentos desportivos e culturais. 

Segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Silves, os objectivos 

estratégicos do município para o turismo são:4 

- Fomentar a procura turística com base no conforto climático; 

- Diversificar e qualificar a oferta de produtos desportivos e culturais; 

                                                           
2 Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Silves, páginas 37- 40. 

3 Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Silves, páginas 65, 66. 

4 Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Silves, páginas 113, 114. 



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ARQUITECTURA | HOTEL E ESPAÇO CULTURAL: UMA REABILITAÇÃO URBANA EM SILVES 

 

6 

- Qualificar serviços de hotelaria, restauração e comércio; 

- Apostar no turismo acessível e sustentável; 

- Criar e promover uma imagem do turismo; 

- Incrementar o papel de parcerias e criação de redes intermunicipais para o turismo. 

 Para aumentar o factor de atractividade cultural e patrimonial, segundo o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Concelho de Silves, pretende o município:5 

- Estudar e promover o património arquitectónico, natural e histórico; 

- Adaptar as condições de funcionamento dos equipamentos e serviços às novas exigências de mercado; 

- Criar novos equipamentos culturais; 

- Apostar na acessibilidade para todos, como factor de diferenciação. 

 

A escolha do local de intervenção teve como objectivos melhorar o ambiente urbano, 

revitalizando a cidade, recuperando e descontaminando uma zona industrial desactivada, abandonada e 

degradada. 

Ao encontro do que o Plano de Acção de Regeneração Urbana de Silves coloca como 

objectivos, o projecto pretende assim atrair actividades económicas que promovam o dinamismo 

socioeconómico local, como o alojamento turístico, equipamentos sociais e culturais inovadores e 

criativos; dinamizar os espaços e actividades que dialogam com os actores locais; promover e diversificar 

a base económica local territorialmente.6 

 

 

                                                           
5 Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Silves, páginas 114, 115. 

6 Plano de Acção de Regeneração Urbana de Silves, página 16. 
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METODOLOGIA E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Após a definição do tema bem como o local de intervenção foi feito o levantamento fotográfico do 

local e envolvente para perceber melhor as valências existentes, a privilegiada localização geográfica, o 

cariz histórico presente e os aspectos sociais e antropológicos associados. 

Depois de definido o objecto de estudo e o projecto a apresentar, foi feita uma recolha 

bibliográfica e legislativa acerca do tema. Posteriormente à interpretação e enquadramento das mesmas 

foi necessário pedir informações junto do sector de turismo da Câmara Municipal de Silves acerca de 

dados estatísticos relacionados com a proposta em estudo. Recorreu-se também a monografias e a 

publicações editadas pela Câmara Municipal de Silves, bem como documentos e fotografias oficiais. 

Com todas as informações recolhidas e analisadas fez-se o levantamento de cartografia local e 

do existente com a respectiva visita ao local mais cuidada e rigorosa para verificar os pontos a considerar 

minuciosamente no projecto. 

Passadas as fases de pesquisa e recolha foi elaborado um junto de análises urbanas para 

justificar a proposta em causa e iniciou-se o desenvolvimento do projecto e redacção da presente 

dissertação, a qual foi organizada em duas partes: a primeira de análise e estudo teórico e a segunda de 

projecto de arquitectura. 

Na primeira parte encontram-se quatro subcapítulos. O primeiro é composto por um conjunto de 

análises urbanas elaboradas para justificação do objecto e local de estudo. Estas basearam-se nos 

fenómenos de crescimento e transformação, onde através da génese e modo de crescimento é notável a 

evolução dos elementos reguladores e limites. No traçado e parcelamento, com a identificação dos 

elementos ordenadores comprova-se a estrutura fundiária pré-existente. Na morfologia urbana e tipologia 

arquitectónica através do desenho da unidade e traçado geométrico é verificado o sistema fundiário e 

edificação dominante. Na paisagem e cenografia urbana, os elementos dominantes realçam a regra e a 

excepção existente na linguagem arquitectónica. Por fim, a apropriação social do espaço foca o seu 

dinamismo tendo em conta as centralidades, a afectação do uso e localização. 

O segundo subcapítulo aborda a temática da presença dos equipamentos culturais e turísticos 

na vida urbana, através do estudo de teorias relacionadas com o urbanismo e abordando conceitos como 

a gentrificação e o placemaking.  

O terceiro subcapítulo refere-se à importância da reabilitação no património existente, focando 

principalmente as diferentes teorias de restauro.  

Por fim, o quarto subcapítulo da primeira parte faz a análise de três casos de estudo que 

pretendem responder morfologicamente ao projecto. Inicialmente foram analisados individualmente sendo 

que depois foi feita uma comparação à proposta onde foram encontrados pontos em comum. Foram 
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analisados dois casos de estudo do Arq. Jean Nouvel em Paris, a Fundação Cartier e o Instituto do 

Mundo Árabe e um projecto do Arq. Christian de Portzamparc em Casablanca, Casarts.  

A segunda parte refere-se ao projecto proposto. Aqui encontra-se a contextualização e os 

objectivos presentes na proposta descrita. 

 Por fim, é feita uma conclusão relacionando o projecto apresentado com a parte teórica 

estudada. 
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PARTE I | ANÁLISE | ESTUDO TEÓRICO 

 

1. ENQUADRAMENTO: SILVES, UM BREVE APONTAMENTO E SUA ANÁLISE URBANA 

Para a elaboração da proposta de um alojamento turístico e fórum cultural a localizar-se na zona 

ribeirinha de Silves, foram consideradas um conjunto de análises urbanas para fortalecer a escolha tanto 

do programa como da área de intervenção. 

A primeira fase de análises urbanas diz respeito à evolução histórica da cidade, a que 

corresponde os seguintes diagramas, onde se verifica que ao longo dos séculos a cidade pouco evoluiu, 

uma vez que tem o seu núcleo bastante consolidado desde cedo.  

A feitoria do Cerro da Rocha Branca constituiu o núcleo primitivo original de Silves. A sua 

localização privilegiada permitiu o assentamento de um entreposto comercial directamente ligado ao Mar 

Mediterrâneo pelo rio Arade e suficientemente afastado e fortificado para repelir qualquer ataque inimigo.  

A falta de ortogonalidade do traçado actual recusa a ideia de uma fundação romana da cidade 

de Silves, muito embora se admita que a evolução da paisagem urbana possa ter camuflado por 

completo eventuais marcas de um traçado hipodâmico.  

A localização da cidade de Silves foi condicionada pela topografia do relevo onde está instalada, 

desenvolvendo-se, assim a sua ocupação entre o ponto mais alto e o rio, observando-se diferenças de 

cotas com cerca de cinquenta metros e originando ruas por vezes extremamente íngremes.  

Fig. 1 | Diagramas alusivos à evolução da cidade de Silves ao longo dos séculos 

Fonte: Cd didáctico; Cidade Mediterrânica Silves, Câmara Municipal de Silves, 2017/01/20 
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A estrutura dos eixos fundamentais, tendencialmente ortogonais, e de um tecido urbano baseado 

em quarteirões alongados, com alternância de ruas de frente e de traseiras ainda hoje se observam, 

representando assim reminiscências da estrutura da cidade medieval.  

No séc. XII, Silves encontrava-se estruturada em quatro zonas funcionais bem definidas – a 

Alcáçova, a Medina, o Arrabalde e o Porto com os estaleiros. 

Apesar de serem marcantes os traços de uma estruturação urbana islâmica, alguns dos 

vestígios arqueológicos colocados a descoberto, dão a conhecer a ocupação de algumas das actuais 

ruas por estruturas habitacionais islâmicas e pela necrópole islâmica, levando a concluir sobre um 

traçado viário islâmico algo diverso do actual. Tal evidência encontra sustentação no acentuado declínio 

demográfico, que se inicia no final do século XIII e se agrava durante o século XIV, que levou ao 

abandono e degradação de habitações, podendo a consequente remoção de entulhos ter conduzido à 

desertificação de espaços, que ao serem reocupados séculos depois, mereceram uma diferente 

organização espacial, nomeadamente no que concerne aos arruamentos.  

A análise dos dados disponíveis relativos a vias urbanas no período islâmico cinge-se aos 

arruamentos do arrabalde, recentemente colocados a descoberto no âmbito de trabalhos arqueológicos. 

Apesar de se tratar de uma amostra reduzida, vemos alguma uniformidade no que concerne à largura dos 

caminhos principais e secundários (4m e 2m, respectivamente) e, também, no que concerne às técnicas 

construtivas - terra batida ou seixo rolado compactado com terra.  

No séc. XIX inicia-se um novo ciclo de desenvolvimento, com a vinda de população ligada à 

introdução de novas actividades produtivas. A indústria implantou-se nos arrabaldes da urbe. Antigos 

bairros e campos de cultivo, ferragiais, hortas e campos de cereais foram ocupados no final do Antigo 

Regime pelas indústrias da cortiça e do sabão.  

Em meados deste século, Silves era uma cidade ainda com um crescimento muito moderado, 

apresentando apenas setenta fogos no interior da muralha e cento e setenta no exterior. Das muralhas 

que desde a formação do núcleo urbano de Silves percorriam o cerro de implantação da cidade, nesta 

época pouco existia, à excepção da muralha do Castelo que permanecia em bom estado de conservação. 

As restantes cercas encontravam-se em elevado estado de degradação tendo parte delas sido demolidas 

para dar lugar a novas construções e para a abertura ou alargamento dos arruamentos, como é o caso da 

rua da Amoreira, actualmente rua do Castelo, que levou à destruição da Porta e do pano da muralha 

voltada a Este. Da muralha a sul e a poente destacava-se a Porta da Cidade e a sua torre onde ainda se 

encontrava em funcionamento os Paços do Concelho.  

Em meados do séc. XIX, praticamente nada restava da muralha do arrabalde, apenas velhos 

muros e torres em ruínas. A destruição, senão total pelo menos parcial, dos panos da muralha foi 

consequência de soluções arquitectónicas e urbanísticas que na época eram consideradas adequadas ao 

desenvolvimento urbano. A construção do edifício da actual Câmara Municipal provocou a destruição de 
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quarenta metros da muralha. No interior das muralhas, encontrava-se uma cidade centralizada pela Sé 

com o seu cemitério a nascente a uma cota ligeiramente mais baixa. Para poente, a partir da actual rua 

das Portas do Sol encontrava-se uma área densamente edificada. Para Noroeste, uma área despovoada 

que poderia corresponder ao espaço futuramente ocupado pelo novo Hospital de Silves veio substituir o 

Hospital de Santo Cristo ou Hospital Velho construído no séc. XVI.  

Na primeira metade do séc. XIX, a área ocupada pelo arrabalde de Silves era exígua comparada 

com o esplendor que ostentara séculos antes. Os edifícios existentes ocupavam a área da Mouraria 

tocando as margens do Arade e ladeando a antiga ponte. Neste local iniciou-se a construção, 

provavelmente sobre um anterior imóvel setecentista, do edifício das Casas Grandes, no actual largo 

Coronel Figueiredo e rua Policarpo Dias. O moinho da Porta marcava o começo do núcleo urbano a 

nascente. Do lado poente, a actual rua 5 de Outubro seria o términus da cidade a que se acrescentavam 

algumas construções mais dispersas.  

Na segunda metade do séc. XIX, Silves começa a sofrer alterações protagonizadas pela 

adaptação do traçado da cidade à era industrial. A abertura da rua José Estêvão, o antigo caminho do 

Rio, marca o começo da expansão territorial de Silves.  

Nos primeiros anos do séc. XX, a cidade continuou em franco crescimento através de políticas 

de regeneração, com o incremento ao desenvolvimento industrial e a criação de infra-estruturas, das 

quais podemos destacar o novo edifício dos Paços do Concelho, o “bairro operário” e o Teatro Gregório 

Mascarenhas.  

Na segunda metade do séc. XX registou-se um novo decréscimo populacional, reflexo da política 

de concentração industrial e da grave crise da indústria corticeira. A abertura da Marginal teve um 

impacto grande na fisionomia da zona ribeirinha, com a destruição do antigo cais e a expropriação de 

quintas e hortas. Nos anos 70 registou-se um aumento da população devido à vinda dos retornados das 

ex-colónias ultramarinas. A expansão da cidade continua para nascente e para norte, num claro sinal de 

crescimento populacional que não se consegue confinar à tradicional área urbana da cidade.  

A cidade foi-se alargando de forma tentacular, lançou braços em todas as direcções, sem um 

plano, um critério, uma justificação, tornando-se cada vez mais assimétrica, menos funcional e cómoda 

para os seus habitantes particularmente em termos de ligações e transportes.  
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 Neste primeiro conjunto de análises, onde foram estudados os Fenómenos de Crescimento e 

Transformação da cidade foi reforçada a ideia de que o núcleo histórico da cidade está consolidado 

desde cedo, sendo que a evolução foi lenta e gradual. 

No segundo ponto de análise que corresponde ao Traçado e Parcelamento foram identificados 

os elementos topológicos ordenadores da cidade: a linha de água do rio Arade, a linha de muralhas, a 

Ponte Velha, as edificações e a estrutura fundiária pré-existente. 

Fig. 2 | Painéis de Victor Borges com uma reconstituição da Xelb Islâmica (1230) 

Fonte: Wikipedia, https://pt.wikipedia.org/wiki/Victor_Borges, 2017/01/29 

Fig. 3 | Gravura de Silves no século XVII 

Fonte: Álbum do fotógrafo Amílcar Ventura 

Fig. 4 | Silves em 1883 

Fonte: Álbum do fotógrafo Amílcar Ventura 

Fig. 5 | Silves no início do século XX 

Fonte: Álbum do fotógrafo Amílcar Ventura 

Fig. 6 | Vista actual de Silves 

Fonte: AlgarveTips, http://www.algarvetips.com/cities/silves/, 2017/01/29 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Victor_Borges
http://www.algarvetips.com/cities/silves/


DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ARQUITECTURA | HOTEL E ESPAÇO CULTURAL: UMA REABILITAÇÃO URBANA EM SILVES 

 

13 

Dentro da cidade romana destaca-se a marcação do Cardo e Decumanos, correspondente às 

actuais ruas Direita e da Misericórdia. 

Na cidade islâmica encontra-se o Palácio Almóada no castelo; as portas da cidade; o Poço 

Fig. 7 | Mapa alusivo à configuração de como seria a cidade de Silves na época romana. 

Fonte: BERNARDES, João Pedro; Actas das I Jornadas – As vias do Algarve. Edição: Câmara Municipal de S.Brás de Alportel/CCDR Algarve. 2006, pág. 80. 

Fig. 8 | Mapa alusivo à configuração de como seria a cidade de Silves na época islâmica. 

Fonte: Fonte: BERNARDES, João Pedro; Actas das I Jornadas – As vias do Algarve. Edição: Câmara Municipal de S.Brás de Alportel/CCDR Algarve. 2006, pág. 82. 
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Cisterna, no actual museu arqueológico; os Banhos no actual largo da Câmara Municipal e a Mesquita e 

Zuq no local da actual Sé. 

Na cidade medieval, surge o hospital, a judiaria e o cemitério intra-muralhas por baixo da Sé 

enquanto a mouraria situa-se perto do rio Arade. 

Por fim, a cidade actual baseia-se nos equipamentos da zona ribeirinha como o Estádio 

Municipal, o parque de lazer, o Mercado Municipal, as Escolas, a Fissul (espaço de exposições 

temporárias) e a renovação interior do Castelo. 

 

 

 

Fig. 9 | Mapa alusivo à configuração de como seria a cidade de Silves na época medieval. 

Fonte: BERNARDES, João Pedro; Actas das I Jornadas – As vias do Algarve. Edição: Câmara Municipal de S.Brás de Alportel/CCDR Algarve. 2006, pág. 84. 

 

Fig. 10 e 11 | Intervenções do programa Polis no centro histórico e na zona ribeirinha 

Fonte: FERREIRA, Jorge. Silves Polis. 2009. Edição: Silvespolis, S.A., pág. 101. 
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A sua malha e heterogeneidade evidenciam cada período da sua evolução histórica resultando 

diferentes perspectivas de utilização do espaço. Um dos períodos que marca a identidade da cidade é a 

época muçulmana, evidente nos arruamentos tortuosos e irregulares presentes no seu núcleo histórico. O 

outro período ocorre na viragem do século XX, onde Silves sofreu uma importante expansão 

impulsionada pelo crescimento da indústria corticeira. Esta evolução urbana traduz-se nos diferentes 

modelos construtivos dividindo-se assim entre unidades fabris, habitações tradicionais associadas à 

classe operária e edifícios “apalaçados” da classe burguesa. Neste período surge também a tipologia de 

edificado associado ao comércio, localizado na actual baixa da cidade. 

 A estruturação da cidade evoluiu segundo uma malha essencialmente ortogonal, embora na 

parte referente aos bairros operários a sudoeste, essa estruturação apresente um desenho rectilíneo 

condicionado pela morfologia do terreno, não se observando quarteirões ortogonais perfeitamente 

definidos. 

No terceiro ponto de análise referente à Morfologia Urbana, foram inicialmente caracterizadas a 

hierarquia das vias existentes, verificando-se que a Avenida Marginal assume-se como a via principal que 

distribui o tráfego pelos acessos secundários ao centro da cidade. Os acessos considerados terciários 

destinam-se apenas a moradores ou a serviços específicos. Além disso foram identificados os troços 

pedonais e espaços públicos ajardinados e praças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principal 

Secundária 

Terciária/ acesso 

Pedonal 

Jardins/ praças 

Fig. 12 | Análise urbana acerca da hierarquia das vias existentes 

Fonte: Elaborada pela autora da dissertação. 
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 Ainda dentro do mesmo ponto de análise foram elaborados dois gráficos interpretativos do 

edificado e não edificado, para que seja perceptível o sistema fundiário e dimensionamento dos lotes bem 

como os vazios urbanos dominantes.  

 

 Por fim, foi analisado o número de pisos, tendo sido verificado que no núcleo urbano histórico a 

volumetria dominante são um e dois pisos, enquanto que na zona ribeirinha são de três a cinco pisos, 

correspondente às construções mais recentes. 

 

 

 

Edificado Não Edificado 

1 Piso 

2 Pisos 

3 Pisos 

4 Pisos 

5 Pisos 

Área de intervenção 

Fig. 13 e 14 | Análise urbana relativa ao conjunto de edificado e não edificado 

Fonte: Elaboradas pela autora da dissertação. 

 

Fig. 15 | Análise urbana relativa ao número de pisos existente 

Fonte: Elaborada pela autora da dissertação. 
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Em termos do edificado existente, segundo o Plano de Acção de Regeneração Urbana de Silves, 

quase um terço é anterior a 1945, sendo que 13,2% é anterior a 1919, traduzindo assim a antiguidade do 

mesmo. A maioria apresenta uso residencial (83,3%) e cerca de 80% não ultrapassa os dois pisos. Cerca 

de um quarto corresponde a alojamentos vagos justificando que 6% se encontra em ruína e 15% 

degradados. 

 Em termos do espaço público, a debilidade de alguns pavimentos, as deficientes condições de 

acessibilidade e circulação e a existência de barreiras arquitectónicas, assim como a própria configuração 

da rede viária (perfil, dimensionamento e morfologia) resultam numa coexistência pouco saudável entre 

peões e viaturas, acrescentando assim a carência de espaços públicos qualificados (praças, jardins).7 

 No quarto e último ponto de análise, foi considerada a apropriação social do espaço no que diz 

respeito à afectação de usos e sua localização, verificando-se que a maior parte corresponde a 

habitação, sendo que o conjunto de habitação e comércio no piso térreo tem alguma expressão na zona 

ribeirinha. 

 

 

 

 

Do ponto de vista económico, alguns edifícios (15,1%) apresentam outros usos que não o 

residencial e 1,6% do total não tem qualquer fim habitacional. Nestes surgem algumas actividades de 

comércio local, serviços e restauração. 

                                                           
7 Plano de Acção de Regeneração Urbana de Silves, páginas 10, 11 e 12. 

Comércio 

Sítios de referência 

Praças/ jardins 

Área de intervenção 

Habitação 

Serviços/ Equipamentos 

Habitação/ comércio 

Ruínas 

Fig. 16 | Análise urbana relativa à apropriação social do espaço 

Fonte: Elaborada pela autora da dissertação. 
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Por fim, foram identificados os edifícios e sítios diferenciados como referências da cidade e as 

paragens de transporte públicos. 

Quanto à população residente, de acordo com o Plano de Acção de Regeneração Urbana de 

Silves, destaca-se o envelhecimento uma vez que os idosos (23,5%), são quase o dobro dos jovens 

(13,5%). Trata-se de uma população com níveis habilitacionais muito baixos dado que 25% não sabe ler 

nem escrever, ou possui somente o 1º ciclo de ensino básico completo, embora 11,3% possua o ensino 

superior. Relativamente à empregabilidade, o valor mais expressivo corresponde ao sector terciário 

(84%), apesar de 25,4% ser população pensionista e reformada.8 

 Os elementos patrimoniais têm uma forte presença em todo o espaço. A cidade apresenta 

edifícios cujas fachadas, pelas características e singularidades arquitectónicas (materiais de 

revestimento, cores, platibandas, traços arquitectónicos) contribuem para o reforço da sua identidade, 

devendo assim ser preservada pela beleza e alusão histórica que encerra. 

Conclui-se assim com as análises descritas, que a área de intervenção escolhida é o ponto ideal 

em todos os aspectos para se iniciar a renovação e dinamização desta cidade de grande importância 

histórica e cultural. 

 

  

 

                                                           
8 Plano de Acção de Regeneração Urbana de Silves, página 11. 

Fig. 17 | Análise urbana relativa aos edifícios e sítios diferenciados. 

Fonte: Elaborada pela autora da dissertação. 
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2. A PRESENÇA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NA VIDA URBANA 

 

A cidade é uma forma de povoamento e uma entidade individualizada com certa dimensão e 

densidade onde se desenrola um conjunto expressivo e diversificado de actividades.  

A cidade não é apenas um título, uma qualificação. Também não é só uma forma de 

povoamento, um espaço destinado à produção e à distribuição de bens e serviços ou ainda, um modo de 

vida, é o espaço produzido resultante do meio físico e da acção humana, o produto acumulado das 

características do lugar e de sucessivas decisões de diferentes actores, com objectivos e recursos 

diversos, que ao longo do tempo se vão influenciando mútua e continuamente pelas suas decisões.  

A cidade é o resultado de uma relação íntima entre o lugar e o espaço, um palco de 

transformações e interacções de apropriação e de memórias dessas mesmas apropriações.9  

A forma urbana, tal como diz José Lamas, não só depende da sociedade que a produz e das 

condições históricas, sociais, económicas e políticas em que a sociedade gera o seu espaço e o habita, 

mas também “de teorias e posições culturais e estéticas” de quem as idealiza e constrói. Nesta 

perspectiva a cidade é um organismo vivo, um artefacto arquitectónico e humano em constante 

transformação, que cresce sobre si própria. A leitura da cidade torna-se assim complexa.  

Nesta perspectiva, Lamas afirma que a “morfologia urbana irá estudar essencialmente os 

aspectos exteriores do meio urbano e as suas relações recíprocas, definindo e explicando a paisagem 

urbana e a sua estrutura”.  

Assim sendo, e ainda segundo José Lamas, “a morfologia urbana é a disciplina que estuda o 

objecto – a forma urbana – nas suas características exteriores, físicas, e na sua evolução no tempo”. Ou 

seja, é o estudo da forma do meio urbano tendo em atenção os seus elementos morfológicos, a sua 

génese e transformação no tempo.  

José Lamas salienta que, ao longo da história, a produção do espaço urbano foi o resultado, não 

só, de regras legais e de convenções sociais, mas também do modo como as várias partes ou elementos 

da cidade foram organizados e combinados, ou seja, do seu desenho urbano. E que, só mais 

recentemente, houve a preocupação de planificar e programar as quantidades (densidades, fluxos, 

volumetria), as utilizações (uso do solo) e as localizações, o que, “de um modo geral, precederá o 

desenho urbano”.  

Pelo que podemos afirmar que a morfologia urbana é o estudo da evolução das formas urbanas, 

tendo em atenção o desenvolvimento urbano e a “reutilização” das partes da cidade.  

                                                           
9 Relacionado com o espaço geográfico, o sítio é, segundo Jacqueline Beaujeu-Garnier, “o lugar preciso da implantação inicial da 

cidade” (op. cit., pág.94), ou como define Aldo Rossi (Rossi, A. (1966). A arquitectura da cidade. Lisboa: Edições Cosmos, pág. 84), “a área sobre 

a qual surge uma cidade; a superfície que ela realmente ocupa”. 
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A arquitectura, segundo Lamas, é “a chave da interpretação correcta e global da cidade como 

estrutura espacial”.10  

Bruno Zevi, no seu livro Saber ver a arquitectura, define a arquitectura “como uma grande 

escultura escavada, em cujo interior o homem penetra e caminha”, salientando mais à frente que a 

arquitectura provém “do vazio, do espaço encerrado, do espaço interior em que os homens andam e 

vivem”, e acrescenta que “o espaço interior (...) é o protagonista do facto arquitectónico”. Diz, ainda, que 

“tudo o que não tem espaço interior não é arquitectura”, mas que “a experiência espacial própria da 

arquitectura prolonga-se na cidade, nas ruas e praças, nos becos e parques, nos estádios e jardins, onde 

quer que a obra do homem haja limitando vazios, isto é, tenha criado espaços fechados”.  

Uma vez que a cidade é constituída por espaços interiores, “definidos perfeitamente pela obra 

arquitectónica”, e por espaços “exteriores ou urbanísticos, encerrados nessa obra e nas contíguas”, a 

construção do seu espaço físico resulta da sua arquitectura11.  

Esta ideia é corroborada por Aldo Rossi, quando afirma que a “forma [da cidade] resume-se na 

arquitectura da cidade”, podendo esta ser entendida como “um grande manufacto, uma obra de 

engenharia e de arquitectura (...) que cresce no tempo”, ou como “factos urbanos caracterizados por uma 

arquitectura e, portanto, por uma sua forma”. No entanto, este autor reconhece que “a arquitectura não 

representa senão um aspecto de uma realidade mais complexa”12.  

É importante ter presente que a cidade não só é uma estrutura espacial, onde necessariamente 

existe uma relação entre os elementos que a constituem e o seu espaço, como também o resultado da 

sociedade que a produz e das condições históricas, sociais, económicas e políticas em que essa 

sociedade gera o seu espaço e o habita. Deste modo a apropriação social e cultural do espaço da cidade 

determina também a sua forma. Quando se analisa a forma urbana é fundamental falar de dimensão13 e 

de escala, uma vez que, como afirma J. Lamas, ”a compreensão e concepção das formas urbanas ou do 

território coloca-se a diferentes níveis, diferenciados pelas unidades de leitura e de concepção”.  

                                                           
10 Lamas, J. M. R. G. (2004). Morfologia urbana e desenho da cidade. Porto: Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, pág. 31, 37, 38, 39, 41.  

 
11 Zevi, B. (1984). Saber ver a arquitectura. São Paulo: Martins Fontes, pág. 17, 18, 24, 25.  

12 Rossi, A. (1966). A arquitectura da cidade. Lisboa: Edições Cosmos, pág. 43.  

13 J. Lamas (op. cit., pág. 73 e 74) considera existir três dimensões espaciais na morfologia urbana: a dimensão sectorial – a escala 

da rua; a dimensão urbana – a escala do bairro e a dimensão territorial – a escala da cidade. É importante aqui referir que esta classificação das 

dimensões espaciais na morfologia urbana apoia-se, como afirma Lamas (op. cit., pág. 75), nas classificações de J. Tricart e de A. Rossi, os 

quais consideram haver três escalas: uma a nível da rua; outra a nível de bairro e uma última a nível da cidade.  
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Segundo J. Lamas havia dois tipos de dimensões: a territorial14 e a urbana15. A primeira à escala 

da cidade e a segunda à escala do bairro.  

Enquanto na dimensão territorial, ou escala urbana, “os elementos morfológicos identificam-se 

com os bairros, as grandes infra-estruturas viárias e as grandes zonas verdes relacionadas com o suporte 

geográfico e as estruturas físicas da paisagem”, na dimensão urbana, ou escala de bairro, “são os 

traçados e praças, os quarteirões e monumentos, os jardins e áreas verdes” que são identificáveis16.  

Na realidade, para o habitante da cidade, enquanto “homem da rua”, a cidade é vista a partir de 

fragmentos. Nos seus percursos diários ele passa pelas ruas, atravessa diferentes espaços da cidade, 

descansa nas praças e nos jardins. São estes os elementos morfológicos que o transeunte apreende 

quando circula pela cidade.  

Só quando olhamos a cidade “de cima” é que temos uma noção do todo, e por conseguinte da 

continuidade do espaço, daí a utilidade da cartografia urbana no estudo da cidade. O urbanista ao intervir 

na cidade tem necessariamente que ter estas duas perspectivas – a do cidadão que percorre a cidade a 

pé ou de carro e a do especialista que observa a cidade através da cartografia ou dos planos. A cidade é 

o resultado de um conjunto de fragmentos os quais só têm coerência se forem pensados e integrados 

num espaço maior que é a própria cidade.  

Para o urbanista os espaços públicos urbanos são espaços exteriores, livres e abertos, com 

zonas públicas, movimento e actividades.  

Enquanto o “espaço público” corresponde, no caso de uma praça ou de uma rua, ao seu espaço 

livre e ao cenário arquitectónico que o envolve, ou seja, ao conjunto dos seus elementos construídos e 

não construídos, o “espaço público livre” tem apenas em atenção os arranjos da via pública e a 

iluminação.  

Os espaços públicos englobam uma diversidade de lugares, de onde se destacam os parques, 

jardins, avenidas, ruas, praças, largos, pracetas e frentes de mar e de rios. Estes encontram-se 

interligados formando uma rede de percursos que atravessam a cidade, não só estruturando o meio 

envolvente como também dando-lhe continuidade. Além disso, cada um deles apresenta funções, formas, 

                                                           
14 Dimensão territorial - “Nesta dimensão a forma estrutura-se através da articulação de diferentes formas à dimensão urbana, 

diferentes bairros ligados entre si. A forma das cidades define-se pela distribuição dos seus elementos primários ou estruturantes: o 

macrossistema de arruamentos e os bairros, as zonas habitacionais, centrais e produtivas, que se articulam entre si e com o suporte geográfico.” 

(J. Lamas, op. cit., pág. 74)  

15 Dimensão urbana - “É a partir desta dimensão, ou escala, que existe verdadeiramente a área urbana, a cidade ou parte dela. 

Pressupõe uma estrutura de ruas, praças ou formas de escalas inferiores. Corresponde numa cidade aos bairros, às partes homogéneas 

identificáveis, e pode englobar a totalidade da vila, aldeia, ou da própria cidade.” (Ibidem)  

16 José Lamas, op. cit., pág. 110. 
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dimensões, arquitectura e valor patrimonial distintos, constituindo uma referência na cidade, que contribui 

para enriquecer e dar vida à própria urbe.  

Os espaços públicos são lugares de encontro, de comércio e de circulação, que oferecem e 

asseguram uma multiplicidade de usos, lugares de lazer, de passeio, de descanso, de cultura, de práticas 

desportivas ou, ainda áreas de preservação ambiental.  

Além disso, como afirma Camillo Sitte, a excessiva regularização urbana, com tudo dividido em 

blocos isolados (casas, praças, jardins) e circunscrito pelo traçado das ruas, sem arte e beleza, torna os 

diferentes espaços da cidade tristes e monótonos, afastando as pessoas17.  

Na obra, A construção das cidades, Camillo Sitte apresenta princípios e métodos de execução 

para a construção de cidades com qualidade urbana, semelhante à da cidade antiga. Verifica-se que 

quando este autor se refere à construção e/ou intervenções em praças, ruas e jardins, reforça 

frequentemente a necessidade de ter em atenção determinadas regras, de onde destaca a disposição 

harmoniosa dos diferentes elementos desse espaço. A relação entre a dimensão desses mesmos 

elementos que deverá ser proporcional, a necessidade de existir obras de arte e de áreas verdes, 

libertando desta forma as áreas centrais para “espaços de lazer tanto para crianças quanto para adultos”, 

evitar praças com “um terreno aberto em todas as direcções, sem fechamento algum, sem nenhuma 

coesão dos efeitos artísticos”. 

Sitte alerta ainda para a questão do trânsito nas ruas, considerando que é um factor de opressão 

do espaço, e como tal deverá ser transferido “para um lugar onde ele não incomode, mas que seja útil”. 

Para atrair pessoas às praças, o autor sugere a construção de edificações para diferentes actividades 

culturais, cafés e restaurantes. Defende que cada praça, com dimensões não muito grandes e com 

lugares para monumentos e áreas verdes, deverá ter a sua própria identidade contribuindo, desta forma, 

para a diversidade da imagem urbana.  

Fala ainda da importância do verde e da água na cidade, defendendo que a sua introdução no 

meio urbano não só tem benefícios para a saúde, como também para a “êxtase do espírito” que encontra 

repouso nestes espaços naturais espalhados pela cidade. Relativamente à sua introdução na cidade, 

Sitte diz que, tal como as praças, estes devem estar em harmonia com o espaço envolvente, uma vez 

que pode ocorrer um “incómodo conflito estilístico” entre o realismo da natureza e o idealismo de certas 

edificações. Além disso, à semelhança das cidades antigas, os espaços naturais devem ter um tamanho 

pequeno e estar espalhados por entre os edifícios da cidade.  

Segundo Camillo Sitte, para além dos pequenos jardins que constituem verdadeiros lugares de 

repouso, a permanência de “velhas e solitárias árvores” ou de pequenos grupos de árvores na cidade, por 

                                                           
17 Esta é uma ideia que Sitte faz passar ao longo de toda a sua obra, A construção das cidades segundo seus princípios artísticos, a 

qual apesar de ter sido escrita em 1889 continua a ter uma leitura muito actual. (Sitte, C. (1889). A construção das cidades segundo seus 

princípios artísticos. São Paulo: Editora Ática., pág. 94, 95, 100, 108-110, 145-171)  
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exemplo no canto de uma praça ou no desvio de uma rua, formam igualmente agradáveis recantos com 

sombra que convidam ao descanso.  

Sitte defende ainda que para garantir a “harmonia do efeito conjunto desejado” e “realizar belas 

coisas” é necessário efectuar um estudo atento dos “elementos pertinentes envolvidos em um grande 

parcelamento, inclusive o aspecto artístico”, abandonar definitivamente o “parcelamento em blocos” e ter 

em consideração a opinião não só dos técnicos mas também dos cidadãos. Além disso, estes espaços da 

cidade, sobretudo as praças e os jardins, devem ser repousantes e oferecer protecção não só do sol e 

dos diferentes elementos climáticos (vento e precipitação), mas também do tumulto e dos ruídos das 

ruas.  

A utilização e vivência dos espaços públicos está também dependente da sua segurança, ou 

melhor, do sentimento de segurança que transmite.  

Associada à segurança está a “legibilidade” e a “permeabilidade”. A “legibilidade” é a “facilidade 

com a qual as partes [da cidade] podem ser reconhecidas e organizadas numa estrutura coerente”18. 

Desta forma, quanto mais acessível for a leitura da cidade, mais clara é a imagem que cada indivíduo tem 

dela, o que permite uma melhor orientação e deslocação na urbe e, também, mais confiança e 

segurança.  

Por seu lado, a “permeabilidade” depende do número de percursos alternativos para a 

deslocação das pessoas no espaço urbano. Assim, quanto maior esta for, maior será a intensidade do 

movimento urbano e a diversidade de comportamentos de deslocação, proporcionando aos transeuntes 

uma maior segurança.  

A “legibilidade” e a “permeabilidade” vão ainda facilitar a mobilidade intencional ou espontânea 

dos indivíduos através dos espaços públicos, garantindo a continuidade na cidade.  

Em suma, os espaços públicos para continuarem a ser locais por excelência de socialização, de 

comunicação, de troca, de descanso e lazer têm necessariamente que ser locais agradáveis e 

harmoniosos, onde cada indivíduo se sinta confortável e seguro; espaços com grande “legibilidade” e 

“permeabilidade” que permitam além de segurança, uma fácil mobilidade e a continuidade dos diferentes 

percursos da cidade; locais de inclusão e de coesão social, onde sejam salvaguardados os interesses e 

as necessidades de todos os que utilizam a cidade e os seus espaços públicos.  

Além disso, hoje é importante que estes espaços sejam entendidos como lugares emergentes de 

novas culturas e práticas urbanas, em equilíbrio com o ambiente, destinados a contribuir para uma 

melhoria da qualidade de vida urbana e para a reanimação da vida pública.  

Os espaços públicos devem ainda ter um papel unificador na cidade, ligando o “antigo” ao “novo” 

de forma a que não ocorram processos de segregação.  

                                                           
18 Lynch, K. (1960). A imagem da cidade. Lisboa: Edições 70, pág. 13. 
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A cidade é um facto material mas também o locus da memória colectiva. Para Aldo Rossi, 

analisar a cidade implica reconhecer a distinção entre a cidade concreta da imagem e da memória que se 

cria da própria cidade, reconhecendo que a construção supera e transcende a própria materialidade, um 

processo que nasce da relação entre o individuo e a sua cultura. Além disso importa analisar a oposição 

entre o particular e o universal, entre o individual e o colectivo, relacionando a esfera pública e privada 

entre os edifícios públicos e privados, o projecto racional da arquitectura urbana e os valores do locus. 

O locus, segundo Rossi, é “aquela relação singular mas universal que existe entre certa situação 

local e as construções que se encontram naquele lugar”. A escolha do lugar para fundar uma cidade ou 

implantar um novo edifício tem grande importância desde a antiguidade, uma vez que se considera 

presente o genius loci. 

Ainda segundo o autor, as formas arquitectónicas elementares podem ser reutilizadas para fins 

diferentes, correspondendo à ideia estruturalista do papel dos elementos fixos na linguagem. 

O facto da função de um edifício poder mudar sem que essa alteração de uso implique a perda 

de significado, reafirma-se no contexto da cidade contemporânea nas intervenções de reutilização e 

requalificação de edifícios ou espaços pré-existentes dotados de interesse histórico. 

Actualmente cada vez é mais abordado o tema da gentrificação. Este conceito corresponde a 

lugares que não eram atractivos, mas que de um momento para o outro devido a melhoria na segurança, 

iluminação, alteração de trânsito ou na oferta de restauração e comércio viram o lugar a adquirir melhores 

condições de vida. O problema deste facto urbano consiste que devido à melhoria das condições, o custo 

de vida (rendas, despensas) aumenta, afastando os moradores uma vez que não conseguem suportar o 

novo modo de vida. 

Este processo de gentrificação assemelha-se ao projecto de revitalização urbana, com a 

diferença que o segundo pode ocorrer em qualquer cidade e normalmente está relacionado com 

fenómenos sociais (reabilitação de espaços públicos, melhoramento de iluminação e equipamentos 

urbanos). A gentrificação tenta impor-se com o fundamento que são “obras que beneficiam a todos” não 

sendo motivadas pelo interesse público mas sim privado, relacionado com a especulação imobiliária, daí 

que a sua intervenção é mais notável em bairros centrais, históricos ou com potencial turístico. 

Inicialmente pensamos que este processo é favorável ao desenvolvimento da cidade mas 

avaliando mais profundamente verificamos que é uma especulação imobiliária, pelo que precisa de muito 

investimento em prol do interesse privado. 

Para reverter esta situação surge também o placemaking, que pretende planear espaços 

públicos de qualidade contribuindo para o bem-estar da comunidade local. Os conceitos à primeira vista 

parecem idênticos mas os métodos e consequências são muito diferentes. 
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Enquanto a gentrificação descreve o fluxo de pessoas da classe média que deslocou moradores 

da classe baixa de bairros urbanos devido ao aumento do custo de vida, o placemaking desenvolve ideias 

inovadoras sobre a criação de cidades, que atendem às necessidades das pessoas, focando a 

importância de bairros e espaços convidativos e dinâmicos. 

O placemaking deixa de o ser quando não considera a opinião e atende aos envolvidos na 

região, a ideia é que melhore as condições de vida dos habitantes locais e responda às suas 

necessidades. Já a gentrificação é guiada pela influência do poder político, por objectivos económicos 

valorizando e desvalorizando os espaços urbanos ao longo do tempo.  

Quando se planeia um espaço é fundamental ter em conta o processo para que o medo da 

evolução não prejudique o desenvolvimento local. O conhecimento acerca dos dois conceitos realça a 

importância de criar espaços para todos, conectando os locais em vez de dividi-los. Os bairros precisam 

de ser identificáveis e manter as suas características naturais, aquilo que o tempo se encarregou de 

construir. Evitar a gentrificação é evitar que se apague a história local e as memórias. 
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3. A IMPORTÂNCIA DA REABILITAÇÃO NO PATRIMÓNIO EXISTENTE 

Uma vez que a proposta da presente dissertação passa pela intervenção em edificado existente, 

foram estudadas as teorias de conservação e restauro de Viollet-le-Duc, John Ruskin e Camilo Boito. 

O primeiro, Viollet-le-Duc, tentou estabelecer princípios de intervenção em monumentos 

históricos e uma metodologia para esse trabalho que tinha grande peso no levantamento detalhado do 

edifício. Ele afirma categoricamente o perigo de se reproduzir exactamente tanto o original como de 

substituí-lo, e deixa claro que nada deve ser encarado como um dogma, mas como algo relativo e 

específico de cada obra. Ao utilizar a constituição do “tipo” e do “modelo ideal” não conseguia actuar com 

imparcialidade e sem dogmatismo, pois intervinha com base num modelo que ele considerava perfeito e 

adequado, e propunha soluções que não respeitavam o edifício, as suas marcas, a sua história e as suas 

peculiaridades, mas que satisfaziam apenas a pureza do estilo que ele próprio determinava. 

Levantou questões quanto a obras mutiladas, à substituição de materiais e a recuperações 

estruturais, propondo a restauração do estado como novo, no seu estilo próprio e escala do monumento 

(sem alterar as proporções), a substituição por materiais melhores e mais duráveis e meios mais eficazes 

e o aperfeiçoamento no sistema estrutural para suprimir deficiências. Reforçava o indispensável 

conhecimento do que ele chamava de “temperamento” do edifício, que nada era mais do que a 

combinação da natureza dos materiais, a qualidade das argamassas e do solo, o sistema estrutural, o 

peso, a materialização das abóbadas e a elasticidade das alvenarias. Levantou também questões 

pertinentes ao trabalho de restauração como a utilização do edifício como a melhor forma de conservá-lo, 

a importância da fotografia nos estudos científicos, como forma de fornecer documentos que pudessem 

ser sempre consultados e meios para justificar as acções. Apontou a importância da investigação 

científica, “é necessário, antes de começar, tudo pesquisar, tudo examinar, reunir os menores fragmentos 

tendo o cuidado de constatar o ponto onde foram descobertos, e somente iniciar a obra quando todos os 

remanescentes tiverem encontrado logicamente e seu destino e seu lugar”19. Um julgamento sem a 

certeza total pode levar a uma sequência de deduções que afastam a restauração da realidade. 

O restauro tanto da função portante do edifício como da sua aparência, importa o estudo do 

projecto original como fonte de conhecimento para resolução de problemas estruturais, a importância dos 

levantamentos detalhados do existente, a reutilização do edifício e, principalmente a actuação baseada 

em circunstâncias e especificidades de cada projecto, pois segundo Beatriz Mugayar Kül “restaurar não é 

apenas uma conservação da matéria, mas de um espírito da qual ela é suporte”. 

A segunda teoria de conservação e restauro estudada foi a John Ruskin um dos precursores da 

preservação das obras do passado. Enriqueceu o conceito de património histórico, sendo possível afirmar 

que as suas ideias já faziam referências ao que hoje classificamos como património material e imaterial. 

                                                           
19 Verbete: Restauração, página 66. 
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Ruskin acreditava que a conservação da arquitectura do passado, como expressão de arte e 

cultura, nos permitia entender a relação existente entre os estilos arquitectónicos e as técnicas 

construtivas como resultante do fruto do trabalho de determinada cultura, utilizando-se a história dessas 

construções como o veículo de comunicação dos processos de desenvolvimento cultural. 

Manter vivo o testemunho cultural do passado no quotidiano da cidade, possibilita aos indivíduos 

identificarem nos espaços urbanos e nos monumentos históricos, marcos referenciais de identidade e 

memória. Defendia a ideia de que as edificações pertenciam ao seu “primeiro construtor”, ou seja, a 

população que se tornava herdeira desses bens culturais, estabeleciam uma relação de compromisso 

social, entre a presente e as futuras gerações, para a preservação das edificações históricas na sua 

concepção original, evitando assim, actos de negligência e descaso. 

De acordo com Ruskin, a integridade das edificações, como um conjunto formal e técnico-

construtivo, tornava-se no bem de maior valor que se podia deixar às novas gerações. Essa “herança” 

seria o mecanismo responsável por transferir ao espaço construído, os sentimentos de pertença e 

apropriação dos seus valores. 

Para Ruskin, os arquitectos deveriam construir as edificações como se fossem obras de valor 

histórico. Desta forma, as construções deveriam causar admiração aos seus “herdeiros” tornando-se 

referências culturais, independentemente da sua excepcionalidade como obra arquitectónica. 

Entendia a arquitectura como uma expressão forte e duradoura carregando em si uma enorme 

carga de valor histórico e cultural. Ruskin defendia a ideia de que as edificações deveriam atravessar os 

séculos de maneira intocável envelhecendo segundo o seu destino, admitindo a morte se fosse o caso. 

Com algumas excepções permitia pequenos trabalhos de intervenção que evitassem a queda prematura 

das edificações. Do mesmo modo, recomendava a execução de reforços estruturais com elementos de 

madeira e metal quando estes estavam em risco de se perder, mas de maneira nenhuma admitia 

imitações, cópias e acréscimos. 

Para Ruskin o edifício só ganhava vida, tornando-se reconhecido como algo de valor, após ter 

servido de testemunho da morte de várias gerações, ter sido abençoado com o tempo e assistido à 

evolução da cidade resistindo mais do que todos os seres vivos. A sua visão romântica sobre o processo 

de conservação, nos remete à ideia de que somente salvaríamos a arquitectura se os métodos de 

preservação permitissem o “congelamento” das cidades, centros e sítios urbanos. 

O conceito de pitoresco é utilizado por Ruskin como uma forma de qualificar uma obra 

arquitectónica de reconhecido valor histórico e cultural. A beleza acrescentada pelo tempo confere às 

edificações um perfil peculiar e “estilo” característico. As ruínas tornam-se sublimes a partir dos estragos, 

das fissuras, da vegetação crescente e das cores que o processo de envelhecimento confere aos 

materiais da construção. A ruína é o testemunho da idade, do envelhecimento e da memória, podendo 

nela estar expressa a essência do monumento. 
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O culto às ruínas exprime-se em todo o seu romantismo, quando Ruskin propõe uma reflexão 

sobre o valor dos trabalhos de restauração sobre o antigo estado da edificação, pois acreditava que 

aqueles remanescentes possuíam o encanto do mistério do que teriam sido e a dúvida do que teria se 

perdido. 

Para Ruskin a restauração era a mais completa e bárbara destruição que poderia estar sujeito 

um edifício. Considerava impossível restituir o que foi belo e grandioso arquitectonicamente, pois a alma 

dada ao prédio pelo seu “primeiro construtor” jamais poderia ser devolvida.  

O processo de restauração resumia-se a uma imitação da arquitectura passada transformando-

se numa falsa descrição do que teria sido aquela obra, criando assim uma réplica e um falso histórico, 

pois o novo estado pertenceria a uma nova época. Segundo Ruskin, o processo causava a perda de 

grande parte do significado documental das edificações históricas afectando a sua autenticidade, os seus 

valores evocativos e poéticos. Acreditando que a degradação fazia parte da história da edificação e 

entendendo os processos de restauração como um tipo de agressão às mesmas, Ruskin sugeriu a 

manutenção periódica dos prédios históricos como forma de evitar os danos causados por intervenções 

de maior amplitude preservando a acção do tempo e o testemunho histórico. A sua contribuição para a 

salvaguarda do património cultural foi de ordem teórica, defendendo a conservação como método de 

preservação.  

Por fim, a terceira teoria de conservação e restauro recaiu sobre o pensamento de Camillo Boito. 

Este afirma em Os Restauradores que, restauração e conservação não são a mesma coisa 

sendo, muitas vezes antónimas. Os conservadores são tidos como “homens necessários e beneméritos” 

ao passo que os restauradores são quase sempre “supérfluos e perigosos”. Dessa forma, dirige o seu 

discurso sobretudo aos últimos, realçando a precedência da conservação sobre a restauração e a 

limitação desta ao mínimo necessário. Todas as adições (restaurações sucessivas) deveriam ser 

descartadas. Distanciava-se de Ruskin e de Viollet-le-Duc, pois em relação ao primeiro, não aceitava a 

morte certa dos monumentos e, do segundo, não aceitava levá-los a um estado que poderia nunca ter 

existido antes. Alertava para o perigo da forma de agir de Viollet-le-Duc em função da arbitrariedade que 

a mesma continha e ao que poderia ser a sua inevitável consequência. Ao afastar-se das duas teorias, 

cria, ao mesmo tempo, uma teoria intermediária entre ambas. Cita e concorda com Mérimée ao dizer 

sobre as restaurações: “nem acréscimos, nem supressões”, ficando evidente o respeito que os 

acréscimos ao longo da história deveriam ter a mínima intervenção.  

Muitas vezes as ideias apresentadas aproximavam-se das de Ruskin, principalmente ao apontar 

para a pouca intervenção que deveria existir no monumento. Esta aproximação refere-se ao mesmo 

princípio fundamental, da não alteração substancial do monumento, à medida que Boito acreditava na 

necessidade de certas restaurações. Outra característica presente em Ruskin que se desenvolve nessa 

teoria é a valorização das ruínas como tal e por isso deve-se entender o reconhecimento da sua beleza, 
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do seu aspecto pictórico, na qualidade mesma de ruína. Não há a vontade de que as mesmas voltassem 

ao aspecto original do edifício e sim a de que permanecessem, de facto como ruínas. Afasta-se assim um 

possível completamento com elementos novos, princípio adoptado por Viollet-le-Duc.  

Ao não aceitar a morte inevitável dos monumentos, propunha em casos necessários, 

restaurações que, por serem mínimas, acabavam eliminando a arbitrariedade de certas acções. A 

aceitação de todas as fases históricas presentes numa obra também alargava os juízos de valores, na 

maioria das vezes subjectivos, em relação ao que permaneceria ou não. Não se desejava mais levar o 

edifício a um estado inicial e, fundamentalmente, a um que jamais houvesse existido antes. 

A partir do pensamento de Boito, foi feita a separação precisa do que significava restaurar e do 

que significava conservar.  
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4. ESTUDO DE CASOS: 

4.1. FUNDAÇÃO CARTIER | JEAN NOUVEL | PARIS | 1994 

 

A Fundação Cartier apresenta-se como um espaço público que alberga exposições de arte 

contemporânea. O jogo da descoberta do exterior/ interior convida à vivência do espaço “(…) as paredes 

de vidro permitem aos transeuntes admirar a relação entre a estrutura e a natureza que caracteriza o 

edifício” (Nouvel).  

A materialidade do espaço é definida pelo vidro. A tela envidraçada apresenta-se como uma 

espécie de fachada falsa dando a linguagem visual do projecto. Da rua pode-se observar o jardim e o 

espaço de exposições do piso térreo, completamente transparente através do envidraçado que compõe a 

fachada. 

A implantação de três superfícies paralelas de vidro permitiu criar uma ambiguidade que faz com 

que os visitantes se questionem se o jardim construído foi encerrado e se o que vêem é realidade ou 

reflexos resultantes de um jogo de luz e sombra. Esta atitude invoca a imersão do exterior no interior cujo 

efeito vai para além da transparência.  

 

 

O piso térreo tem um papel importantíssimo na relação interior/ exterior. A ele corresponde o 

maior e principal espaço para exposições temporárias. Foi opção de Nouvel a ausência de elementos que 

pusessem em causa a continuidade entre o exterior e o interior, sendo possível da fachada da entrada 

ver as árvores de fora da fachada traseira. Com isto, há uma continuidade da vegetação em torno de todo 

o edifício, perceptível desde o interior bem como do exterior através do interior. O fenómeno dos reflexos 

alcançado pela sucessão de planos de vidro, multiplica o número de árvores existentes e aumenta a 

profundidade do terreno, uma experiência virtual entre o interior e o exterior. 

Fig. 18 e 19 | A transparência e marcação da estrutura no desenho da fachada 

Fonte: BOETTGER, Till; Threshold Spaces: Transitions in Architecture. Analysis and Design Tools. 
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Outro aspecto do projecto de Nouvel é a atenção que este dá à entrada do edifício, fazendo a 

transição física gradual entre o exterior e o interior, entre o público e o privado e ao mesmo tempo 

procurando suavizar o stress provocado por essa transição através da permeabilidade. Ao tentarmos 

aceitar e compreender na totalidade a relativização de todas as hierarquias, deixamos de saber onde 

estamos, enquanto atravessamos um percurso através de um edifício. Estamos condicionados pela 

circulação projectada pelo arquitecto, somos confrontados com o problema da identidade e há uma perda 

de consciência do ser na realidade virtual. Aqui a importância dos objectos arquitectónicos é fundamental 

para negar o lado mais sombrio, dando a experiência estética e cinematográfica no qual o espaço é 

projectado com emoção. 

Deste modo, a arquitectura deve estar a par do que a rodeia e ser reflexo do seu meio, não com 

tendência às modas mas no sentido de responder a todos os valores estéticos e emocionais de um dado 

momento. 

Nouvel, procura a possibilidade de alguém chegar a algum lado sem a obrigatoriedade de 

realizar uma série de movimentos. O academismo antecipa uma aproximação a algo, com demasiada 

antecedência e sem espaço para surpresas. Há um tempo de adaptação e preparação exigido para a 

chegada. A ideia do interface torna possível a vontade de estar dentro de algo de forma quase imediata, 

tudo o que precisamos de fazer é passar através de um ecrã. A fronteira física tornou-se virtual, e em 

certa medida isso também está relacionado com o sentido do tacto. Este problema das fronteiras, dos 

limites, entre interior e exterior, é acima de tudo um problema de interferência. É uma questão de 

profundidade do significado de um edifício ou de um espaço, da forma como percepcionamos a totalidade 

da estrutura e a percorremos, e que pode ser eliminada com a ajuda do interface.  

Outra dimensão importante neste fenómeno prende-se com a ubiquidade, a capacidade de estar 

em todo o lado em simultâneo, e que tem a ver com a velocidade da percepção. O espaço passou a ser 

virtual, porque tudo o que vemos é de facto um espaço que julgamos ser nosso. Obviamente, é uma 

questão da disposição do terreno e das interconexões, mas já não do espaço. Por outro lado, é também 

resultado do sistema estético do edifício, que existe para lá dos seus limites. Aqui, importa pensar na 

forma como o edifício é visto do exterior, de um carro ou a pé, de dia ou de noite. E, tendo em conta estas 

matérias relacionadas com o fenómeno da percepção, admite-se que o significado da arquitectura muda. 

Há, novamente, aspectos que dizem respeito aos actuais desenvolvimentos culturais e tecnológicos. 

 

 

 

 

 



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ARQUITECTURA | HOTEL E ESPAÇO CULTURAL: UMA REABILITAÇÃO URBANA EM SILVES 

 

32 

4.2. INSTITUTO DO MUNDO ÁRABE | JEAN NOUVEL | PARIS | 1987 

 

A escolha do Instituto do Mundo Árabe, do arquitecto Jean Nouvel como estudo de caso deveu-

se ao uso da tecnologia na fachada para controlo da entrada de luz natural. A materialidade do aço e do 

vidro reflectem a paisagem envolvente, além de transmitir a sensação de leveza como se estivesse a 

levitar acima do plano de terra.  

Outro aspecto importante é o átrio de entrada do edifício, que apresenta um espaço amplo, puro 

e dramático que ascende a todos os pisos que o compõem. 

O conceito de limitar a exposição do interior do edifício para o exterior, conferindo-lhe 

privacidade, fez com que a tecnologia aplicada crie jogos de luz/sombra interessantes, além de permitir a 

ventilação. 

 

Fig. 20 | A marcação do padrão no desenho da fachada 

Fonte: Arch daily, http://www.archdaily.com.br/br/625393/em-foco-jean-

nouvel, 2017/02/20 

Fig. 22 | Jogos de luz/sombra através do desenho da fachada 

Fonte: Pinterest, https://br.pinterest.com/pin/437764026262583544/, 

2017/02/20 

Fig. 21 | Entrada de luz natural 

Fonte: Blog, https://viaxadoiro.com/2014/08/22/instituto-del-mundo-arabe-

la-fachada-mas-bonita-de-paris/, 2017/02/20 

http://www.archdaily.com.br/br/625393/em-foco-jean-nouvel
http://www.archdaily.com.br/br/625393/em-foco-jean-nouvel
https://viaxadoiro.com/2014/08/22/instituto-del-mundo-arabe-la-fachada-mas-bonita-de-paris/
https://viaxadoiro.com/2014/08/22/instituto-del-mundo-arabe-la-fachada-mas-bonita-de-paris/
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4.3. CASARTS | CHRISTIAN DE PORTZAMPARC | CASABLANCA | 2017 

 

O projecto Casarts, do arquitecto Christian de Portzamparc retracta o conceito utilizado de 

cenário urbano através da utilização da “pele” na arquitectura. 

Em vez de um objecto arquitectónico autónomo, utiliza um conjunto de pavilhões jogando com a 

simetria sem se opor a ela, criando jogos de sombra com o interior, onde a utilização da cor branca na 

fachada exterior realça-os ainda mais. 

 

 

 

 

 

Fig. 23 | A fachada como cenário urbano 

Fonte: Christian de Portzamparc, 

http://www.christiandeportzamparc.com/fr/projects/casarts/, 

2017/02/20 

Fig. 24 | Espacialidade entre volumes 

Fonte: Christian de Portzamparc, 

http://www.christiandeportzamparc.com/fr/projects/casarts/, 

2017/02/20 

Fig. 25 | Aberturas na fachada para criar relação com o interior 

Fonte: Christian de Portzamparc, 

http://www.christiandeportzamparc.com/fr/projects/casarts/, 2017/02/20 

Fig. 26 | A importância do jogo de luz/ sombra 

Fonte: Christian de Portzamparc, 

http://www.christiandeportzamparc.com/fr/projects/casarts/, 

2017/02/20 
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PARTE II – PROJECTO 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

Tendo em conta a evolução morfológica da cidade de Silves desde o modelo castrense até à 

fase industrial do século XIX, os objectivos do projecto são a partir da reabilitação de uma antiga fábrica 

de cortiça dar-lhe novos usos: Hotel e Espaço Cultural.  

Com esta acção de regeneração e reabilitação urbana, o quarteirão fechado com um pátio 

central existente, passa a ser um quarteirão aberto que alberga diversas actividades para acolher 

visitantes e a população residente. 

Pretende-se que, com a manutenção de linguagem, a imagem urbana (industrial) através da 

combinação de materiais, distinga o existente da proposta. 

Apesar da proposta alterar o uso do espaço, a preservação da memória está presente no 

projecto de reabilitação urbana e regeneração da vida da cidade e do bairro. 

 

 

ORGANOGRAMA 

 

   > JARDIM INTERIOR 

   > ÁTRIOS COM RELAÇÃO INTERIOR/ EXTERIOR 

   > PERCURSOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS  

Articulação entre usos 

 

Cultural  Hotel     

 

Rotura da tipologia fabril 

 

 

 

Espaço Semi-público Espaço Público 

- Grandes volumetrias com 

espaço fechado exterior 

- Quarteirão limitado 

- Atravessamento/ ligação 

pátio interior com rua 

- Articulação/ penetração 

da cidade no jardim interior  
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1. PROPOSTA  

1.1. PROCESSOS DE CONCEPÇÃO | ESTUDO PRÉVIO 

Fase I 

Na primeira fase de projecto considerei importante demarcar-me do existente, e à escala 1/2000 

puxar os eixos perspécticos que mais interferiam com a área de intervenção. Assim surgiram possíveis 

volumetrias. 

 

 

 

 

  

 

 

Uma vez que não estavam a ser conseguidas todas as intenções à priori consideradas, foi 

elaborado um estudo das áreas de ocupação à escala de 1/1000. 

Nesta fase pretendia que o corpo longitudinal da volumetria existente, fosse o futuro alojamento 

e os edifícios frente rio fossem o fórum cultural. Estes estavam ligados por um atravessamento que se 

traduzia numa queda de água para um espelho na praça pública, o qual, continha um espaço de 

restauração com vãos de iluminação zenital para a piscina do alojamento situada no topo do 

atravessamento. 
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Fase II 

A segunda fase de projecto resultou da evolução da primeira, mantendo-se a ideia do alojamento 

no corpo longitudinal e o fórum cultural frente rio. 

Foram assim estudados em cortes esquemáticos o número de pisos de cada edifício, bem como, 

a forma como a marcação do atravessamento no pátio distribuía o espaço público. 

 

 

Para a colocação das diferentes volumetrias foram consideradas três hipóteses: 

 

A |  Praça meio piso elevado, restante meio piso para parque subterrâneo; 

Atravessamento ligando os diferentes corpos; 

Rampa desde praça pública para fórum cultural; 

Corpo diagonal “semi-público” ligando corpos horizontais. 
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B | Praça à cota da rua; 

Rampa para pátio superior; 

Espaço cultural em pódio; 

Corpo diagonal que não toca no edifício longitudinal. 

 

 

C | Edifício principal mais aberto para a praça; 

Rampa em direcção à rua convidando à subida para cobertura do fórum cultural; 

Subida para pátio sem-privado, ligação a pátio privado (hotel). 
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Assim chegou-se à definição da seguinte volumetria e espaços públicos. 

 

A particularidade desta fase consistiu em criar um acesso em rampa desde a cota do espaço 

público para a cobertura do fórum cultural para que fosse feito o acesso ao grande auditório localizado no 

gaveto da área de intervenção. 
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Nesta fase tentei compartimentar o corpo longitudinal com a marcação das áreas de estar e 

quartos, tendo verificado que se perdia aspectos importantes como a preservação do pátio interior devido 

à privacidade de que os quartos do hotel careciam. Além disso a zona nobre, frente rio estava a ser 

desprezada para uma função que não necessitava directamente desta posição privilegiada.  

 

 

 

 

Vista Rio | Proposta  

 

Vista Interior Pátio | Rampa de acesso à cobertura do Fórum Cultural 

 

 

 

 

Chaminé pré-existente | Proposta | Rampa de 

acesso ao Fórum Cultural 
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Fase III  

A terceira fase de projecto resultou da evolução da segunda em que se alterou o hotel para o 

edifício em frente ao rio e o corpo existente seria o fórum cultural. 

A intenção do acesso em rampa desde a cota do espaço público para a cobertura do fórum 

cultural foi mantida, sendo que esta é a forma de  acesso ao grande auditório localizado no remate do 

local da intervenção. 

Nesta fase as preocupações eram os acessos aos espaços públicos e a criação de elementos 

fortes que atenuassem a presença dos edifícios envolventes na proposta em causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta fase de projecto foram tomadas decisões, 

que praticamente, permaneceram na proposta final. 

O hotel apresenta um volume em “torre” onde será 

feito o acesso e a sua fachada tem transparência, 

dando privacidade às varandas dos quartos. 
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1.2. REFLEXÃO FINAL 

Depois de consideradas três fases de projecto apresenta-se a proposta final.  

No que diz respeito ao espaço público, foi fechada ao trânsito rodoviário (apenas acesso 

condicionado a veículos prioritários) a rua Cruz da Palmeira, sendo a circulação no troço até o Arco da 

Rebola apenas pedonal. Esta intenção pretende dignificar a pré-existência, bem como possibilitar a 

circulação pedonal em torno do novo edifício dando enfase à presença do mercado municipal e frente 

ribeirinha que o envolvem. Além disso possibilitou resolver problemas de trânsito rodoviário no acesso 

para a avenida marginal. 

Uma vez que se cortou este acesso, reforçando a ideia de “circular em volta do quarteirão”, foi 

criada uma via de acesso que vem da avenida marginal junto ao estádio municipal e permite o acesso às 

vias que eram servidas pela rua Cruz da Palmeira. Esta nova via apresenta apenas um sentido de 

trânsito e possibilitou a resolução de problemas de falta de estacionamento para os moradores locais. 

Foram assim criadas bolsas de estacionamento lateralmente bem como no vazio a sul uma vez que o 

parque de estacionamento na zona ribeirinha não é funcional para os moradores do centro da cidade. 

Além disso foi criado o acesso ao parque subterrâneo para utentes e trabalhadores do hotel. 

A proposta resume-se assim a três volumetrias principais ligadas entre si por rampas ou 

atravessamentos. A rampa que vem desde o eixo da fachada do mercado guia-nos por cima da cobertura 

do restaurante e permite vista panorâmica do todo, 

levando-nos também à entrada do auditório, bem 

como, às salas de exposição do fórum cultural 

através do atravessamento que sobrevoa o pátio 

interior do quarteirão (visível na fig.27).  

Este tem a particularidade de dividir o 

espaço público térreo possibilitando várias zonas de 

estar, cada uma com a sua história e actividades 

possíveis. Pretende-se que o pátio tenha espelhos de 

água superior e inferior no jardim, ligados por uma 

queda de água numa superfície transparente (acrílico) 

para que o som desta seja reduzido (visível na fig.27). 

A ideia da cortina de água dá-lhe um carácter de místico, e de descoberta do cenário no momento do 

atravessamento e à medida que se percorre os diferentes percursos superior e inferior. Além disso no 

jardim do piso térreo, géiseres de água combinados com jogos de luz proporcionam espectáculos 

nocturnos bem como projecções audiovisuais na fachada do grande auditório.  

Na zona de estar mais resguardada do espaço público situa-se o restaurante “assente sobre a 

água”, possibilitando um deck e espaço verde para concertos ou eventos culturais. Em ambas as zonas 

Fig. 27 | Corte AA’ 

Fonte: Projecto proposto pela autora da dissertação. 

Fig. 28 | Planta Piso 0 

Fonte: Projecto proposto pela autora da dissertação. 
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pretende-se que a vivência seja garantida com as questões de sombreamento, iluminação e fácil 

acessibilidade, sendo as rampas, a vegetação existente e os jogos de água os principais focos de 

atenção (visível na fig.28).  

Todos os volumes do edificado da proposta apresentam fachadas metálica e em vidro, dando 

privacidade e ao mesmo tempo relacionando o interior/ exterior. Este factor juntamente com os jogos de 

espelhos e quedas de água (do atravessamento para o piso térreo e desde a piscina na cobertura do 

hotel que escorre pela fachada do mesmo) compõem todo o cenário criado em torno do pátio interior do 

quarteirão. 

 

Em metade do corpo existente na rua Cruz da Palmeira, situa-se o Fórum Cultural com salas de 

reuniões e conferências e uma loja do cidadão no piso inferior e salas de exposições no superior. Este 

tem a particularidade de no átrio de entrada apresentar um pé direito triplo, dando assim amplitude até à 

estrutura em vista da cobertura inclinada, bem como a todo o exterior devido à fachada metálica 

envidraçada que o limita (visível na fig.27).  

A restante metade do edifício, juntamente com o corpo frente ao rio Arade, alberga o hotel. Estes 

corpos estão ligados entre si por um corredor suspenso ao nível do primeiro e segundo piso no local de 

corte do volume pré-existente. As valências do hotel situado no piso térreo do corpo existente da rua Cruz 

da Palmeira, oferece zonas comuns de lazer como piscina, ginásio, sala de massagem com apoio de 

balneário e as zonas técnicas, enquanto nos pisos superiores encontram-se os quartos. No restante 

espaço que compõe o hotel (frente rio Arade), encontra-se no piso térreo as zonas comuns de estar, bar 

e recepção enquanto nos pisos superiores novamente quartos, sendo que esta parte tem a 

particularidade de ser a única cobertura acessível pelo que pode usufruir de uma piscina e zona de estar 

com apoio de bar em lounge.  

Por fim, o auditório tem a particularidade do seu acesso principal, tal como no fórum cultural, ser 

feito pelo primeiro piso, sendo o mesmo garantido através de rampa e escadaria localizadas junto às ruas 

que lhe concernem. Todos os edifícios apresentam três pisos, sendo o hotel de cobertura acessível com 

a criação de um lounge, realçando-se que desde o overflow da piscina até ao interior do restaurante no 

piso térreo, a fachada envidraçada apresenta água a escorrer que comunica com todo o cenário urbano 

exterior (visível na fig.30). 

Fig. 29 | Corte BB’ 

Fonte: Projecto proposto pela autora da dissertação. 
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A questão da materialidade foi simplificada ao máximo para que os aspectos importantes se 

limitassem ao cenário urbano e à sua relação com o exterior. Tanto as fachadas metálicas que compõem 

o edificado como as zonas de alvenaria rebocada são de cor branca. De acordo com os princípios da 

reabilitação seguidos no estudo de Camilo Boito, o aumento de pisos do corpo existente da rua Cruz da 

Palmeira, foi executado com material diferente para que haja a distinção entre o antigo e o novo. Assim 

este é em estrutura metálica e vidro, dando uma 

maior sensação de leveza, como se o novo piso 

levitasse sobre a construção existente. O mesmo 

serve para o corredor suspenso aos níveis superiores 

do hotel que pretende ter o mínimo impacto possível, 

ajudando a fazer a ligação entre a fachada existente 

e a metálica proposta para o edificado no interior do 

pátio (visível na fig.31). 

Tentando destacar a chaminé da antiga fábrica existente, o auditório apresenta volumetria 

irregular, possibilitando assim que a mesma seja vista do interior do jardim. 

Quanto à materialidade dos interiores apenas os quartos têm cuidado especial quanto ao 

pavimento com a utilização de um laminado para maior conforto, sendo o restante à base de epóxis ou 

betonilhas afagadas para o menor impacto possível, destacando ao máximo a envolvente exterior. No 

exterior o pavimento é em lajetas de betão de cor clara juntamente com o deck em madeira de apoio à 

zona de restauração, realçando assim os espaços verdes e os espelhos de água. 

 

 

 

 

 

Fig. 30 | Corte CC’ 

Fonte: Projecto proposto pela autora da dissertação. 

Fig. 31 | Alçado Norte 

Fonte: Projecto proposto pela autora da dissertação. 
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1.3. ÍNDICE DE DESENHOS 

Projecto Existente: A1 | Planta | Piso 0 | Escala 1/500 

A2 | Planta | Piso 1 | Escala 1/500 

A3 | Planta | Cobertura | Escala 1/500 

A4 | Alçados | Norte Sul Este | Escala 1/250 

 

Projecto de Alterações: B1 | Volumetrias  | Escala 1/500 

B2 | Alçado Norte | Escala 1/250 

 

Proposta:  C0 | Planta Localização | Escala 1/1000 

C0b | Planta Implantação | Escala 1/500 

C1 | Planta | Piso -1  | Escala 1/200 

C2 | Planta | Piso 0 | Escala 1/200 

C2b | Planta | Piso 0 cotada | Escala 1/200 

C2a | Planta | Piso 0 – Auditório Entrada | Escala 1/200 

C3 | Planta | Piso 1 | Escala 1/200 

C3b | Planta | Piso 1 cotada | Escala 1/200 

C4 | Planta | Piso 2 | Escala 1/200 

C4b | Planta | Piso 2 cotada | Escala 1/200 

C5 | Planta da Cobertura Acessível Hotel | Escala 1/200 

C5b | Planta | Cobertura cotada | Escala 1/200 

C6 | Planta da Cobertura | Escala 1/200 

C7 | Corte AA’ | Escala 1/200 

C8 | Corte BB’ CC’ | Escala 1/200 

C9 | Alçado Nordeste | Escala 1/200 

C10 | Alçado Norte e Este | Escala 1/200 

C11 | Quarto tipo | Escala 1/50 

C12 | Corte DD’ | Escala 1/200 
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 CONCLUSÃO 

A presente dissertação teve como principais objectivos possibilitar a permanência dos turistas na 

cidade através da criação de um alojamento, desenvolver e apoiar o comércio tradicional e a restauração 

local, incentivar a cultura e o conhecimento da história local, dinamizar a zona ribeirinha, fomentar a 

permanência dos residentes, nomeadamente os jovens, estimulando a oferta de programas desportivos e 

culturais e fomentando políticas de participação activa. Pretende-se com isto renovar a cidade, 

fomentando políticas de acção participativa na requalificação urbana, uma vez que com a recuperação de 

um espaço com memória se reconverte um quarteirão industrial num equipamento hoteleiro e cultural. 

Apresentado e justificado o local de estudo bem como a proposta apresentada e melhorando o 

ambiente urbano, revitaliza-se a cidade, recuperando e descontaminando uma zona industrial 

desactivada, abandonada e degradada, surgindo o projecto de reabilitação urbana defendido na presente 

dissertação. 

Com fundamento nas análises urbanas realizadas e segundo Lamas, a evolução das formas 

urbanas tendo em conta o desenvolvimento urbano consiste na reutilização das partes da cidade. Este foi 

o ponto de partida para todo o projecto, reconverter uma antiga fábrica num hotel e fórum cultural. 

Recorrendo aos ensinamentos de Bruno Zevi, a experiência espacial própria da arquitectura prolonga-se 

na cidade, nas ruas e praças, onde quer que a obra do homem tenha criado espaços fechados. Com a 

presente dissertação pretendeu-se que a rotura da tipologia fabril alterasse o espaço semi-público 

existente, para espaço público, através de um jardim com articulação entre o interior dos edifícios 

envolventes e percursos públicos acessíveis desde a rua. 

A cidade não é uma estrutura espacial onde há apenas elementos e espaço, é também alterada 

pela sociedade através da sua história, economia, política e cultura. A apropriação social e cultural do 

espaço determinam a sua forma. Os espaços públicos englobam uma certa diversidade de lugares 

interligados formando uma rede de percursos que atravessam a cidade, não só estruturando o meio 

envolvente como dando-lhe continuidade. Todos apresentam forma, função, dimensão, arquitectura e 

valor patrimonial distinto, sendo uma referência na cidade e enriquecendo a vida da urbe. 

A proposta apresentada na presente dissertação pretende, ao conciliar dois programas 

diferentes, conferir ao espaço um lugar de encontro, convívio e circulação, possibilitando vários usos 

(lazer, descanso, passeio, culturais). A intervenção na alteração do trânsito tem como fundamento o 

estudo de Sitte, que defende que este deve estar onde não incomode mas seja útil, atraindo as pessoas 

ao local pretendido devido à oferta de cultura, cafés ou restaurantes e dando a devida importância aos 

elementos naturais como a vegetação e a água. Por tudo isto a proposta apresentada responde ao 

pretendido, as novas culturas e práticas urbanas em equilíbrio com o ambiente, conferem melhor 

qualidade de vida urbana e reanimam a vida pública, ligando o antigo/ existente com o novo e não 

segredando o espaço. 
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Uma vez que se pretende reconverter um edifício devoluto conferindo-lhe novos usos e 

volumetrias associa-se automaticamente o conceito de gentrificação, devido à melhoria das condições de 

vida, de segurança, iluminação, alteração de trânsito, maior oferta de restauração e cultura. Este conceito 

não se enquadra com o espírito da proposta pois o novo modo de vida e esse processo de revitalização 

urbana desloca as pessoas devido ao aumento do custo de vida, perdendo-se o genius loci. O conceito 

pretendido para o projecto consiste no placemaking, que através do planeamento de espaços públicos de 

qualidade contribui para o bem-estar da comunidade local. Pretende-se que sejam as pessoas locais, 

atendendo às suas necessidades, a inovar e dinamizar os espaços, mantendo as características naturais 

de conexão e não a divisão, preservando assim as memórias do passado. 

A intervenção apresentada teve uma forte componente de reabilitação e restauro. Dentro das 

teorias de conservação e restauro foram seguidos os princípios de Camilo Boito, uma vez que os outros 

teóricos estudados não iam ao encontro do espírito pretendido. Assim não foram feitos acréscimos nem 

supressões, preservando-se a intervenção mínima e fazendo-se a distinção entre o existente desgastado 

pelo tempo e a nova proposta. Com base nestes pressupostos, surge a escolha dos materiais leves da 

estrutura metálica e do vidro para conferir a sensação de leveza e estabelecer a ligação às estruturas 

pré-existências. 

Por fim, a escolha dos estudos de casos de vários arquitectos apresentados, reflecte toda a 

importância depositada no projecto para as questões da duplicação das fachadas, da sucessão de 

espelhos e quedas de água que embelezam o cenário urbano, da escolha de materiais dando o máximo 

destaque à própria arquitectura, da relação do interior com o exterior através dos jogos de luz e sombra, e 

da ubiquidade, ou seja o poder estar em todo o lado em simultâneo, devido à velocidade de percepção 

proporcionada pela transparência da “pele das fachadas” embora à primeira vista se assuma como uma 

caixa fechada impenetrável. 
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