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INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

As intervenções estratégicas são operações transversais, e compostas, que resultam da associação de 

um conjunto de ações de diferentes naturezas ou âmbitos de atuação. São estratégicas por possuírem 

um alcance territorial alargado e darem uma resposta integrada a mais do que um problema, 

reforçando particularmente o efeito sinérgico. Respondem a prioridades e decompõem-se em ações. 
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REDE VERDE E PARQUE CIRCULAR DO CENTRO HISTÓRICO  

 

“O rio Douro e o oceano Atlântico serão porventura os elementos naturais mais importantes e 

conferidores do caráter de Gaia e também do Porto.  

Nas duas margens deste rio, próximo da sua foz, falamos de lugares de ocupação muito antiga, uma 

ocupação ajustada à sucessão de pequenos morros, de constituição granítica e considerável declive. 

Entre os morros, pequenas ribeiras traçaram pequenos vales. Mas uma margem está exposta a sul e é 

intensamente iluminada – a margem direita, o Porto. A outra margem está orientada a norte e é menos 

iluminada e mais fresca – a margem esquerda, Gaia. Só por isto, são dois lugares distintos. A luz é um 

elemento determinante desta distinção e da ‘acumulação’ do valor patrimonial onde se regista uma 

edificação sucessiva ao longo de mais de dez séculos.” 

ANDRESEN, Teresa. “A natureza na paisagem urbana ribeirinha de Gaia”. In Atas das conferências “Cidades de rio e 

vinho”. V. N. Gaia, março 2015  

 

Uma das marcas distintivas do centro histórico de Vila Nova de Gaia reside na riqueza e diversidade dos 

seus valores naturais e paisagísticos: rio Douro, escarpas, grandes maciços verdes, quintas e logradouros 

de dimensão assinalável, algumas delas, inclusive, classificadas como património de interesse público, 

são valores tão importantes como o que aqui foi edificado, numa plasticidade harmoniosa que importa 

proteger. A salvaguarda e a otimização dos recursos existentes constituem, portanto, uma prioridade 

que se enquadra numa programação municipal mais vasta que prevê a requalificação das escarpas do 

Douro, a criação de novos parques e zonas verdes, assim como o tratamento de pequenas linhas de 

água. 

Quando circulamos na malha histórica por vezes surge entre duas edificações um rasgo de rio, uma vista 

alargada sobre a escarpa, o vislumbre do interior de uma quinta do vinho do porto. Estas pequenas 

surpresas despertam o interesse e fazem-nos prosseguir. 

Esta riqueza paisagística é feita muito à custa de espaços privados, onde, apesar das edificações que 

sucessivamente foram surgindo, é ainda visível a matriz rural que os sustenta. E aqui reside uma outra 

caraterística do centro histórico, a relação indissociável entre as estruturas edificadas e a topografia que 

as sustenta, entre o terreno escalonado em terraços e as estruturas que, apesar da considerável 

dimensão, se adoçam e se quebram, descendo degraus, sustentados por muros, numa sequência que 

termina na margem do Douro. Esta paisagem é ainda enriquecida pela presença pontual de maciços 

arbóreos que cortam as cumeadas dos telhados e se transfiguram em alçados verdes.  
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“Hoje no centro histórico, e muito particularmente na parte central onde se concentram os armazéns de 

vinho de Porto, ainda persiste uma matriz rural que outrora foi constituída por cercas, quintas e quintais 

e sobre a qual se instalaram os armazéns e os escritórios: Cerca de Corpus Christi, Quintas das Devesas, 

Quinta da Cambada, Quinta da Beleza, Quinta do Choupelo, Quinta das Regadas, Quinta das 

Palhacinhas, … Quinta de Campo Belo e Quinta de Santo António da Piedade”. 

Teresa Andresen . IBIDEM 

 

1. REDE VERDE PARQUE CIRCULAR 

Para além das grandes áreas verdes existentes no interior da malha é de registar a sequência de espaços 

naturais envolventes à área delimitada, aos quais se pretende atribuir, não apenas uma valência de 

enquadramento, mas também a de espaço de fruição e de ligação entre pontos significantes: espaços de 

valor paisagístico e cultural – pontos altos – Castelo, Serra do Pilar; pontos de acesso ao Centro 

Histórico; e pontos de articulação com a rede viária local e com a malha de percursos pedonais. 

Pretende-se que a mancha de enquadramento contenha em si um parque circular verde, composto por 

um conjunto de espaços verdes diversificados, que irão desde a estrutura naturalizada das escarpas até 

ao desenho formal de um jardim ou praça arborizada. Os hiatos nesta circular, que se pretende o mais 

contínua possível, serão colmatados através do estabelecimento de percursos de ligação que se 

materializam em percursos pedonais ou ruas arborizadas.  

A materialização do parque circular depende em alguns tramos da cedência de espaços, a negociar no 

âmbito da apreciação de pedidos de licenciamento (caso do loteamento localizado em terrenos da Santa 

Casa da Misericórdia entre a via Manoel de Oliveira e a rua D. Leonor de Freitas). 

Esta circular interliga importantes pontos como: a estação de caminho de ferro de General Torres (e a 

partir desta a Avenida da República); a circular do centro histórico, que se desenvolve paralelamente à 

linha férrea e que necessita de uma requalificação paisagística; a estação das Devesas; a VL8; a zona 

arqueológica do Castelo, junto à qual foram descobertos vestígios de uma basílica; e a Avenida Mestre 

José Rodrigues, que faz a ligação com a cota baixa (junto ao Cais do Cavaco). Em diferentes pontos serão 

criadas ligações cota-alta / cota-baixa - como é o caso do meio mecânico previsto para a rua de Serpa 

Pinto, que mais não é do que uma reativação do antigo elevador da Calçada das Freiras – tendo em vista 

a facilitação das relações entre a frente de rio e a parte alta da cidade.  

Esta bolsa verde permitirá ainda a resolução de algumas fraturas existentes no território, de que é 

exemplo a linha de caminho de ferro, e a articulação com as áreas envolventes como a ARU Cidade e a 

ARU Encostas do Douro, garantindo a continuidade dos percursos, pedonais e cicláveis, previstos no 

âmbito desta última.  

Neste contexto, a presente intervenção estratégica prevê o desenvolvimento de um programa integrado 

de preservação dos valores ambientais e paisagísticos do centro histórico que assenta nos seguintes 

princípios de atuação: 

• Preservação das estruturas verdes existentes, sejam elas públicas ou privadas, sendo que a 

conservação de uma percentagem dos verdes privados, localizados em terrenos com capacidade 

construtiva, depende de negociações e cedências a realizar no âmbito da apreciação de pedidos de 

licenciamento; 

• Preservação dos logradouros existentes, com forte expressão na paisagem, assegurando a sua 

permanência e manutenção e, quando aplicável, a sua renaturalização; 



    

3 
 

• Desenvolvimento de parcerias com os proprietários privados que resultem na abertura de novos 

espaços ao uso público, enriquecendo a rede existente e criando novos pontos de interesse, como por 

exemplo a Quinta de Campo Bello; 

• Criação de um parque circular verde que possibilita, por um lado, enquadrar paisagisticamente a ARU 

Centro Histórico, criando uma bolsa que facilita a interseção com a malha envolvente, mas que é 

também uma área de oportunidade dada a extensão dos terrenos livres de construção. Esta 

disponibilidade espacial permite dotar a coroa do centro histórico de Gaia de áreas verdes de estadia, 

com valências panorâmicas, e interligá-las através de percursos pedestres e cicláveis. Prevê-se que esta 

circular tenha início na ponte Maria Pia (classificada como Monumento Nacional e atualmente 

desativada), estando prevista a sua revitalização e transformação numa estrutura que sirva a circulação 

pedonal e ciclável, associada à reativação do túnel ferroviário que se encontra encerrado;  

• Salvaguarda do sistema de vistas, garantindo a qualidade cénica das panorâmicas, a requalificação dos 
miradouros existentes e permitindo a descoberta de singularidades e novos pontos de vista, associados 
e potenciados pela criação de novas plataformas panorâmicas.  

• Introdução de uma rede de percursos pedonais que permita interligar os diferentes núcleos da rede 

verde, e destes com o parque circular, contemplando intervenções de requalificação do espaço público, 

mas também a abertura de caminhos e espaços privados ao uso público, através da criação de parcerias 

com os proprietários, o que possibilita integrar espaços de elevado valor paisagístico (como por exemplo 

a quinta de Campo Bello ou a quinta das Camélias) e abrir novas perspetivas sobre o centro histórico e o 

Douro. Associada à reabilitação dos percursos estará a reabilitação de pequenos elementos dotados de 

valor patrimonial como: fontes, fontanários, alminhas, frontões e muros. Estes percursos, podendo 

naturalmente ter uma utilização apenas lúdico / turística, serão integrados numa rede mais alargada, de 

modo a integrar o plano de mobilidade para o centro histórico, tornando-se eficazes vias de acesso e de 

deslocação no território. 

A realização das atuações enunciadas implica a intervenção no espaço físico, a articulação com outras 

Intervenções Estratégicas (Mobilidade para o Centro Histórico e Espaço Público) mas também a 

implementação de ações paralelas e complementares como: o programa de reposição das coberturas, 

que integra a Intervenção Estratégica Identidade Morfo-tipológica; a limitação ao aumento de cérceas e 

à ocupação integral dos lotes (através da introdução de condicionantes urbanísticas no âmbito da 

revisão do plano director municipal); a implementação de regras de utilização que condicionem o 

estacionamento de longa duração de barcos no Centro Histórico (garantindo a recolha e largada de 

passageiros); o controlo das construções, de carácter temporário ou não, que povoam a marginal e 

privatizam as vistas para o Porto. 

 

2. REDE DE PERCURSOS PEDONAIS 

A rede de percursos pedonais visa promover um conhecimento mais aprofundado do Centro Histórico 

mas o alcance da sua implementação é mais abrangente, procurando: 

• Enquadrar os percursos no plano de mobilidade a desenvolver para uma área que abrange o centro 

histórico de Gaia (previsto no âmbito da Intervenção Estratégica Mobilidade no Centro Histórico); 

• Articular o centro histórico com a cidade envolvente, garantindo trajetos e elementos de continuidade; 

• Criar um sistema de deslocação pedonal e relacioná-lo com outros sistemas urbanos, atribuindo ao 

peão prioridade no uso do espaço urbano, em detrimento do automóvel; 

• Potenciar a ligação entre diferentes núcleos que integram o centro histórico de Gaia; 
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• Criar novas relações entre edifícios, equipamentos, monumentos, vias, espaços de transição e espaços 

abertos; 

• Envolver os agentes políticos, económicos e sociais potencialmente interessados na operação: Câmara 

Municipal, Junta de Freguesia, Direção Regional da Cultura do Norte, APDL, Instituto do Vinho do Porto, 

AEVP, Associação Empresarial de Vinho do Porto, empresas de vinho do porto, entre outros; 

• Introduzir circuitos exclusivos para o peão, evitando o confronto com o automóvel (problema que se 

tem vindo agravar com a maior afluência turística e com a crescente presença de autocarros turísticos 

que se somam ao transporte pesado do vinho do porto); 

• Dar a conhecer o outro lado da presença do vinho do porto no casco urbano: as quintas; 

• Introduzir uma nova velocidade no circuito turístico, induzir ao passeio e à pausa através da criação de 

pontos de contemplação e repouso, permitindo ainda otimizar as potencialidades paisagísticas e 

naturais da encosta.  

• Abranger uma grande diversidade de tipologias de espaço público, nomeadamente: marginal fluvial; 

ruas de uso misto (pedonal e rodoviário); ruas de trânsito condicionado (vias partilhadas com prioridade 

ao peão); caminhos entre-quintas e escadas. 

A implementação dos percursos pedonais é exequível através da operacionalização de um conjunto de 

ações articuladas, de baixo custo e de execução relativamente simples e rápida, nomeadamente: 

• Limpeza e pavimentação dos caminhos com saibro ou cubo; 

• Limpeza e, nos casos aplicáveis, pintura dos muros e fachadas que ladeiam os caminhos, remoção da 

vegetação espontânea e dos elementos dissonantes das fachadas; 

• Implementação de uma solução ecoeficiente de iluminação para a rede de percursos; 

• Inclusão de uma solução de drenagem das águas pluviais; 

• Introdução de sinalética nos percursos (proposta prevista no âmbito da Intervenção Estratégica 

Comunicação e Divulgação); 

• Inclusão de mobiliário urbano; 

• Aplicação de soluções de sombreamento, como latadas ou pérgulas, associadas a zonas de estadia; 

• Integração dos percursos nos circuitos turísticos; 

• Assegurar a continuidade do uso dos percursos, divulgando-os, promovendo a sua acessibilidade, 

garantindo a segurança dos seus utilizadores e prevendo a sua manutenção.  

2.1 TIPOLOGIA DE EIXOS A INTERVENCIONAR 

Marginal [Avenida Ramos Pinto, Avenida Diogo Leite e rua do Cais de Gaia] 

Via marginal, dotada de um passeio franco na margem do Douro, que se estreita significativamente a 
partir do cais de Gaia e em direção a poente, zona onde foi introduzido um passadiço para compensar a 
escassez do perfil.  

A fluidez do percurso é interrompida na área dos Cais de Gaia, onde a implantação do edificado resulta 
numa sucessão de espaços livres pouco qualificados, articulados de uma forma deficitária e que 
resultam pouco claros para o peão que se vê obrigado a recuar, afastando-se da frente de rio.  

A intervenção neste eixo deverá ser articulada com: 
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• Proposta de requalificação dos espaços do Cais de Gaia, que poderá inclusive resultar da demolição de 
alguns edifícios (exemplo do parque de estacionamento e do conjunto localizado em frente ao largo de 
Aljubarrota, cuja eliminação permitiria criar uma grande praça localizada entre o mosteiro de Corpus 
Christi e o rio); 

• A criação de um centro interpretativo do barco Rabelo, associado ao estaleiro da Cruz (ação integrada 
na intervenção estratégica Gestão, Valorização e Animação do Património).  

 

Ruas de Uso Misto [rua Doutor António Granjo; rua Viterbo de Campos; rua D. Leonor de Freitas; rua Rei Ramiro; 

rua do Choupelo; rua de Pereira da Costa; rua de Serpa Pinto e rua da Carvalhosa] 

Esta tipologia de eixo contempla arruamentos, de perfil exíguo e pendente acentuada, partilhados pelo 

trânsito automóvel e pelo peão. 

A integração destes eixos na rede pedonal deve-se ao seu valor intrínseco, ou à ausência de vias 
alternativas de ligação entre pontos significantes, passando a intervenção pela demarcação de um canal 
de circulação pedonal, apesar de não ser viável a introdução de passeios formais, instituindo-os como 
“Zona 30” [conforme descrita no código da Estrada]. 

Na rua Serpa Pinto está prevista a introdução de um meio mecânico que faça a ligação da marginal à 
estação das Devesas (ação incluída na intervenção estratégica Mobilidade no Centro Histórico). 

  

Ruas de trânsito condicionado [rua de Valverde; travessa da Carvalhosa e rua Costa Santos] 

Nos eixos em análise o convívio entre peão e automóvel é mais pacífico, pelo que se poderá optar por 

um tratamento de pavimento uniforme, de desenho inclusivo e classificado como “zona de 

coexistência”. 

As ações a desenvolver nestes arruamentos, para além das operações de limpeza e repavimentação, 
centrar-se-ão essencialmente no melhoramento das condições de iluminação e sinalética.    

 

Caminhos entre-quintas [rua Barão Forrester; rua da Fonte Nova e rua da Ramada Alta] 

Estes caminhos destinam-se em exclusivo ao peão e possuem um caráter de “promenade”. Constituem 
o grupo de percursos mais pitoresco, remetendo-nos para o tempo em que o centro histórico era 
ocupado apenas pelos armazéns e pelas grandes quintas ligadas ao comércio do vinho do porto.  

São eixos ladeados por altos muros, que em determinados pontos rebaixam e deixam ver a paisagem ou 
o interior de uma quinta. Este sentimento de descoberta, aliado à permanência da matriz rural, torna 
estes percursos muito especiais no contexto do centro histórico.  

As ações não diferem muito das propostas para os grupos antecedentes, no entanto propõe-se aqui um 
reforço das ações relacionadas com a valorização da componente paisagística, como a introdução de 
latadas, que criam pequenos túneis de sombra, ou a criação de pequenos alargamentos destinados à 
pausa. 

Será importante o contacto com os proprietários dos terrenos adjacentes com vista à elaboração de 
protocolos que permitam a abertura ao uso público de alguns espaços. 

  

Escadas [escadas da Bica; escadas do Campanário e escadas da Boa Passagem] 

As escadas são eixos escalonados que permitem ir conquistando vistas. Em muitos casos possuem 
acessos diretos a habitações e desenvolvem-se perpendicularmente à marginal. 

As ações a levar a cabo consistem em limpeza, tratamento de pavimento, pintura das fachadas 
confinantes, introdução de sinalética e melhoramento da iluminação. 
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Conclusão 

Para finalizar, uma citação da arquiteta paisagista Teresa Andresen que bem espelha a motivação da 

intervenção estratégica Rede Verde e Parque Circular:  

“… a topografia perdura e os terraços, construídos, estão ainda muito presentes. Por isso, a defesa da 

autenticidade do valor cultural da paisagem ribeirinha de Gaia passa pelo respeito pela topografia, pelas 

construções, pelos muros, pelo cadastro, os miradouros e pelos telhados, importando ainda considerar 

a rede de caminhos/ruas e as manifestações do cruzamento de culturas com uma história social longa e 

complexa. É importante – mais que tudo – convidar as pessoas para um novo olhar e uma nova leitura 

da paisagem ribeirinha de Gaia tornando evidentes e valiosos os valores do passado e do presente, 

numa perspetiva contemporânea mas em que prevaleça a autenticidade do bem.” 

Teresa Andresen . IBIDEM 

3. QUADRO DE AÇÕES 

C
Ó

D
IG

O
 A

Ç
Ã

O
 

 
objetivo                                    SALVAGUARDAR 
 
prioridade de atuação          PRESERVAR E QUALIFICAR VALORES AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICOS 
 

intervenção estratégica        REDE VERDE E PARQUE CIRCULAR 
 

Âmbito Espaço não edificado 
NED_01 Jardim do Morro – Reabilitação (e dinamização urbana do eixo Av. República/Alvares Cabral) 
NED_02 Parque Circular do Centro Histórico  
NED_03 Escarpa da Serra do Pilar – Consolidação e Renaturalização  
NED_04 Envolvente à Capela do Sr. Além – consolidação e renaturalização 

NED_05 

Programa Integrado de Reabilitação da Ponte Maria Pia – área Gaia 
1. Reconversão do tabuleiro em Ecopista 
2. Plataforma de apoio logístico, de lazer e estacionamento 

          Inserção urbana, acessibilidades e ligação à Ecopista 

NED_06 

Reconversão do canal caminho de ferro – Ponte Maria Pia/General Torres  
1. Construção de Ecopista com utilização do antigo canal/trincheira da linha do norte desativada e 

integração no ‘Parque Ponte Maria Pia’ 
2. Reutilização do túnel ferroviário desativado, adaptado a Ecopista entre o Parque Ponte Maria Pia e a 

estação de General Torres 
3. Construção de Ecopista com utilização do antigo canal da linha do norte desativada na plataforma da 

estação de General Torres e inserção na Via da Misericórdia|Via Rosa Mota 
4. Reabilitação da ligação da estação de General Torres à Av. da República 

NED_07 

Introdução de ciclovia e tratamento paisagístico, incluindo introdução de espécies vegetais e mobiliário urbano nos 
seguintes arruamentos envolventes ao CH: 

1. Via Manoel Oliveira 
2. Vl8 
3. Via Rosa Mota 

NED_08 Ligação aos percursos pedonais e cicláveis das encostas do Douro 
NED_09 Introdução de espaços de estadia articulados com a rede de percursos 
NED_10 Reabilitação de miradouros 
NED_11 Ligação à ciclovia da VL7 
NED_12 Rede de percursos pedonais no Centro Histórico 
NED_13 Espaço exterior – nascente do Convento Corpus Christi - Reconversão 
NED_14 Reabilitação do espaço Zé da Micha – criação de um espaço de uso público (Jardim) 
NED_15 Parceria com proprietário da Quinta Campo Belo para criação de parque aberto ao uso público. 

NED_16 
Parceria com caves de vinho do porto para abertura de espaços ao uso público e integração na rede de percursos 
pedonais 

NED_17 

Negociações no âmbito de processos de licenciamento de obras particulares com vista a: 
1. Cedência de espaços ao uso público para integrar o parque circular do CH  
2. Manutenção de espaços verdes com vista à salvaguarda do património natural e dos valores 

paisagísticos 
NED_18 Programa de preservação de logradouros e quintas 

Âmbito Espaço edificado 
ED_01 Quinta do Conde das Devesas – reabilitação – edificado e jardins 
PP_01 Rede verde e parque circular 

nota: esta IE deve ser articulada com as IE’s: PROGRAMA DE MOBILIDADE PARA O CH, PROGRAMA RESTRUTURAR O ESPAÇO DE USO PÚBLICO 
e COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
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4. APOIOS E INCENTIVOS  

BENEFÍCIOS FISCAIS 

 BENEFÍCIO AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO 

IVA Taxa a 6% _ Empreitadas de reabilitação urbana 
realizadas em imóveis ou em espaços 
públicos localizados em ARU 

_Realização de um contrato 
de empreitada entre o 
empreiteiro e o dono de obra  

 

TAXAS MUNICIPAIS 

 TAXA AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO REDUÇÃO 

UTILIZAÇÃO DA VIA 

PÚBLICA, SUBSOLO 

E OUTROS 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

Ocupação da via pública 
por motivos de obras 

_Prédios, ou frações, 
localizados na ARU CH, 
objeto de obras de 
conservação / reabilitação 

_ Período não superior a 
60 dias 

100% 

EMISSÃO DE 

ALVARÁS DE 

LICENÇA 

Licença para a realização de 
obras de demolição 

_Anexos ou outras 
construções localizadas na 
ARU CH 

_Construções pouco 
qualificadas que 
comprometam o 
equilíbrio da paisagem 
urbana 
_Da demolição resulte 
uma melhoria das 
condições de 
salubridade do local e 
sua envolvente 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

REDE VERDE E PARQUE CIRCULAR 

 

Índice. PEÇAS DESENHADAS 

 

ANÁLISE 

• ÁREAS VERDES DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA 

• USO DO SOLO. PDM 

• ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO 

PROPOSTA 

• ESPAÇOS PRIVADOS 

• REDES E ESTRUTURAS VERDES 
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CENTRO HISTÓRICO DE GAIA PATRIMÓNIO MUNDIAL 

 

“Si entendemos el territorio como parte de ese patrimonio urbano nos será más facil comprender la 

evolución de los criterios de la UNESCO que han hecho del Paisaje Cultural el elemento sobre el que giran 

parte de las inclusiones en la Lista del Patrimonio Mundial. Si de lo que se trata es de potenciar la 

imagen de una ciudad, ésta debe ir acompañada de la imagen de su territorio: un puerto, unas costas, 

unas vegas, unas montañas cercanas, que la acaban identificando. 

Este es justamente el caso que nos ocupa aquí. Una ciudad histórica Porto, un río, una ciudad Vilanova 

de Gaia, frente a ella formando una unidad indisociable desde el punto de vista paisajístico y territorial.” 

 
BAYO, Alvaro Gómez-Ferrer. “Memoria, Patrimonio y Rehabilitación”. in Conferências “Cidades de rio e vinho”. V. N. 
Gaia, março, 2015 

 

1. PROCESSO DE INSCRIÇÃO DO BEM NA LISTA DO PATRIMÓNIO MUNDIAL 

A Reposição da ZEP Porto Património mundial será a primeira ação da intervenção estratégica que se 

intitula “Centro histórico de Gaia Património Mundial”. A reposição da Zona Especial de Proteção 

representa o primeiro sistema disponível de salvaguarda do centro histórico de Gaia, ficando este 

sujeito a restrições de intervenção idênticas às existentes na outra margem do rio. 

Paralelamente à reposição da ZEP, pretende-se concluir a Proposta de Extensão do bem classificado 

como “Porto Património Mundial”, efetivando a preparação do processo de candidatura em articulação 

com a cidade do Porto. Esta proposta de inscrição, contempla a alteração do nome deste bem para 

“Centros Históricos de Porto e Gaia” e pressupõe uma redefinição dos limites do território abrangido, 

que se materializa numa extensão do limite de área classificada, que passará a compreender, para além 

do centro histórico do Porto, o centro Histórico de Vila Nova de Gaia, cujos limites coincidem em grande 

parte com o Entreposto do vinho do porto.  

Finalmente, proceder-se-á à apresentação da candidatura junto do ICOMOS, entidade responsável pela 

avaliação das candidaturas a Património mundial, de acordo com os critérios estabelecidos na 

convenção de 1972. 

A promoção de reuniões preparatórias com as entidades envolvidas, governo de Portugal, DGC, 

ICOMOS, entre outros, é fundamental, no sentido de garantir o envolvimento das entidades públicas na 

fase de análise, planeamento estratégico e implementação do projeto, numa gestão continuada e numa 

lógica integrada. 

Finalmente, será elaborado um Plano de Gestão, com medidas a curto, médio e longo prazo, integrando 

instrumentos de planeamento e outros mecanismos de controlo, que pormenorize como será 

preservado o Valor Universal Excecional do bem em causa e assegurada a sua proteção eficaz. O 

principal objetivo de classificar um sítio como Património da Humanidade é o de preservar os valores 

pelos quais foi classificado. A convenção de 1972 aconselha a criação de um Plano de Gestão para os 

sítios que se candidatem a Património da Humanidade. As ações de monitorização, acompanhadas por 

uma equipa multidisciplinar, no sentido de manter atualizado o diagnóstico relativamente ao edificado e 

ao espaço público, funcionam como instrumento de gestão e plano de manutenção, onde são sempre 

tidas em conta as recomendações da UNESCO e ICOMOS. A Operação de Reabilitação Urbana 

desenvolvida para a Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico, que engloba a área a salvaguardar 

e classificar, deve ser considerada um pré-sistema, que vai permitir o desenvolvimento de um programa 

mais específico, mas que perseguirá os mesmos objetivos, dará resposta às mesmas Prioridades de 
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Atuação e visará a implementação de Intervenções Estratégicas semelhantes, uma vez que estes foram 

já pensados de modo a enquadrar a proposta de classificação. 

A concretização do plano de pormenor de Reabilitação Urbana e Salvaguarda, obrigatório para as áreas 

classificadas e respetivas áreas de proteção, reveste-se de uma importância crucial. O processo de 

planeamento é fundamental na gestão de sítios classificados, pretende-se, por isso, fazer uso de uma 

abordagem integrada de planeamento e gestão, apoiada por uma equipa técnica interdisciplinar, com o 

objetivo de acompanhar e monitorizar a área a salvaguardar ao longo do tempo. A Carta Internacional 

para a Salvaguarda das Cidades Históricas, elaborada e aprovada pelo ICOMOS, em 1987, e que surge 

como complemento importante da Carta de Veneza em matéria de conservação de cidades históricas, 

refere que: “os valores a preservar são o caráter histórico da cidade e o conjunto de elementos 

materiais e espirituais que determinam a sua imagem urbana”. E, neste sentido, propõe medidas e 

instrumentos concretos de atuação, nomeadamente a figura do Plano de Salvaguarda, que define “os 

princípios, os objetivos, os métodos e os instrumentos de ação adequados à salvaguarda da qualidade 

das cidades históricas, no sentido de favorecer a harmonia da vida individual e social, e perpetuar o 

conjunto de bens, mesmo modestos, que constituem a memória da humanidade”. 

Neste sentido, proceder-se-á ao levantamento e caracterização do património arquitetónico do Centro 

Histórico e ao levantamento cadastral dos seus prédios, que serão acompanhados de um programa de 

monitorização permanente. Esta monitorização, e consequente avaliação da execução, permitem um 

processo contínuo de revisão, de forma a serem aferidas as ações em curso, num processo contínuo de 

aprendizagem/ revisão / execução. A Carta de Cracóvia, de 2000, refere a importância da manutenção 

do edificado como elemento de conjunto: “[...] Os edifícios que constituem as zonas históricas podem 

não apresentar por si um valor arquitectónico especial, mas devem ser salvaguardados como elementos 

de conjunto, pela sua unidade orgânica, dimensões particulares e características técnicas, espaciais, 

decorativas e cromáticas, insubstituíveis dentro da unidade orgânica da cidade”. 

O Programa de comunicação e divulgação que, através de conferências, exposições, tertúlias e 

publicações, pretende envolver a população local, desenvolvendo ações pedagógicas junto do público 

em geral, é um dos pontos referidos na Carta de Cracóvia: “a pluralidade de valores do património e a 

diversidade de interesses requerem uma estrutura de comunicação que permita uma participação 

efetiva dos cidadãos no processo, para além dos especialistas e gestores culturais”. O desenvolvimento 

do processo passará ainda, necessariamente, pelo envolvimento de todo o setor empresarial e 

institucional do vinho do Porto. 

A realização de uma Conferência anual, “cidades de rio e vinho”, será motor de debate na reflexão da 

importância desta tipologia que molda, de forma indelével, os tecidos urbanos, a paisagem e a memória 

da cidade. 

 

2. CENTRO HISTÓRICO DO PORTO. PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO DOS LIMITES E DO NOME DO BEM INSCRITO NA 

LISTA DO PATRIMÓNIO MUNDIAL 

[texto| Gaspar Martins Pereira | Historiador. Professor catedrático. FLUP] 

 

Nota: O presente texto reflete apenas a intenção de Vila Nova de Gaia, sendo imperativa a articulação 

com a cidade do Porto e a validação por parte desta dos princípios e opções aqui descritos.  

Intenção:  

Extensão dos limites da área do Centro Histórico do Porto, classificada como Património Mundial, ao 

Entreposto do Vinho do Porto, em Gaia, e alteração do nome do bem para Centros Históricos do Porto e 

Gaia 
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Nome do bem:  

Centros Históricos do Porto e Gaia 

Identificação do bem:  

a. País 

Portugal 

b. Região 

Região Norte  

d. Limites 

A alteração dos limites da zona classificada, de forma a corporizar a relação estreita entre os centros 

históricos das duas margens do Douro, abrangendo a área do Entreposto do Vinho do Porto, em Vila 

Nova de Gaia, visa garantir a expressão plena e uma protecção mais eficaz do valor universal 

excepcional e da integridade e autenticidade dos centros históricos do Porto e de Gaia, unidos pelo Rio 

Douro e por uma história multisecular construída em torno do comércio do vinho do Porto.       

Propõe-se a extensão do espaço já classificado — que integra o Centro Histórico do Porto, a ligação à 

margem de Gaia pela ponte Luiz I e o Mosteiro da Serra do Pilar — ao Centro Histórico de Vila Nova de 

Gaia, cujos limites coincidem, em grande parte, com os do Entreposto do Vinho do Porto. Na margem 

norte. Além da ponte Luiz I, propõe-se a inclusão da ponte ferroviária Maria Pia, hoje desactivada, obra 

de engenharia oitocentista de valor patrimonial excepcional, que passa a limitar a nascente a área 

classificada. Na margem sul do Douro, propõe-se a extensão da delimitação até à zona do Castelo de 

Gaia, a poente, e até à estação ferroviária das Devesas, a sul. 

Descrição do bem:  

a. Identificação 

O espaço do Centro Histórico de Gaia, cujo povoamento se desenvolveu na época medieval em torno do 

Castelo de Gaia e de Vila Nova do Rei, caracteriza-se por uma forte ligação ao rio e ao comércio fluvial e 

marítimo, em articulação e complementaridade com o Porto. A configuração actual deste território 

testemunha a sua densificação urbana e especialização como entreposto de vinhos, a partir de finais do 

século XVII, com o incremento das actividades de armazenamento, preparação e exportação dos vinhos 

generosos da região do Alto Douro, aproveitando as condições naturais do lugar. Trata-se de um espaço 

urbano coerente e bem consolidado, que revela o carácter evolutivo da formação do Entreposto, tanto 

na organização urbanística como nas estruturas edificadas, características de diversas épocas históricas. 

b. História e evolução 

Com um povoamento muito antigo, que remonta à época pré-romana, como testemunham diversos 

vestígios arqueológicos, o espaço actualmente definido por Centro Histórico de Gaia ganhou maior 

dinamismo na primeira metade do século XIII, em complementaridade e competição com o burgo 

fronteiro do Porto nas actividades de comércio fluvial e marítimo. A concorrência entre os povoados das 

duas margens obrigou à intervenção régia, em 1254, que fixou os direitos de acostagem, a que se seguiu 

a concessão de cartas de autonomia municipal a Gaia (1255) e a Vila Nova (1288), testemunhando o 

desenvolvimento desses povoados. No século XIV, as vicissitudes político-militares e a expansão 

mercantil do Porto conduziram à perda de autonomia municipal dos concelhos da margem sul, que 

foram integrados no termo do Porto. Ao longo da Época Moderna, com o desenvolvimento do comércio 

e da expansão marítima em que o Porto assumiu um papel de relevo, Vila Nova cresceu em função do 

comércio e das actividades ligadas ao rio, em complementaridade com a cidade do Porto. Com o 

crescimento das exportações dos vinhos generosos do Douro, que viriam a ser conhecidos sob a 

designação de vinhos do porto, desde finais do século XVII, as encostas de Gaia e Vila Nova, voltadas a 

Norte, mais sombrias e mais frias, revelaram condições naturais propícias para o bom envelhecimento 
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dos vinhos, o que justificou a grande concentração de armazéns neste espaço e a especialização do 

lugar como grande entreposto vinícola, em articulação com o Porto, onde continuaram a funcionar as 

sedes da maior parte das casas exportadoras. No século XIX, com a implantação do liberalismo, Vila 

Nova de Gaia recuperou a autonomia municipal, em 1834, e reforçou o seu papel de entreposto de 

vinhos, ao mesmo tempo que, tal como o Porto, conheceu um processo de industrialização (tanoaria, 

cerâmica, etc.). Por outro lado, intensificou-se a relação com o Porto, com a construção de pontes sobre 

o Douro (ponte Pênsil, em 1843, ponte Maria Pia, em 1877, ponte Luiz I, em 1886). As duas últimas, 

permitindo a travessia à cota alta, contribuíram para acelerar a urbanização de Gaia, na periferia do 

entreposto. Após a construção da linha ferroviária do Douro, nas décadas de 1870 e 1880, a ponte Maria 

Pia veio possibilitar o transporte dos vinhos durienses por comboio, tornando-se a estação das Devesas 

um importante ponto de descarga, o que justificou a expansão para sul da área dos armazéns vinícolas. 

Até essa época, o transporte de vinhos da região do Alto Douro até aos armazéns de Gaia fazia-se 

exclusivamente nos tradicionais barcos «rabelos». Depois, e até aos anos sessenta do século XX, o 

transporte nos rabelos foi sendo progressivamente substituído pelo transporte por comboio, mas ainda 

hoje as principais casas exportadoras de vinhos conservam os seus «rabelos» ao longo do cais de Gaia, 

como memória do tráfego fluvial de outros tempos. Só nos anos sessenta do século XX seria autorizado 

o transporte rodoviário de vinhos generosos do Douro, em camiões-cisterna, para os armazéns de Gaia. 

A especialização do Entreposto de Gaia, resultante de um longo processo histórico de concentração de 

armazéns de envelhecimento de vinhos do Porto das empresas exportadoras, viria a ter consagração 

legal, em 1926, como «entreposto único e exclusivo dos vinhos generosos do Douro», estatuto que iria 

manter durante sessenta anos. Se, nos anos oitenta do século XX, se assistiu à abolição do monopólio 

espacial e sectorial do Entreposto de Gaia, com a transformação do modelo de regulação do sector do 

vinho do Porto, o velho entreposto resistiu, e até se alargou, em função do crescimento das 

exportações. Nas últimas décadas, têm-se conjugado outros factores (deslocalização de armazéns de 

algumas empresas, pressão imobiliária, desenvolvimento de actividades turísticas, problemas de 

acessibilidade...), que suscitam novos desafios de gestão do espaço do Centro Histórico de Gaia, mas a 

identidade do lugar continua agarrada à sua memória de um dos mais antigos e importantes 

entrepostos de vinho do mundo. 

Justificação da inscrição:  

O Entreposto do Vinho do Porto de Vila Nova de Gaia constitui uma das mais antigas e importantes 

concentrações de «arquitecturas do vinho» do mundo, conservando um número significativo de 

armazéns, construídos para a conservação, maturação e preparação de vinhos do Porto destinados à 

comercialização. Aproveitando as condições naturais favoráveis da encosta voltada ao rio Douro, essas 

sólidas construções em granito marcam a paisagem urbana com os seus extensos telhados de duas 

águas («cumes»). Apesar das remodelações, o conjunto é notável, enquanto exemplo excepcional de 

um tipo de construção e conjunto arquitectónico coerente, que se desenvolveu em complementaridade 

com o Centro Histórico do Porto. Se a origem do desenvolvimento urbano, com muitas das 

características que mantém, está documentada desde a Idade Média, a maior parte dos armazéns data 

dos séculos XVIII e XIX, conservando muitos deles ainda intactas as suas estruturas e as suas funções. A 

instituição legal do «Entreposto único e privativo do Vinho do Porto» em 1926 contribuiu para manter a 

autenticidade e a integridade deste conjunto, que continua a marcar, de forma indelével, a paisagem 

urbana e a identidade do lugar.  

No contexto nacional e internacional, o Entreposto de Gaia preserva um conjunto singular de armazéns 

de um porto de vinho com forte espessura histórica, tanto mais importante quanto, devido à pressão 

imobiliária, a alterações funcionais e económicas, à modernização arquitectónica ou a opções de 

deslocalização, a maior parte dos entrepostos históricos do vinho perderam as suas funções, como 

aconteceu em Bordéus, ou deixaram de marcar a paisagem urbana em que se inserem.  

 



 

5 

 

 

Estado de conservação do bem:  

a. Estado de conservação do bem 

A formação secular do Entreposto do Vinho do Porto de Vila Nova de Gaia, fronteiro ao Centro Histórico 

do Porto, condicionou, desde cedo, o desenvolvimento urbano deste espaço, dominado pelas 

actividades de armazenamento e comércio de vinhos generosos do Douro. O Entreposto do Vinho do 

Porto, cujo espaço coincide, em grande parte, com o do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia 

delimitado em 1984, constitui nos nossos dias um aglomerado urbano dominado pela morfologia das 

vastas estruturas de armazenamento, com as suas longas empenas sucessivamente adossadas, os 

extensos «cumes» das suas coberturas, as fachadas por vezes imponentes, que contrastam com as 

estreitas calçadas. A maior parte das casas exportadoras de vinhos do Porto conserva os seus armazéns 

no Entreposto de Gaia, procurando preservar esse património construído, com as suas funções 

tradicionais e a ambiência característica de «santuários» do vinho, mais recentemente associadas, em 

alguns casos, a actividades de enoturismo. Aos armazéns vinícolas, aos quais importa dar uma vida 

adequada aos nossos tempos, valorizando a identidade desta paisagem urbana histórica, juntam-se 

outros elementos patrimoniais, muitos deles classificados, como o Lugar do Castelo, zona arqueológica e 

Imóvel de Interesse Público, o Mosteiro da Serra do Pilar, Património da Humanidade, a Casa de Campo-

Bello, de origem medieval, a Igreja de Santa Marinha, de traça barroca, atribuída ao arquiteto Nicolau 

Nazoni, todos Monumentos Nacionais ou Imóveis de Interesse Público. 

b. Factores que afectam o bem 

Constituindo um património de relevância mundial no panorama dos entrepostos históricos de vinho, o 

Entreposto do Vinho do Porto de Gaia enfrenta hoje riscos, nomeadamente decorrentes dos processos 

de deslocalização, de modernização tecnológica e de pressão imobiliária e turística. Com a legislação de 

1986,  o Entreposto de Gaia perdeu o estatuto de «entreposto único e privativo dos vinhos do Porto», 

sendo autorizada, desde então, a exportação directa a partir da região de origem. Essa legislação 

estimulou algumas empresas a deslocalizarem, total ou parcialmente, para o Alto Douro as suas 

actividades de armazenamento, maturação e preparação de vinhos para comercialização. Se muitas 

casas exportadoras ainda conservam aqui os seus armazéns, embora se verifiquem diversos casos de 

estruturas devolutas e projectos de reuso, em especial voltados para actividades de enoturismo, é 

provável que se acentue o processo de deslocalização, com o inevitável esvaziamento funcional deste 

espaço e sua alteração rápida em função da pressão imobiliária e turística. Por outro lado, nas últimas 

décadas, a evolução da estrutura do sector do vinho do Porto conheceu profundas mudanças, em 

resultado de processos de fusão e de concentração empresariais, que têm conduzido as empresas aqui 

sediadas a uma racionalização dos espaços dos seus diversos armazéns. Urge, por isso, encontrar 

soluções que preservem o património e a identidade do lugar, articulando as actividades vinícolas e de 

enoturismo. 

Protecção e gestão: 

a. Protecção  

As apostas na protecção e na valorização física, económica, social e cultural do espaço do Entreposto 

têm marcado a acção municipal, motivando a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia a delimitar, já em 

1984, o Centro Histórico de Vila Nova de Gaia, que abrange o território dos núcleos de origem medieval 

de Gaia e de Vila Nova e todo o Entreposto do Vinho do Porto. Paralelamente, promoveu-se a protecção 

governamental de alguns elementos de especial referência, sendo aprovado e publicado, logo em 1985, 

o Regulamento do Plano de Reabilitação e Salvaguarda do Centro Histórico, base de uma estratégia de 

gestão territorial tendente à salvaguarda patrimonial que se desenvolveu nos anos seguintes. Nesse 

ano, foram elaborados pelo Gabinete de Planeamento Urbanístico os estudos prévios do PDM - Plano 

Director Municipal e, em 1993, esse documento de planeamento definiu o Centro Histórico como 



 

6 

 

Unidade Operativa. Em 1997, o Centro Histórico foi classificado como Projecto Municipal, tendo sido 

criado o Gabinete de Reabilitação Urbana do Centro Histórico, que elaborou um Regulamento Municipal 

de Salvaguarda e Reabilitação do Centro Histórico de Gaia. Entre 1986 e 1989, o eixo Rua Cândido dos 

Reis/Rua Guilherme Gomes Fernandes, o Castelo de Gaia e a Escarpa da Serra do Pilar foram 

classificados como Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, classificação alargada, em 

1997, a toda a área do Centro Histórico de Gaia e reforçada, em 2014, com a criação da Área de 

Reabilitação Urbana, em vigor. Diversos diplomas legais têm vindo a classificar e salvaguardar alguns 

imóveis de valor arquitectónico relevante: Igreja e Claustro do Mosteiro da Serra do Pilar (Decreto de 16 

de Junho de 1910; ZEP, DG, 2ª série, nº 137, 16 de Junho de 1949), Quinta e Paço de Campo-Bello 

(Decreto 129/77, de 29 de Setembro), Área do Castelo de Gaia (Decreto 29/90, de 17 de Julho), Casa 

Barbot (Decreto 28/82 de 26 de Fevereiro), Igreja de Santa Marinha (Decreto 2/96, de 6 de Março), 

Convento de Corpus Christi (Portaria 632/2012, de 31 de Outubro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem 1 | Planta - Património Classificado 

 

 

 

 

 

O prestígio do Vinho do Porto, reconhecido como um dos grandes vinhos do mundo, é o resultado de 

uma complementaridade secular entre os espaços e os actores económicos envolvidos na sua produção 

e comercialização — o Alto Douro Vinhateiro, a cidade do Porto e o Entreposto de Gaia. A relação íntima 

entre esses espaços e actores para a criação e afirmação mundial de um vinho de excelência assume 

hoje, além da sua importância económica, novos significados culturais e patrimoniais, que podem e 

devem ser mobilizados para a valorização colectiva os respectivos territórios e comunidades. Nesta 

perspectiva, o Vinho do Porto, quer como recurso económico quer como valor de memória, continua a 

ser o principal garante da sustentabilidade e revitalização do aglomerado urbano arquitectónico-cultural 
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consolidado e coerente do Entreposto de Vila Nova de Gaia, cujo futuro depende da sua relação de 

complementaridade com o Porto e com o Alto Douro Vinhateiro e, simultaneamente, de uma gestão do 

território e do património herdado que garanta a preservação da sua identidade. Se a legislação de 

1986, com a extinção do monopólio espacial e funcional do Entreposto de Gaia e com a autorização de 

exportação de vinho do Porto a partir da região de origem, a par de processos de concentração 

empresarial e de modernização tecnológica, se traduziu em diversos problemas de conservação e 

dificuldades de reutilização potencialmente graves, com o abandono e deterioração física e ambiental 

de alguns armazéns, a preservação do património construído do Entreposto/Centro Histórico de Gaia 

tem vindo a ser encarada como um desafio, assumindo-se (em especial, com a a criação da Área de 

Reabilitação Urbana, em 2014) que só uma política adequada de regeneração das cidades e dos seus 

centros históricos pode defender esse património. A compreensão do seu valor mundial, sem congelar o 

futuro, será essencial na promoção de procedimentos de protecção e conservação, valorização e gestão 

deste território, sendo parte importante de uma adaptação e articulação harmoniosa às necessidades 

contemporâneas, sempre com respeito pelos valores herdados, valorizando e prolongando no tempo, 

com vista à preservação do espírito do lugar e dos valores tangíveis e intangíveis do sítio cultural, a 

autenticidade e integridade arquitectónicas e urbanísticas dos espaços, na mágica atmosfera que emana 

desses ambientes, que evocam a sua relação íntima e secular com o Vinho do Porto e a herança cultural 

que lhe está associada. 

 

3. QUADRO DE AÇÕES 
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objetivo                                    SALVAGUARDAR 
 
prioridade de atuação          PROTEGER E POTENCIAR O PATRIMÓNIO 
 

intervenção estratégica        CH GAIA PATRIMÓNIO MUNDIAL 
 

Âmbito Cultura| Educação| Desporto 
CED_01 Reposição da ZEP Porto Património Mundial 
CED_02 Proposta de extensão do bem classificado como Porto Património Mundial 
CED_03 Preparação do processo de candidatura em articulação com a cidade do Porto 
CED_04 Reuniões preparatórias com as entidades envolvidas: governo de Portugal, DGC, ICOMOS, entre outros 
CED_05 Apresentação da candidatura junto do ICOMOS 
CED_06 Elaboração do Plano de Gestão 

Âmbito Espaço edificado| Espaço não edificado 
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Âmbito Divulgação| Comunicação | Turismo 
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PP_02 Centro histórico de Gaia 
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GESTÃO, VALORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A salvaguarda dos valores em presença é um dos objetivos primordiais da operação de reabilitação 

urbana do Centro Histórico, não se estendendo apenas aos valores físicos, mas também aos valores 

paisagísticos, culturais, sociais e económicos. Salvaguardar a população residente; salvaguardar a função 

habitar, trazendo novos habitantes; salvaguardar as associações e instituições locais, integrando-as em 

projetos contemporâneos; salvaguardar a atividade do vinho do porto, apontando estratégias que 

contrabalancem a deslocalização da atividade.  

Para atingir este objetivo sem paralisar o desenvolvimento é necessário encontrar um equilíbrio entre a 

restrição normativa e a sua ausência total, uma vez que o excesso, quer para um lado, quer para o 

outro, não promove o desenvolvimento de processos de regeneração e revitalização saudáveis. A 

salvaguarda deve ser o resultado de intervenções alicerçadas num conhecimento aprofundado dos 

tecidos urbanos e de uma interpretação coerente da sua história, do processo de transformação da 

cidade e das dinâmicas social e económica, controlando a velocidade e a escala das transformações 

operadas, permitindo a sedimentação e a adaptação dos tecidos às novas estruturas.   

O património, edificado mas também intangível, como o que está ligado às artes em geral e a 

festividades, tradições, costumes, ofícios tradicionais e artesanais, deve ser assumido como um fator de 

valorização coletiva. Na promoção dos valores patrimoniais é fundamental o envolvimento das 

instituições, associações e coletividades locais e a implementação de debates e ações de formação em 

domínios diversos, como o dos antigos ofícios relacionados com o artesanato local mas também com a 

construção tradicional (arte de pedreiro, carpintaria, azulejaria). 

Concorre também para esta prioridade a criação de uma rede de estruturas culturais do tipo 

museológico que permita preservar para as futuras gerações, designadamente: o património 

arqueológico, a memória do entreposto e da atividade vinícola, a tradição dos barcos rabelos, a 

indústria da cerâmica e a vasta informação associada às pontes sobre o Douro. 

A operação de reabilitação urbana do Centro Histórico de Gaia constitui uma oportunidade para 

implementar uma nova política de gestão, valorização e animação do património, colocando o município 

de Vila Nova de Gaia ao nível das melhores práticas nacionais e internacionais. 

Os princípios que regem esta intervenção estratégica que versa sobre o património de Gaia são os 

seguintes: 

• O património é um elemento essencial da identidade do centro histórico, enquanto marca da sua 

espessura temporal e recurso cultural fundamental; 

• O património constitui um recurso não renovável, cuja defesa é um imperativo social e legal; 

• A salvaguarda do património não impede o desenvolvimento urbanístico, não atrasa as obras, nem 

constitui um custo. A política patrimonial de que o Município dispõe melhorará os dispositivos e 

mecanismos que integram uma gestão moderna, informada e participativa; 

• Os bens patrimoniais (móveis e imóveis) constituem um recurso cultural, educativo e turístico que 

devidamente potenciado pode constituir um sinal de excelência e diferenciação; 

• Uma gestão moderna, informada e democrática do património requer mecanismos de gestão que 

passem, designadamente, pela criação de um centro de recursos arqueológicos; pela implementação de 
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processos de pré-avaliação sistemática das operações urbanísticas no CH; pelo desenvolvimento de 

estratégias que potenciem o estudo e divulgação do património do centro histórico de Gaia, envolvendo 

o mais possível nessa tarefa a comunidade local e a comunidade educativa e académica; e ainda pela 

implementação de uma linha de intervenção que permita rentabilizar o património enquanto recurso 

cultural e turístico do CH. 

Neste âmbito, cabe ainda a reabilitação formal e funcional dos edifícios classificados, ou com 

reconhecido valor patrimonial, a criação de uma rede de estruturas culturais, de tipo museológico, 

voltadas para a divulgação da memória do entreposto e das suas atividades, nomeadamente através da 

promoção de eventos, como feiras ou exposições, que divulguem os valores patrimoniais e culturais e 

ainda a abertura de espaços expositivos. 

 

2. AS PONTES SOBRE O DOURO 

“Desde Barca d’Alva até à Foz, as pontes que o Douro apresenta são excepcionais momentos de uma 

engenharia que alcançam projecção internacional. É todo um conjunto patrimonial à espera de ser 

convenientemente projectado para fazer incrementar as actividades e o progresso social do hinterland 

em que se insere, todo ele conjugando uma articulação de valores inigualável, do ponto de vista da 

ecologia, da estética e da geografia económica e social. 

Alguns dos exemplares das pontes do Douro revelam qualificações ímpares, salientando-se os nomes de 

figuras geniais da Engenharia, desde Théophile Seyrig e Gustave Eiffel a Edgar Cardoso. Historicamente 

relevantes, as pontes que ligam as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia são de um inestimável 

contributo para a identidade do sítio que se entretece na densidade dos atravessamentos entre cada 

margem do Douro.” 

Campos, João. “Pontes do Douro, pontes para o futuro” . in Atas das conferências Cidades de rio e vinho. V. N. Gaia, 

março 2015 

Apesar de estar previsto, no âmbito da ARU Encostas do Douro, a construção do Museu das Pontes no 

antigo laboratório da ponte S. João, da autoria do Eng.º. Edgar Cardoso, não poderíamos deixar aqui de 

mencionar a importância destas estruturas, sendo que duas das mais representativas - Ponte Maria Pia 

(Théophile Seyrig 1876-1877) e Ponte Luiz I (Gustave Eiffel 1886) - são abrangidas pela delimitação da 

ARU Centro Histórico.    

Como bem referiu o Arq. João Campos, na comunicação que apresentou nas conferências Cidades de rio 

e vinho, nunca, até hoje, soubemos apresentar a especificidade das Pontes do Douro como um atributo 

único para atrair visitantes e atividades, nem tão pouco valorizamos as potencialidades culturais e de 

desenvolvimento turístico destas estruturas notáveis. 

O estado de abandono a que se encontra votada a ponte Maria Pia é disso exemplo, sendo urgente a 

sua reativação por forma a evitar a perda irremediável de um bem inestimável. Neste sentido é 

proposta a sua reabilitação, adaptando-a ao uso pedonal e ciclável, no âmbito da intervenção 

estratégica Rede Verde e Parque Circular, o que, em associação à reativação do antigo túnel ferroviário, 

permitirá integrá-la no Parque Circular. Obviamente que se trata de uma ação que deverá ser 

desenvolvida em parceria com a cidade do Porto e com as Estradas de Portugal.   

No que se refere à Ponte Luiz I, o principal problema reside na sobrecarga a que está sujeito o seu 

tabuleiro inferior, por se tratar da única via de ligação à cota baixa entre Gaia e Porto. Dada a 

dificuldade em criar uma nova ponte que assegure esta conexão, muitos são os projetos que têm 

surgido e que visam o alargamento dos passeios existentes. Caso se avance para esta solução deverá ser 

acautelada a integração das novas plataformas na estrutura e desenho da ponte, de modo a não 

comprometer a sua integridade e os seus valores arquitetónicos e estruturais.  
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3. PATRIMÓNIO EDIFICADO 

O Centro Histórico de Gaia possui um conjunto significativo de património classificado como imóvel de 

interesse público: a igreja de Santa Marinha, o antigo convento Corpus Christi, a área do Castelo de 

Gaia, o Paço do Campo Bello, a casa Barbot. Acresce a esta lista a Ponte Maria Pia classificada como 

monumento nacional e a ponte Luiz I e o Mosteiro da Serra do Pilar integrados na área classificada como 

‘Porto Património Mundial da Unesco’. Se somarmos a estas manchas as respetivas áreas de proteção 

verificamos que praticamente todo o território se encontra sob jurisdição da Direção Geral do 

Património Cultural, o que implica a elaboração de um plano de Salvaguarda (ver VOL.1, ponto 3. Cap.III). 

No que se refere ao interesse municipal, o Plano Diretor Municipal classifica toda a área do Centro 

Histórico, estando por fazer uma atualização do inventário do património do centro histórico que 

contenha o levantamento, caraterização e diagnóstico de todos os valores em presença. 

A conclusão deste inventário é essencial à avaliação integrada que deverá ser feita ao conjunto de 

elementos patrimoniais existentes, com vista à sua reabilitação, requalificação funcional, ocupação (no 

caso dos devolutos) e valorização. 

Este ponto será aprofundado no âmbito da intervenção estratégica Identidade Morfo-Tipológica. 

 

4. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO NO CENTRO HISTÓRICO 

[texto . António Silva . Arqueólogo] 

No contexto da implementação de um sistema que permita gerir, valorizar e dinamizar o património, 

deve ser dada especial atenção ao património arqueológico cujo potencial não tem vindo a ser 

aproveitado, privando o município de beneficiar das mais valias resultantes da sua preservação e 

divulgação. 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO NO CENTRO HISTÓRICO DE GAIA 

• Realizaram-se até hoje em Vila Nova de Gaia cerca de 170 trabalhos arqueológicos, feitos na sua larga 

maioria a partir de 1999/2000. A maior parte teve lugar na freguesia de Santa Marinha, particularmente 

devido às condicionantes relacionadas com imóveis classificados e respetivas áreas de proteção (Castelo 

de Gaia, igreja de Santa Marinha, Corpus Christi, etc.). 

• Os trabalhos realizados no Centro Histórico permitiram a identificação de numerosas e importantes 

ruínas onde se contam construções das Idades do Bronze e Ferro (1º milénio a.C.), Romanas (incluindo 

uma muralha e dois fossos no Castelo), da Tardo-Antiguidade (como uma basílica dos séculos VI ou VII) e 

também das épocas medievais e modernas, nomeadamente no que se refere à produção cerâmica. 

• As ruínas descobertas desde 2000 foram destruídas, quase na totalidade, para a concretização de 

projetos imobiliários. Dos espólios, e dos relatórios técnicos das intervenções, apenas foram entregues 

ao Município cerca de 5%. 

• Estima-se que tenham sido publicados, mesmo que parcialmente, apenas 5% dos trabalhos, se bem 

que existam relatórios técnicos, da maior parte das intervenções, que podem ser consultado em Lisboa. 

• Os trabalhos arqueológicos são realizados, na sua larga maioria, por empresas de arqueologia ou 

arqueólogos liberais, e os cálculos apresentados aplicam-se tanto às intervenções custeadas por 

particulares, como às suportadas pelo Município ou outras entidades públicas. 

• Nos últimos anos têm sido, provavelmente, destruídos vestígios arqueológicos, sem registo, no Centro 

Histórico, dado que apenas as operações urbanísticas inseridas nos perímetros de proteção dos 
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monumentos classificados são sujeitas a parecer da DGPC, que mesmo assim poderá condicionar, ou 

não, tais operações a ações de arqueologia preventiva. 

• A área do CH constitui um perímetro inventariado na Carta de Património do PDM, pelo que, à luz do 

respetivo regulamento, todas as operações urbanísticas com afetação do subsolo ou edificado antigo 

deviam ser sujeitas a pré-avaliação de impacte. 

• A prática atual, ao contrariar todas as Cartas e recomendações internacionais, põe em risco as 

aspirações do município de candidatar a Património Mundial a área do Centro Histórico. 

Imagem 1 | Trabalhos de arqueologia realizados ao longo dos anos no concelho de Gaia e na freguesia de Santa 

Marinha 

 

4.2 INSTRUMENTOS DE ENQUADRAMENTO 

Para além das disposições legais aplicáveis, o principal instrumento de ordenamento, salvaguarda e 

gestão é o Plano Diretor Municipal, nomeadamente o seu Regulamento que trata da gestão dos bens 

arqueológicos nos artigos 129º e 130º. Porém, a intervenção municipal reduz-se a um conjunto de 

dispositivos normativos algo desconexos, ambíguos, sendo na prática inconsequente, uma vez que: 

•não permite, salvo casos excecionais, a intervenção do Município na salvaguarda do património 

arqueológico; 

•não permite que os serviços municipais apoiem devidamente, por falta de informação adequada, os 

requerentes de projetos situados em áreas de condicionamento arqueológico, e os arqueólogos que 

promovem esses trabalhos; 

•não assegura, na grande maioria dos casos, o retorno ao Município da informação e dos espólios 

produzidos pela atividade arqueológica realizada no concelho; 

•não promove ações de valorização do património móvel ou imóvel resultante dos trabalhos efetuados. 

 



 

5 

 

Imagem 2 | Carta do Património Arqueológico de Vila Nova de Gaia 

 

4.3. MODELO PARA A GESTÃO VALORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO  

No quadro atual considera-se pertinente e oportuna a implementação de uma nova política de gestão, 

do Património Arqueológico, baseada numa gestão moderna, informada e democrática, que requer 

mecanismos de gestão que passam designadamente por: 

•criação de um centro de recursos arqueológicos que centralize a informação científica, os objetos 

provenientes das escavações e os elementos arquitetónicos de interesse, recolhidos em demolições e 

depositados num Banco de Materiais; 

•implementação de processos de pré-avaliação sistemática das operações urbanísticas no Centro 

Histórico, com meios técnicos próprios; 

•adoção de estratégias que potenciem o estudo e divulgação do Património Arqueológico do Centro 

Histórico de Gaia, envolvendo o mais possível nessa tarefa a comunidade local e a comunidade 

educativa e académica; 

•implementação de uma linha de intervenção a médio prazo que permita rentabilizar o Património 

Arqueológico enquanto recurso cultural e turístico do Centro Histórico. 

Por forma a implementar os mecanismos de gestão enunciados propõe-se que, no que se refere ao 

património arqueológico, a intervenção estratégica se estruture nos seguintes eixos: 

• Centro de Recursos Arqueológicos/Casa da Memória 

• Unidade de gestão patrimonial do CH 

• Conservação, estudo, divulgação e valorização do PA 
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4.4 CENTRO DE RECURSOS ARQUEOLÓGICOS/CASA DA MEMÓRIA 

A Casa da Memória pode ser dimensionada apenas para o Património Arqueológico do Centro Histórico, 

ou à escala do município, devendo em qualquer caso analisar-se a articulação com o depósito 

arqueológico já existente no Solar Condes de Resende. No entanto, deve ser equacionada a 

possibilidade do centro poder também alojar espólios e registos de intervenções arqueológicas feitas 

noutros concelhos, numa lógica intermunicipal, promovendo-se, neste caso, a articulação com a DGPC-

DRCN. Esta possibilidade é interessante, quer pela possibilidade de uma gestão de custos partilhada, 

quer pela maior visibilidade e capacidade de atração que traria ao equipamento 

Objetivos 

• Dar maior visibilidade ao património arqueológico do CH, criando um equipamento de referência à 

escala regional e nacional; 

• Criar condições para custodiar no município os dados e os objetos procedentes das intervenções 

arqueológicas realizadas em VN Gaia; 

• Potenciar a conservação, estudo e divulgação desses elementos, funcionando como polo-âncora que 

reenvie visitantes e usuários para outros recursos e equipamentos do Centro Histórico (rede de núcleos 

interpretativos); 

• Animar a comunidade local em torno de elementos de um património comum, promovendo a 

autoestima, a inclusão solidária e a valorização cultural; 

Valências 

• Arquivo de objetos arqueológicos provenientes das escavações no Centro Histórico, integrando um 

depósito visitável; 

• Arquivo de registos das intervenções (gráficos, fotográficos, eletrónicos…); 

• Biblioteca/Centro de Documentação sobre o Centro Histórico de Gaia, o concelho e, eventualmente, 

teoria e gestão de centros históricos e reabilitação; 

• Banco de Materiais arquitetónicos provenientes de obras e demolições (azulejos, cantarias, ferros 

forjados, madeiras, placas publicitárias, etc.); (ii) 

• Pequeno laboratório de apoio a ações de tratamento e conservação de materiais; 

• Espaço de exposições temporárias, formação e conferências; 

• Sala de trabalho polivalente /animação educativa.  

• Sendo ainda prematuro avançar com propostas concretas, é possível estimar a necessidade de um 

espaço com cerca de 700-900 m2, com acesso relativamente fácil a cargas e descargas e possibilidade 

de estacionamento.  

Público-alvo 

• Arqueólogos, arquitetos, engenheiros, investigadores, especialistas e interessados em reabilitação e 

problemáticas dos centros históricos, comunidade escolar local e regional (do ensino pré-escolar ao 

superior), comunidade local, visitantes nacionais e estrangeiros. 

Parcerias e colaborações 

• Universidade do Porto (arqueologia, história, museologia, arquitetura, etc.), Universidade Católica 

(conservação e património cultural), Universidade Portucalense (conservação e património cultural), 

Direção Geral do Património Cultural, Outros estabelecimentos de ensino técnico-profissional e superior 

(estágios) e Empresas e associações de arqueologia e conservação do património. 
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4.5 UNIDADE DE GESTÃO PATRIMONIAL DO CENTRO HISTÓRICO 

Objetivos 

• Apoiar os serviços técnicos do município na pré-avaliação e proposta de eventuais medidas de 

salvaguarda decorrentes dos potenciais impactes das operações urbanísticas no Centro Histórico; 

• Apoiar os promotores das operações urbanísticas na tramitação dos processos de salvaguarda 

arqueológica, incluindo a mobilização de eventuais apoios logísticos, redução ou isenção de taxas; 

• Apoiar arqueólogos e empresas de arqueologia para a eficiência e rentabilidade científica das 

intervenções; 

• Facultar ao público informação válida e atualizada sobre a atividade de salvaguarda arqueológica no 

município; 

• Apoiar investigadores e estudantes para o estudo e divulgação do Património Arqueológico de Gaia; 

• Promover ações de animação e divulgação, para diferentes públicos e em diferentes plataformas (Web 

e outras), sobre o Património Arqueológico de Gaia; 

• Avaliar e coordenar a recolha de elementos para o Banco de Materiais e respetiva reutilização. 

Valências 

• Unidade operativa, constituída por equipa com arqueólogo(s), arquiteto(s) e outros técnicos a definir 

Público-alvo 

• Munícipes, promotores imobiliários, arqueólogos e projetistas, investigadores e estudantes, público 

geral. 

Parcerias e colaborações 

• Otimização de recursos internos já disponíveis (serviços cartográficos, informáticos, planeamento e 
gestão urbanística), instituições de ensino superior (estágios e formação contínua), centro de Emprego e 
Formação Profissional. 

 

4.6 CONSERVAÇÃO, ESTUDO, DIVULGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

Objetivos 

• Assegurar a conservação dos objetos arqueológicos em depósito; 

• Assegurar a conservação de ruínas ou outros vestígios arqueológicos eventualmente expostos ou 
musealizados; 

• Colaborar nas ações de avaliação ou conservação de edificado histórico excecional; 

• Promover, por meios próprios ou através de mecanismos de cooperação diferenciados, ações de 
estudo de materiais arqueológicos, designadamente pela disponibilização aos interessados de condições 
físicas para tal; 

• Participar, em colaboração com outras instituições, em ações de sensibilização e formação sobre o 
património arqueológico e arquitetónico, dirigidas quer a estudiosos, quer à comunidade escolar e ao 
público em geral (ex: oficinas pedagógicas e cursos de Verão) 

• Promover ou colaborar em ações que visem divulgar, animar e valorizar o Património Arqueológico, 
móvel e imóvel, designadamente através de plataformas Web, publicações, exposições, pacotes 
educativos, roteiros e visitas. 

Valências 

• Laboratório, depósitos e espaços de trabalho e formação da Casa da Memória 
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• Portal web de Património Histórico e Arqueológico do Centro Histórico de Gaia  

• Linha editorial (impressa e on-line) 

• Exposições temáticas, regulares, na Casa da Memória e outros espaços, dentro e fora do município 
(não só de arqueologia, mas usando a arqueologia, por exemplo, como tema de artes plásticas e 
fotografia) 

• Serviço educativo 

• Visitas guiadas temáticas e gerais ao Centro Histórico 

• Gestão ou colaboração nos pólos interpretativos temáticos a criar 

Público-alvo 

• Munícipes, arqueólogos e projectistas, investigadores e estudantes ensino superior, comunidade 

escolar (pré-escolar, básico, secundário), público geral. 

Parcerias e colaborações 

• Otimização de recursos internos já disponíveis (serviços cartográficos, informáticos, planeamento e 

gestão urbanística), universidades e politécnicos da região, DGPC-DRCN, empresas e associações de 

arqueologia e conservação do património, escolas e associações locais, museus, agentes turísticos, 

órgãos de comunicação social. 

 

5. POLÍTICA MUSEOLÓGICA E DE VALORIZAÇÃO CULTURAL 

 

No âmbito da salvaguarda do património imaterial, onde assume especial relevo a memória das 

atividades que habitaram este território ao longo dos tempos, importa criar uma rede de espaços do 

tipo museológico que garanta a rememoração e o conhecimento sobre o que ontem, e hoje, contribui 

para a construção da identidade do Centro Histórico. 
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5.1 CENTROS INTERPRETATIVOS 

Em articulação com a Casa da Memória, referida no ponto 4.4 do presente texto, sugere-se a criação de 

quatro polos temáticos, concebidos mais como centros interpretativos que núcleos museológicos (o que 

não obsta a que tenham um carácter expositivo). Os títulos que se seguem são meramente indicativos: 

• Terra de Gaya/Origens – A localizar na área do Castelo, com enfoque particular nas origens do 

povoamento proto-histórico, romano e medieval; 

• Terra da louça – a cerâmica em Gaia - Pretende chamar a atenção para a tradição de olaria popular 

(louça vermelha e preta, desde pelo menos o século XVI, e indústria de faiança, desde os séculos XVII-

XVIII, com numerosas unidades de referência); 

• Espelho da terra: o Douro – Centro interpretativo do Barco Rabelo onde seja tratado o tema do rio; do 

comércio do vinho e das embarcações que o suportavam, os Rabelos; os estaleiros e todas as profissões 

envolvidas; 

• Terra de pontes. O Ar - pode aqui ser o elemento inspirador para o tema das sete travessias em ponte 

que cruza(ra)m o Douro a partir de Gaia. O projetado Museu das Pontes do Douro poderá ser envolvido 

nesta rede. 

 

5.2 CENTRO DE DINAMIZAÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL DOS VINHOS DO DOURO E PORTO 

As iniciativas desenvolvidas no plano turístico e cultural pelas empresas de vinhos sediadas na área do 

Entreposto de Gaia, bem como pela AEVP, além das que se projetam para um futuro próximo, 

preenchem, em grande parte, os objetivos de uma estrutura cultural de tipo museológico voltada para a 

divulgação da memória do Entreposto e da atividade vinícola. Mas a lógica empresarial que preside, 

naturalmente, a essas iniciativas, que devem continuar a ser estimuladas, pois cumprem uma função 

insubstituível, pode e deve ser complementada, com o envolvimento ativo das empresas, da AEVP e do 

IVDP, e alargado a todo o sector dos vinhos do Douro e do Porto, de forma a potenciar ações 

transversais e integradas. A criação de uma estrutura simples, concebida não para duplicar as iniciativas 

existentes mas para as valorizar em rede, deverá integrar, desde a sua conceção, todos os atores do 

setor. Poderá dispor de um espaço central atrativo, com elementos visuais e sonoros associados à 

memória do Entreposto do Vinho do Porto, à cultura, às artes, à economia e à paisagem do vinho, mas, 

sobretudo, deverá projetar-se como Centro de dinamização turística e cultural dos Vinhos do Douro e 

Porto, vocacionado para a promoção de atividades de divulgação/valorização dos vinhos e do território, 

com uma programação atrativa (apoio à criação de um espaço de representação de todos os produtores 

de vinhos do Porto e Douro, apresentação e provas de vinhos e criação de uma feira internacional 

anual), e para a criação/articulação de «rotas de vinhos: na área do Entreposto de Gaia, de relação com 

o Porto (Museu do Vinho do Porto e sede do IVDP) e de relação com o Douro (articulação com rotas de 

enoturismo e com produtores do Douro). 

 

6. NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE ARTES E OFÍCIOS DA REABILITAÇÃO 

Como forma de promover a reabilitação do edificado por agentes qualificados e informados, garantindo 

a manutenção das técnicas e materiais construtivos característicos, propõe-se a constituição de um 

centro de formação em técnicas de conservação e restauro e que contemple o ensinamento de ofícios 

relacionados com técnicas ancestrais de construção (alvenaria e cantaria, carpintaria, ferraria, 

estucador, pintura e restauro de azulejaria), constituindo-se, assim, a possibilidade de criação de uma 

“bolsa de ofícios” a disponibilizar no mercado da reabilitação.  
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Este centro de formação técnico profissional poderá ser articulado com o centro de emprego e 

contribuir para a resolução de um dos principais problemas socias do centro histórico: a falta de 

emprego dos seus habitantes, em articulação com as ações prevista na Intervenção Estratégica 

“Regeneração do tecido económico local de pequena dimensão”. 

 

7. QUADRO DE AÇÕES 
 

8. APOIOS E INCENTIVOS  

BENEFÍCIOS FISCAIS 

 BENEFÍCIO AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO 

IMI Isenção por 3 anos _Prédios ou frações destinados a 
reabilitação 

_Certificação da obra de 
reabilitação por parte do IHRU, 
I.P. ou Câmara Municipal 
_Atribuição de classificação A / 
A+ ou subida de 2 níveis na 
certificação energética 

Isenção por 5 anos  
A contar do ano, inclusive, da conclusão 
da obra de reabilitação 

_Prédios, ou frações, localizados em 
ARU, objeto de ações de 
reabilitação 

_Subida de 2 níveis no estado 
de conservação após a 
conclusão da obra de 
reabilitação 

IRS Dedução à coleta até um limite de 500€ 
de 30% dos encargos suportados pelo 
proprietário na reabilitação de: 

_Imóveis localizados em ARU 
recuperados nos termos das 
respetivas estratégias de 
reabilitação 

_Subida de 2 níveis no estado 
de conservação após a 
conclusão da obra de 
reabilitação 

Tributação à taxa de 5% dos 
rendimentos prediais auferidos do:  

_Arrendamento de prédios, ou 
frações, localizados em ARU 
recuperados nos termos das 
respetivas estratégias de 
reabilitação 
 

_Subida de 2 níveis no estado 
de conservação após a 
conclusão da obra de 
reabilitação 
_Sujeitos passivos de IRS 
residentes em território 
português 

IVA Taxa a 6% _ Empreitadas de reabilitação 
urbana realizadas em imóveis ou 
em espaços públicos localizados em 
ARU 

_Realização de um contrato de 
empreitada entre o empreiteiro 
e o dono de obra  

 

C
Ó
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objetivo                                    SALVAGUARDAR 
 
prioridade de atuação          PROTEGER E POTENCIAR O PATRIMÓNIO 
 

intervenção estratégica        GESTÃO, VALORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
 

Âmbito Espaço edificado 
ED_02 Levantamento e caracterização do património arquitetónico - CH 
ED_03 Edifício/Instalações do E.S.T.S.P./IPP – Programa de Reconversão 

Âmbito Espaço edificado| Espaço não edificado 
ENE_03 Plano preventivo dos espaços da Basílica – Castelo de Gaia 
ENE_04 Instituto Geofísico – programa de manutenção do edificado e espaços exteriores – abertura ao público 
ENE_05 Reabilitação do estaleiro da Cruz 

Âmbito Cultura| Educação| Desporto 
CED_07 Constituição de Unidade de gestão patrimonial do CH 
CED_08 Banco de materiais e Núcleo de Formação de Artes e Ofícios da Reabilitação 

CED_09 
Centro de Recursos Arqueológicos / Casa da Memória – Arquivo Municipal (regional) de Arqueologia e Reserva do 
Espólio Arqueológico – Unidade Operativa do CH, Museu de Arqueologia e Centro Interpretativo do Castelo de Gaia 

CED_10 Centro interpretativo do estaleiro da Cruz 

CED_11 
Centro de dinamização turística e cultural dos Vinhos do Douro e Porto – parceria com as empresas de vinho 
(alargando a todo o sector dos vinhos do Douro e do porto), AEVP e IVDP 

PP_03 Programas e projetos GVAP (gestão, valorização e animação do património) 
nota: esta IE deve ser articulada com as IE’s  CH GAIA PATRIMÓNIO MUNDIAL, PROGRAMA DE SALVAGUARDA DA IDENTIDADE MORFO-
TIPOLÓGICA, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO, PROGRAMA CENTRO HISTÓRICO | CENTRO DE IDENTIDADE 
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TAXAS MUNICIPAIS 

 TAXA AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO REDUÇÃO 

UTILIZAÇÃO DA VIA 

PÚBLICA, SUBSOLO 

E OUTROS 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

Ocupação da via pública 

por motivos de obras 

_Prédios, ou frações, 

localizados na ARU CH, 

objeto de obras de 

conservação / reabilitação 

_ Período não superior a 

60 dias 
100% 

EMISSÃO DE 

ALVARÁS DE 

LICENÇA 

Licença para a realização de 

obras de edificação 

_Prédios, ou frações, 

localizados na ARU CH, 

objeto de ações de 

reabilitação 

 

_ Prédio ou fração 

autónoma destinado a 

habitação própria 

permanente 

_Prédio ou fração 

autónoma destinada a 

arrendamento para uso 

habitacional permanente 

_Criação de pelo menos 2 

postos de trabalho 

50% 

Autorização de utilização 

Licença para a realização de 

obras de demolição 

_Anexos ou outras 

construções localizadas na 

ARU CH 

_Construções pouco 

qualificadas que 

comprometam o 

equilíbrio da paisagem 

urbana 

_Da demolição resulte 

uma melhoria das 

condições de salubridade 

do local e sua envolvente 

100% 

TCU _Prédios, ou frações, 

localizados na ARU CH, 

objeto de ações de 

reabilitação 

_Criação de pelo menos 

20 postos de trabalho 

_Criação de equipamentos 

de utilização pública 

50% 

 

PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO 

• IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 

• IFEE 

 



VALORIZAR 
QUALIFICAR ÁREAS ESTRATEGICAMENTE RELEVANTES 

 

UNIDADES DE INTERVENÇÃO 
PRIORITÁRIAS 
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UNIDADES DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 

 

O regime jurídico da reabilitação urbana (Lei 32/2012) prevê, em sede de programa estratégico de 

reabilitação urbana, a delimitação de unidades de intervenção (Ponto 3º do Artigo 33º) em áreas de 

reabilitação urbana aprovadas bem como a definição dos objetivos específicos a prosseguir no âmbito 

de cada uma delas.  

A delimitação da unidades de intervenção implica a “fixação em planta cadastral dos limites físicos do 

espaço urbano a sujeitar a intervenção, com identificação de todos os prédios abrangidos, podendo 

corresponder à totalidade ou a parte de uma área de reabilitação urbana ou, em casos de particular 

interesse público, a um edifício” (Ponto 2º), devendo ser “delimitadas de forma a assegurar um 

desenvolvimento urbano harmonioso, a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários 

abrangidos e a coerência na intervenção, bem como a possibilitar uma intervenção integrada em vários 

imóveis que permita uma utilização racional dos recursos disponíveis e a criação de economias de 

escala”.  

No entanto, e de acordo com o ponto 6º do Artigo 34º do RJRU, a delimitação das unidades de execução 

é da competência da entidade gestora ou da câmara municipal, sob proposta daquela, o que implica que 

a delimitação ocorra após a aprovação da ORU e, consequentemente, após a entidade gestora assumir 

funções. 

Por forma a clarificar e desenvolver o programa estratégico apresentado para a ORU CH, optou-se por 

indicar as unidades de intervenção no presente documento, avançando para a sua caracterização e 

diagnóstico, bem como para a definição da estratégia específica para cada uma delas.    

A ORU CH prevê a delimitação de 6 unidades de intervenção prioritária – Guilherme Gomes Fernandes | 

Marginal Fluvial; Cândido dos Reis; Pilar| Calçada da Serra; Castelo; Bairro da Serra do Pilar; e Serpa 

Pinto. 

A estratégia desenvolvida para cada uma das unidades integra o programa estratégico global, com ela 

convergindo no que se refere aos objetivos específicos de reabilitação e aos resultados a alcançar. 

A delimitação destas áreas prende-se com a necessidade de identificar territórios estrategicamente 

localizados na ARU CH e cuja reabilitação é essencial à revitalização do CH de Gaia. A articulação entre 

as UIP garantirá a contaminação positiva das estruturas intersticiais.  

As áreas selecionadas correspondem a tramos dotados de grande potencial, alvo de intensa procura, 

mas que, em simultâneo, apresentam problemas e carências a diferentes níveis, nomeadamente, ao 

nível do estado de conservação e do uso. 

Teve-se em linha de conta a inserção urbana dos quarteirões optando-se pela delimitação de áreas 

localizadas estrategicamente em diferentes pontos da ARU, por forma a abranger diferentes áreas do 

território que conformam unidades coesas e representativas de diferentes épocas, tipologias, usos e 

que configuram estruturas urbanas distintas.   

O estado do edificado foi um parâmetro determinante na delimitação das áreas de intervenção, sendo 

que se optou por seleccionar conjuntos que se caracterizam por, pelo menos, uma das seguintes 

situações: 
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a) intervenção profunda devido ao mau estado de conservação e à forte presença de edifícios 

devolutos; 

b) controle urbanístico mais apertado como consequência da forte pressão do mercado 

imobiliário;  

c) clarificação e definição dos usos; 

d) regularização e legalização do parque edificado. 

No que se refere ao espaço público delimitado pelas diferentes UIP existe também uma grande 

diversidade que inclui as seguintes situações: 

a) espaços requalificados recentemente e que, por este motivo, se encontram em bom estado de 

conservação; 

b) espaços requalificados mas que apresentam deficiências que necessitam de uma intervenção 

corretiva; 

c) espaços com intervenção programada; 

d) espaços estruturados mas que necessitam de uma intervenção de requalificação; 

e) espaços desestruturados que necessitam de uma intervenção integrada profunda; 

Para cada UIP serão apresentados no presente documento os seguintes elementos caracterização 

detalhada e breve diagnóstico. 

Perante o exposto, consideraram-se como prioritárias dentro da Área de Reabilitação Urbana do centro 
histórico de V.N. Gaia as seguintes áreas: 
 
U1. ÁREA GUILHERME GOMES FERNANDES. GGF 

U2. ÁREA CÂNDIDO DOS REIS. CR 

U3. ÁREA PILAR/CALÇADA DA SERRA. P|CS 

U4.ÁREA CASTELO. CA 

U5. ÁREA BAIRRO DA SERRA DO PILAR. ES 

U6. ÁREA SERPA PINTO. SP 

 

1. AÇÕES 
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objetivo                                        VALORIZAR 
 
prioridade de atuação             QUALIFICAR ÁREAS ESTRATÉGICAMENTE RELEVANTES 
 

intervenção estratégica            UNIDADES DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 
 

Âmbito Espaço edificado| Espaço não edificado 
AT_01 Seleção das Unidades de Intervenção prioritária (UIP) 
AT_02 Levantamento cadastral 
AT_03 Caracterização, diagnóstico e análise das UIP’s 
AT_04 Identificação dos espaços de intervenção prioritária 
AT_05 Desenvolvimento do Programa de atuação nas UIP 
AT_06 Intervenção integrada no Castelo de Gaia 
AT_07 Intervenção integrada no núcleo Serpa Pinto 
AT_08 Intervenção integrada no núcleo Guilherme Gomes Fernandes 
AT_09 Intervenção integrada no núcleo Cândido dos Reis 
AT_10 Intervenção integrada no núcleo Pilar / Calçada da Serra 
AT_11 Intervenção integrada no aglomerado residencial da Serra do Pilar 

Âmbito Divulgação|Comunicação|Turismo 
DCT_03 Contacto com os proprietários 
nota: esta IE deve ser articulada com as restantes IE’s   
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2. APOIOS E INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA 

 
 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

 

 BENEFÍCIO AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO 

IMI Isenção por 3 anos _Prédios ou frações destinados a 
reabilitação 

_Certificação da obra de 
reabilitação por parte do IHRU, 
I.P. ou Câmara Municipal 
_Atribuição de classificação A / 
A+ ou subida de 2 níveis na 
certificação energética 

 Isenção por 5 anos  
A contar do ano, inclusive, da conclusão 
da obra de reabilitação 

 
 
 
_Prédios, ou frações, localizados em 
ARU, objeto de ações de reabilitação 

_Subida de 2 níveis no estado de 
conservação após a conclusão da 
obra de reabilitação 

 Renovação por + 5 anos _Confirmação da manutenção do 
nível do estado de conservação 
_Confirmação de utilização como 
habitação própria permanente 
nos primeiros 5 anos e nos 5 anos 
restantes de renovação 

 Redução 
 

_Prédios, ou frações, localizados na 
ARU CH 

_Prédio, ou fração, em bom 
estado de conservação 
_ Utilização como habitação 
própria permanente do sujeito 
passivo e seu agregado familiar 
com 1 ou mais dependentes 
menores de idade a cargo 

 Redução 20% 
 

_Prédios, ou frações, localizados na 
ARU CH 

_Prédio, ou fração, em bom 
estado de conservação 
_ Utilização como habitação 
própria permanente 
_Prédios arrendados destinados a 
habitação de longa duração 
(contratos de arrendamento de 2 
ou mais anos) 

IMT Isenção 
 

_Prédios ou frações destinados a 
reabilitação 

_ Prazo de 3 anos para início das 
obras a contar da data da 
aquisição 
_Atribuição de classificação A / 
A+ ou subida de 2 níveis na 
certificação energética 

 Isenção 
Na primeira transmissão onerosa de 
prédio reabilitado 

_Prédios, ou frações, localizados em 
ARU, objeto de ações de reabilitação 

_ Prédio ou fração autónoma 
destinado a habitação própria 
permanente 

IRS Dedução à coleta até um limite de 500€ 
de 30% dos encargos suportados pelo 
proprietário na reabilitação de: 

_Imóveis localizados em ARU 
recuperados nos termos das 
respetivas estratégias de reabilitação 

_Subida de 2 níveis no estado de 
conservação após a conclusão da 
obra de reabilitação 

 Tributação à taxa de 5% nas mais-valias 
auferidas da: 

_Alienação de imóveis localizados em 
ARU recuperados nos termos das 
respetivas estratégias de reabilitação 

_Subida de 2 níveis no estado de 
conservação após a conclusão da 
obra de reabilitação 

 Tributação à taxa de 5% dos rendimentos 
prediais auferidos do:  

_Arrendamento de prédios, ou 
frações, localizados em ARU 
recuperados nos termos das 
respetivas estratégias de reabilitação 
 

_Subida de 2 níveis no estado de 
conservação após a conclusão da 
obra de reabilitação 
_Sujeitos passivos de IRS 
residentes em território 
português 

IRC Isenção 
 

_Rendimentos obtidos por Fundos de 
Investimento Imobiliário 

_F.I.I. constituídos entre 
1/01/2008 e 31/12/2013 
_75% dos seus ativos 
constituídos por bens imóveis 
localizados em ARU e sujeitos a 
ações de reabilitação  
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IRS/IRC Retenção na fonte de IRS ou IRC à taxa de 
10% 
 

_Rendimentos respeitantes a 
unidades de participação nos Fundos 
de Investimento Imobiliário 

_Nos termos do nº 2 e nº 3 do 
artigo 71º do EBF 

IVA Taxa a 6% _ Empreitadas de reabilitação urbana 
realizadas em imóveis ou em espaços 
públicos localizados em ARU 

_Realização de um contrato de 
empreitada entre o empreiteiro 
e o dono de obra  

 

TAXAS MUNICIPAIS 

 TAXA AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO REDUÇÃO 

UTILIZAÇÃO DA VIA 

PÚBLICA, SUBSOLO 

E OUTROS ESPAÇOS 

PÚBLICOS 

Ocupação da via pública por 

motivos de obras 

_Prédios, ou frações, 

localizados na ARU CH, 

objeto de obras de 

conservação / reabilitação 

_ Período não superior a 60 

dias 
100% 

EMISSÃO DE 

ALVARÁS DE 

LICENÇA 

Licença para a realização de 

obras de edificação 

_Prédios, ou frações, 

localizados na ARU CH, 

objeto de ações de 

reabilitação 

 

_ Prédio ou fração 

autónoma destinado a 

habitação própria 

permanente 

_Prédio ou fração 

autónoma destinada a 

arrendamento para uso 

habitacional permanente 

_Criação de pelo menos 2 

postos de trabalho 

_ver exceções 

50% 

Autorização de utilização 

Licença para a realização de 

obras de demolição 

_Anexos ou outras 

construções localizadas na 

ARU CH 

_Construções pouco 

qualificadas que 

comprometam o equilíbrio 

da paisagem urbana 

_Da demolição resulte uma 

melhoria das condições de 

salubridade do local e sua 

envolvente 

100% 

 TMU _Prédios, ou frações, 

localizados na ARU CH, 

objeto de ações de 

reabilitação 

_Ampliações em edifícios 

para habitação permanente 
100% 

 TCU _Prédios, ou frações, 

localizados na ARU CH, 

objeto de ações de 

reabilitação 

_Criação de pelo menos 20 

postos de trabalho 

_Criação de equipamentos 

de utilização pública 

50% 

 

3. PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO 

• IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 

• Programa Reabilitar para Arrendar 

• Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

• IFEE 



 

5 
 

 

4. MEDIDAS COMPLEMENTARES DE INICIATIVA MUNICIPAL 

• A isenção do pagamento da instalação do contador da água e do valor do aluguer mensal do 

mesmo, por um período de 5 anos, aos prédios, ou frações, localizados na ARU Centro Histórico 

que tenham sido objeto de ações de reabilitação destinados a habitação permanente; 

• Redução em 20% da tarifa mensal da água, por um período de 5 anos, aos prédios, ou frações, 

localizados na ARU Centro Histórico que tenham sido objeto de ações de reabilitação 

destinados a habitação permanente; 

• Criação de um cartão ‘Residente Centro Histórico’ que concede descontos no acesso a 

equipamentos municipais, nos transportes públicos, nas farmácias e permite ainda candidatar-

se ao programa ‘Obras em casa’; 

• Criação do programa ‘Pagar depois de Reabilitar’ aplicável ao património municipal colocado 

no mercado imobiliário através de hasta pública;  

• Criação de um protocolo, no âmbito do ‘Programa de recuperação de coberturas do Centro 

Histórico’, de colaboração entre o município e empresas de fabrico e comercialização de telhas 

a integrar a Bolsa de Fornecedores de Materiais de Construção da Gaiurb,EM; 

• O GAIAfinicia é um fundo de financiamento, destinado a apoiar projetos de investimento 

desenvolvidos por micro e pequenas empresas do Concelho de Vila Nova de Gaia. Promovido 

pela INOVAGAIA, o GAIAfinicia, disponibiliza um fundo financeiro no montante global de € 

500.000, sendo 20% (€ 100.000) assegurados pela INOVAGAIA, sob a forma de subsídio 

reembolsável sem juros, e os restantes 80% (€ 400.000) pelo Banco BPI, sob a forma de 

empréstimo bancário a uma taxa de juro preferencial; 

• O Município de Vila Nova de Gaia tem em curso um conjunto de incentivos para a captação e 

fixação das empresas no concelho, nomeadamente o programa VIA VERDE Investimento & 

Emprego o qual contempla a isenção de derrama, isenção de taxa de resíduos sólidos e a 

redução, até 30% de taxas de publicidade, todas as entidades que invistam e gerem emprego 

no Concelho. 

• O concelho de Vila Nova de Gaia tem um programa de fomento e promoção do contexto e 

cultura empreendedora, trabalhando em rede com várias entidades do setor da incubação: 

INOVAGAIA, 3+Arte, Casa dos Ferradores, OFFICELAB, Candal Parque Coworking, entre outros; 
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UNIDADE DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 1 
Guilherme Gomes Fernandes 
UIP 1. 74.500m

2
 |1.900m/l de arruamentos 

 
 
Localização 
Situada na freguesia de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, integra a margem sul do rio Douro, e é 
limitada a nascente pela Ponte Luiz I (classificada como Património Mundial pela UNESCO), a poente 
pelo Convento de Corpus Christi (classificado como monumento nacional), a sul pela Rua de Santa 
Marinha, a sudeste pela Rua General Torres e a poente pela Rua Serpa Pinto. Os elementos 
estruturantes da unidade UIP1 são as Ruas de Guilherme Gomes Fernandes e a Marginal Fluvial (Av. 
Beira Rio e Av. Ramos Pinto), compreendendo ainda: a travessa do Ribeirinho; as ruas das Sete 
Passadas, D. Afonso III, do França, da Piedade, da Barroca e dos Santos Mártires e os largos de 
Aljubarrota, Sampaio Bruno e Miguel Bombarda. 
 

1. ENQUADRAMENTO 

 
A UIP1 constitui um núcleo de grande significado simbólico, histórico, cultural e vivencial que, pelas 
assimetrias manifestas entre os dois eixos principais que o estruturam - avançado estado de degradação 
física e funcional da Rua GGF, e sobrecarga funcional da marginal fluvial (MF) - se deve destacar como 
prioridade de ação. A área em estudo caracteriza-se pelo contraste entre o forte caráter de passagem da 
zona marginal e pela grande dificuldade em atrair público para a malha mais interior. O estado de 
conservação da rua GGF é disso exemplo. Com efeito, o referido arruamento tem vindo a ser cada vez 
mais assumido como a via de serviço da marginal e dos equipamentos de restauração voltados ao rio 
Douro. Este caráter periférico encontra-se igualmente na rua da Piedade. 
Na rua GGF constata-se a existência de um grande número de edifícios devolutos e a presença de uma 
obra inacabada de grandes dimensões (bowling) que contribui para o aspeto decadente e de abandono 
do arruamento. 
No entanto, a rua GGF, outrora designada rua de Baixo e mais tarde rua dos Marinheiros, apresenta 
ainda uma grande consistência ao nível arquitetónico, registando-se a existência de um elevado número 
de exemplares que preservam as características originais do tecido edificado.  
Para além da localização estratégica a rua GGF possui um enfiamento visual muito interessante, 
oferecendo uma perspetiva para a encosta da calçada da Serra e para o mosteiro da Serra do Pilar. Os 
arruamentos que lhe são perpendiculares proporcionam ainda perspetivas para o rio Douro e para a 
ribeira do Porto. O arruamento é ainda marcado pela qualidade dos espaços públicos com os quais 
confina – largo Sampaio Bruno (a poente), largo de França (ao centro) e largo Miguel Bombarda (a 
nascente), sendo ainda cruzado ou limitado, por uma diversidade de eixos de diferentes tipologias: ruas 
(Afonso III, Rua do França e Cândido dos Reis) e vielas (de França e do Ribeirinho) que estabelecem a 
ligação com outros espaços singulares localizados na malha interior: largo Joaquim Magalhães e largo 
Santa Marinha. A importância deste eixo levou a que, aquando da construção do edifício da Sandeman, 
fosse imposta a condição de as arcadas que o compõem integrarem a via pública, prolongando deste 
modo a rua dos Marinheiros. 
 
Apontamentos históricos 

Em 1255 é criada junto ao rio a Vila de Gaia, através do foral de D. Afonso III, que concede à população, 
mercadores e pescadores, importantes privilégios, como o de não pagarem portagem em todo o reino. 
Posteriormente, no ano de 1288, o foral de D. Dinis reduz a sua importância administrativa mas cria a 
Vila Nova de Rei, onde é hoje a parte baixa da freguesia de Santa Marinha. 
Neste período a envolvente à rua de Baixo (depois dos Marinheiros, atual Guilherme Gomes Fernandes) 
integrava já um dos quatro pólos urbanísticos do território que virá a ser o Centro Histórico de Gaia.  
Em 1518, data do foral de D. Manuel I que aglutina numa única entidade Vila Nova e Gaia, fazia-se já 
sentir a influência de grandes casas religiosas possuidoras de imensas propriedades e rendimentos, 
como é o caso do convento dominicano de Corpus Christi fundado no séc. XIV por Maria Petite, mais 
precisamente em 1345, e que no séc. XVII é reedificado no local onde ainda hoje se encontra. 
Em 1669 é erigida a igreja matriz de Santa marinha, totalmente reparada em 1745, sob o risco de 
Nicolau Nazoni. 
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No séc. XVIII, com as reformas do marquês de Pombal, a zona conhece um forte desenvolvimento que 
conduz ao estabelecimento de negociantes ingleses, flamengos e hamburgueses no Porto. É também 
desta época a fixação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro junto dos armazéns 
de diversas companhias exportadoras de Vinho do Porto. As características geográficas, de exposição 
solar e climatéricas propiciaram a instalação de armazéns destinados não apenas ao vinho do porto mas 
também a outros produtos (cortiça, azeite, frutos secos, presunto, etc.), aos quais se juntaram 
carpintarias, tanoarias e serralharias. 
Em 1864 é inaugurada a estação ferroviária das Devesas passando o transporte do vinho a ser efetuado 
através da linha de caminho-ferro, o que conduz ao abandono gradual do Rabelo e, consequentemente, 
à forte diminuição de actividade no rio Douro.  
Na época moderna Vila Nova é povoada por artífices ligados à faina marítima, pilotos, carpinteiros de 
naus, calafates, marinheiros, ferreiros, tanoeiros, entalhadores e mestres pedreiros. Testemunho disso 
mesmo é a denominação: Rua dos Marinheiros (atual Rua Guilherme Gomes Fernandes). 
A batalha de 14 de outubro de 1832 entre liberais e absolutistas culmina com o incêndio ateado por 
estes e que atingiu os armazéns de vinho do porto.  
Já na Idade Média se concretizaram duas ligações efémeras entre Gaia e Porto: a primeira em 997 e a 
segunda no reinado de D. Fernando. 
A partir do séc. XIX são criadas diversas ligações com caráter mais permanente entre as margens de Gaia 
e Porto, sendo a primeira a Ponte das Barcas (inaugurada em 1806 e que se mantém até 1842). 
Em 1849 a abertura da Ponte Pênsil, construída por Stanislas Bigot, conduz à abertura da Rua General 
Torres (importante eixo de ligação à cota alta). 
Finalmente a construção da ponte Luiz I em 1886 introduz uma ligação a dois níveis conduzindo ao 
rasgamento da Avenida da República. 
Data de 1926 a criação do “Entreposto Único e Privativo do Vinho do Porto” que conferiu ao centro 
histórico de Gaia um estatuto único ligando-o de forma definitiva ao vinho do porto. 
 
Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial 
O Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia (publicado no Diário da República, 2ª série, nº155, de 
12 de agosto de 2009) caracteriza a área em análise da seguinte forma: 
 
| Planta de Ordenamento | 
(Carta de qualificação do solo) 
 
Área classificada como solo urbano / área urbanizada de uso geral / centro histórico – áreas de usos 
mistos TIPO I e TIPO II – correspondentes a tecidos consolidados. 
Área para equipamentos gerais – Existente (mercado Beira-rio) 
Área de comércio e serviços 
Zonas inundáveis 
 
(Carta de mobilidade e transportes) 
Eixos concelhios complementares existentes – Avenida Beira-rio, Serpa Pinto e Cândido dos Reis. 
Transportes fluviais – estão previstas duas infraestruturas de apoio, uma na zona do cais de Gaia e outra 
perto da Ponte Luiz I.  
(Carta de Salvaguardas) 
A área encontra-se abrangida por duas zonas arqueológicas classificadas (ZAC) e pela zona arqueológica 
inventariada do Centro Histórico.  
No que se refere ao património arquitetónico o espaço público e a área complementar estão abrangidos 
pelo nível de proteção integral I. 
Inclui níveis de proteção integral de área complementar e de espaço público.   
De referir ainda a existência de uma linha de água entubada na travessa do Ribeirinho.  
 
|Planta de Condicionantes| 
Área de jurisdição da APDL 
Linhas de água entubadas 
Entreposto de Vila Nova de Gaia 
IPP Antigo Convento de Corpus Christi 
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IPP Igreja Paroquial de Santa Marinha 
MN Mosteiro e Claustro da Serra do Pilar 
IPP Ponte Luiz I 
Porto Património Mundial - ZEP 

 
2. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 
Espaço público 
No que se refere ao espaço público, constata-se que a UIP1 apresenta uma grande variedade tipológica 
e uma riqueza espacial significativa, abarcando ou confinando com a grande maioria dos espaços de 
estadia do CH, designados por largos ou praças, e nos quais poderemos incluir o passeio marginal, que 
se assume como uma promenade pontuada por diversas zonas de estadia. Para além dos espaços 
existentes está ainda prevista a criação de um novo espaço de uso público, no espaço designado Zé  da 
Micha.  
A rua GGF, a travessa do Ribeirinho, a rua e largo de França e a rua D. Afonso III foram intervencionadas 
em 2012. A solução adotada neste arruamento  consiste num pavimento partilhado, para peões e 
viaturas, composto na zona central por lajeado de granito e lateralmente uma faixa em paralelo de 
granito, que permite absorver as torções do eixo e as irregularidades dos planos de fachada. O 
escoamento das águas é feito através de um rasgo central que se desenvolve longitudinalmente ao 
longo de todo o arruamento.  
Para a rua D. Afonso III optou-se por pavimento em paralelo de granito e faixa lateral em lajeado de 
granito, uma vez que se trata de um eixo com uma forte presença de veículos pesados. O escoamento 
das águas pluviais é feito através de um rasgo que em simultâneo faz a transição entre os dois materiais 
de pavimento. 
A rua de França e a travessa do Ribeirinho, ambas com caráter de viela, foram pavimentadas com 
lajeado (no caso da rua de França repôs-se o existente) sendo o escoamento feito através de um rasgo 
central e longitudinal ao arruamento. Devido a problemas decorrentes da execução da obra as ruas GGF 
e Afonso III apresentam abatimentos ao nível do pavimento que resultaram na quebra do lajeado em 
alguns tramos onde o tráfego de pesados é mais intenso. As obras de manutenção/reabilitação 
encontram-se já em curso. 
O largo Sampaio Bruno e a rua das Sete Passadas serão reabilitados no âmbito da intervenção no 
mercado municipal, e nos termos do concurso público lançado para o efeito.  
O perfil será mais uma vez o da via partilhada, prolongando-se o desenho da intervenção já efetuada na 
rua GGF. Para as traseiras do mercado está prevista uma faixa para a instalação de esplanadas.  
Ainda para a rua GGF, e em articulação com a proposta de revitalização do rés do chão do edificado, 
propõe-se o prolongamento do tratamento do espaço público para o interior, incentivando-se aquelas 
intervenções que promovam a ligação entre os dois eixos – GGF e Beira-rio. 
Com base no exposto, constata-se que no que se refere ao espaço público, e para a maioria dos eixos, 
são necessárias apenas obras de manutenção. Excetua-se a marginal fluvial que sofrerá uma intervenção 
mais profunda com vista a minimizar os efeitos das fortes cargas de utilização a que está sujeita. 
Para este eixo o município está a programar uma intervenção que visa resolver alguns problemas que 
têm vindo a interferir com a fruição deste espaço.  
Trata-se de uma via com uma circulação de veículos intensa e variada que inclui: cargas e descargas, 
veículos de particulares, autocarros de turismo, transportes públicos e bicicletas e ainda outros veículos 
associados à mobilidade suave, sem esquecer a presença dos transportes fluviais. 
A grande diversidade registada ao nível da mobilidade e dos usos, que estão associados aos diferentes 
modos de deslocação (turismo, lazer, desporto, deslocação diária, cargas e descargas), gera uma grande 
sobrecarga no espaço público que impõe uma reflexão sobre o perfil existente.  
Os problemas a que se pretende dar resposta através do projeto são os seguintes: 

1. Resolver o conflito entre a circulação corrente e a passagem e paragem de transportes 
turísticos; 

2. Promover a fruição do espaço aliviando a carga da circulação rodoviária; 
3. Conceder prioridade ao peão; 
4. Introduzir vias exclusivas para a circulação de bicicletas e outros modos de transporte suaves; 
5. Criar espaços de estadia qualificados a partir dos quais se possa usufruir da localização de 

excelência; 
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6. Criar novos espaços de sombra através da introdução pontual de arborização associada a 
espaços de estadia; 

7. Libertar o passeio norte de obstáculos que privatizam as vistas sobre o porto (reduzir a 
presença dos volumes edificados) 

8. Criar plataformas para cargas e descargas 
9. Incentivar a instalação coletiva de uma central de stocks 
10. Promover a expansão dos equipamentos de restauração e comércio para a malha interior 

criando novos pontos de interesse 
11. Promover a utilização dos eixos perpendiculares à marginal por forma a aumentar as vias de 

saída (ex: abertura da Cândido dos Reis) 
12. Criar novos espaços de estacionamento destinados a comerciantes e moradores 
13. Aproximar a marginal do rio (intervenção na área do Cais de Gaia com vista à eliminação de 

barreiras como as zonas de água que limitam a norte toda a área edificada) 
14. Implementação de um plano de sinalética  
15. Integração da proposta no plano de mobilidade do CH 

 
Edificado 
As cheias, com a sua periodicidade frequente, obrigaram ao desenvolvimento e implantação de uma 
tipologia e sistema construtivo característicos da zona em análise e dos quais ainda se podem encontrar 
alguns exemplares: 
“Construídas por um sobrado assente em pedras com arcos de volta inteira, ou ligeiramente abatida, ao 

nível do rés-do-chão, tinham como finalidade deixar as águas das cheias subir e descer livremente sem 

danificar a estrutura do prédio” in GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves, Gaia e Vila Nova na Idade Média – 

Arqueologia de uma Área Ribeirinha, Universidade Portucalense – Infante D. Henrique, departamento de Ciências 
Históricas, 1995, Porto; p.172. 
As subidas constantes do rio levaram a que alguns edifícios fossem reforçados, e outros abandonados 
ou transformados, nomeadamente através da construção de outros andares sobre o existente. Em 
muitos dos armazéns, datados dos séculos XVII ou XVIII, ainda hoje se podem encontrar os referidos 
arcos e, em alguns deles, abóbadas de tijolo abaixo dos sobrados dos andares superiores. 
Os edifícios existentes não ultrapassam, em média, o rés do chão e dois, constatando-se alguma 
uniformização ao nível das cérceas.  
No que se refere aos materiais, a telha permanece como o revestimento de cobertura predominante, 
apesar de nos últimos anos se ter verificado a introdução significativa de alguns exemplares em zinco 
que trouxeram algum desequilíbrio e ameaçam a unidade do quinto alçado do centro histórico.  
Relativamente aos materiais de fachada, predominam o reboco (nos tons branco, ocre e rosa-velho) e a 
pedra. De notar que também aqui se tem vindo a assistir a uma tendência de introduzir alguns tons, 
com especial relevo para o cinza, não característicos da zona, e que através de um efeito de 
contaminação têm vindo a alterar a paleta de cores preexistente no centro histórico. Relativamente aos 
materiais de revestimento das fachadas a opção por revestimentos em madeira ou chapa metálica 
produz um efeito negativo idêntico ao referido anteriormente.   
Quanto à ocupação do edificado, predomina o comércio / restauração ao nível do rés do chão e a 
habitação nos pisos superiores. No entanto, a habitação tem vindo a sofrer uma diminuição significativa, 
dando lugar ao prolongamento do comércio/restauração para os pisos superiores. Constata-se ainda a 
crescente utilização do edificado para instalar pequenas unidades de alojamento local, que criam 
dinâmicas interessantes, mas que surgem à custa da diminuição de habitação de caráter permanente no 
CH.  
A implantação de grandes estruturas edificadas (armazéns) alterou definitivamente a fisionomia deste 
território, conferindo-lhe uma singularidade a nível cadastral, tipológico, arquitetónico e de uso que o 
distingue de qualquer outro centro histórico. No entanto, verifica-se que a construção tradicional – 
fachadas em pedra, pavimentos em pedra e coberturas com estrutura de madeira e revestimento em 
telha – tem vindo a ser substituída de forma sistemática, com especial incidência na cobertura através 
da introdução de estruturas metálicas, lajes de betão e coberturas metálicas ou em fibrocimento.  
No que se refere ao património arquitectónico a UIP1 está dotada de vários exemplares dignos de 
registo. No seu limite poente localiza-se o antigo convento de Corpus Christi, classificado como 
monumento de interesse público, (onde se encontra sedeada a empresa municipal Gaiurb, EM. e os 
serviços do Turismo). Parte das estruturas edificadas que o compõem encontram-se desocupadas e sem 
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função atribuída, verificando-se ainda a necessidade de intervir nos logradouros localizados a nascente 
(que confinam com os terrenos ocupados atualmente pela associação Zé da Micha) e nos terrenos 
localizados a sul que se estendem até à edificação localizada à cota alta e utilizadas pelas freiras 
dominicanas como retiro. 
O mercado municipal da Beira-rio (1934), localizado no largo Sampaio Bruno, foi recentemente objeto 
de um concurso público de conceção/construção /concessão de exploração, estando previsto para 
breve o início de obras de requalificação e restruturação funcional. Desde o séc. XIX até à atualidade 
foram quatro os mercados que marcaram presença na margem do rio Douro, sendo que era através 
deles, e até à época de novecentos que se assegurava o abastecimento da população de Santa Marinha 
e de Mafamude.  
A casa dos Almada e Melo (séc. XVII / XVIII) é outro importante edifício integrado na UIP1. Atualmente 
utilizada como armazém, foi já uma habitação composta por rés do chão e primeiro andar cuja fachada 
principal se voltava para o largo Sampaio Bruno, onde outrora se construíam navios de longo curso até à 
construção do mercado nos anos 30. O edifício sofreu alterações ao nível da cobertura, cuja estrutura 
foi substituída por estrutura metálica e a telha removida para dar lugar a fibrocimento.   
A pedra de armas dos Almada e Melo, que a fachada principal ostentava, encontra-se atualmente na 
entrada dos armazéns que abrem para o largo de Santa Marinha. 
Na avenida Diogo Leite ergue-se a capela da Senhora da Piedade da Areia (séc. XVI) que serve 
atualmente como capela mortuária. Com a fachada voltada ao rio Douro foi revestida com azulejos do 
séc. XVII que se crê serem oriundos do Convento Vale da Piedade. Elevada em relação à rua é acessível 
por uma dupla escadaria paralela à fachada, a qual é rematada com um frontão triangular.  
Para além dos exemplares referenciados é de salientar a existência de construções nobres (construídas 
ou reconstruídas ao longo da Época Moderna para habitação de nobres ou de negociantes pertencentes 
à burguesia mercantil) atualmente com funções representativas, pertencentes na sua grande maioria a 
empresas de vinho do porto, e localizadas na frente fluvial. Constituem exemplos o edifício dos Beleza 
de Andrade (a atual Cálem), a casa Pátio dos Velhos (hoje pertencente à Ramos Pinto) e ainda a casa dos 
Almadas construída no antigo local das taracenas. 
Existem ainda alguns edifícios posteriores como o edifício do Fluvial ou o edifício destinado a armazém, 
datado de 1947 e localizado na rua Guilherme Gomes Fernandes, que se destacam pela sua traça 
modernista.  

 
3. CRITÉRIOS GERAIS DE INTERVENÇÃO 

 
Principais vetores de atuação 

•Regenerar mantendo e estimulando a diversidade de funções e ocupações 
•Potenciar a coexistência e articulação entre a população local e o turismo 
•Promover uma intervenção qualificadora no edificado, que não descaracterize nem adultere os 
parâmetros e elementos arquitetónicos e construtivos que consubstanciam a autenticidade tipológica 
da AIP1 
•Assegurar a contaminação positiva da malha interior do CH garantindo deste modo as ligações à cota 
alta e à cidade envolvente 

 

Objetivos estratégicos 

1. Potenciar, expandindo para áreas adjacentes através de um efeito de contaminação, os 
benefícios de correntes da localização estratégica da UIP1 

A curta permanência do turista na margem sul do Douro é um problema recorrente. A resolução deste 
problema passa pela criação de novos polos de atratividade, pela requalificação dos espaços existentes 
e pela diversificação da oferta. O facto dos movimentos se concentrarem na frente de rio contribuem 
para o agravamento da situação e geram um contraste entre a malha interior, onde a degradação do 
edificado e o abandono dos espaços é bem visível, e a marginal onde se verifica uma forte pressão 
urbanística e grande intensidade de uso.  
A intervenção no espaço público foi um primeiro passo que deve agora ser complementado com a 
criação de percursos pedonais devidamente apoiados por um plano de sinalética e pela articulação com 
outras formas de deslocação (integrando o plano de mobilidade do CH).  
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O surgimento de algumas intervenções localizadas na malha interior, ainda que tímido, revela já uma 
tendência de mudança.   
 

2. Garantir a manutenção do espaço público: implementação de programa que prevê o 
envolvimento da população local e criação de uma brigada de manutenção do espaço público 
do CH. 

A manutenção do espaço público é fundamental para garantir o seu bom estado de conservação. Tal 
como alguns exemplos recentes o demonstram o aparecimento de algumas anomalias, se não resolvido 
de forma expedida, resulta num alastrar da situação o torna a sua resolução mais difícil.  
Um dos principais focos da estratégia da ORU CH reside na população local e no seu envolvimento, 
potenciando o sentimento de pertença e garantindo a permanência da identidade de sítios e gentes.  
Um dos programas que visa esta interação é precisamente o programa de manutenção do espaço 
público que consiste em tornar os residentes em agentes ativos, reportando anomalias detetadas no 
espaço público e, desta forma, contribuindo para a preservação de um património que sente seu.      

 
3. Criar espaços de estadia de uso público qualificados, dotados de arborização e que integrem a 

rede verde do CH. 
Os espaços de estadia de que o centro histórico de Gaia dispõe são poucos, de dimensão relativamente 
exígua e praticamente desprovidos de vegetação. 
Numa área que se caracteriza pela existência de grandes espaços verdes correspondentes a antigas 
quintas, é de assinalar a quase inexistência de espaços verdes de utilização pública.    
Assim sendo a promoção da arborização dos espaços e a sua requalificação assume-se como uma 
prioridade. 
A marginal fluvial, dispõe de um largo espaço a sul amplamente utilizado para passeios e realização de 
actividades lúdicas e de carácter comercial diversas. A área de que dispõe permite a criação de espaços 
de estadia qualificados, associados a pequenos conjuntos de árvores que garantam o ensombramento e 
a valorização paisagística do local.  
De referir ainda a oportunidade de criar um novo e amplo espaço de utilização pública no local cedido 
ao centro Cultural e Recreativo da Beira-rio “Zé da Micha”. O presente documento prevê a criação de 
um jardim público aberto ao exterior e associado ao convento de Corpus Christi e à reabilitação dos 
edifícios do antigo convento e à unidade de alojamento jovem local prevista para a área em questão.  
 

4. Resolver as assimetrias entre a Beira-rio e a GGF e demais eixos interiores da malha urbana do 
CH. 

A rua GGF encontra-se há muito renegada para a condição de traseiras da beira-rio. Recentes 
intervenções no edificado são disso mesmo exemplo ao voltarem acessos a cozinhas de restaurantes, 
armazéns e mesmo armários despenseiros para este arruamento. Grande parte das cargas e descargas 
processam-se através deste arruamento  que, sendo ainda alvo de estacionamento irregular, se torna 
pouco convidativo à circulação pedonal.  
O facto do seu edificado estar votado ao abandono permitiu no entanto preservar a sua identidade o 
que torna o estudo de diagnóstico bastante elucidativo no que se refere à identificação dos elementos 
originais das construções existentes.     
O objetivo para GGF consiste em fazer regressar a habitação, promovendo ainda a abertura de alguns 
espaços comerciais e de serviços independentes e alternativos aos da marginal.  
 

5. Promover ligações transversais entre a GGF e a beira-rio conferindo deste modo 
permeabilidade à malha. 

Sempre que as intervenções incidam sobre um cadastro que se desenvolva entre a marginal e o 
arruamento interior que lhe é paralelo deverão ser promovidas intervenções, estrategicamente 
localizadas, que garantam a ligação entre os dois arruamentos ao nível do rés do chão, conferindo 
alguma permeabilidade à malha. 

 
6. Garantir a coexistência pacífica dos diferentes usos em presença na Beira-rio 

A beira-rio suporta a presença massiva de diferentes usos e tipos de circulação: trânsito de passagem 
(acesso ao Porto); cargas e descargas para restaurantes e serviços mas também para os armazéns de 
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vinho; transportes públicos; transportes turísticos; deslocações pedonais e bicicletas e outros meios de 
mobilidade suave.  
Esta grande concentração de meios de deslocação colide ainda com o carácter lúdico e de estadia da 
marginal que propicia que seja palco de diferentes eventos (feiras, concertos, festas, corridas) e que em 
qualquer passeio ou alargamento surja uma esplanada.  
A atratividade deste eixo conduziu à densificação da ocupação do passeio que acompanha o rio com 
edifícios de restauração, tendas, quiosques, parques infantis, e edifícios teoricamente de carácter 
temporário mas que na prática permanecem no tempo. Esta situação origina o caricato que é o grande 
atrativo do local, ou seja, a relação com o rio e com a outra margem do Douro, ficar ocultado por estas 
ocupações parasitárias.  
A intervenção na marginal pautar-se-á pela limpeza do passeio norte, pela regulação e hierarquização 
dos meios de transporte e pela potenciação do carácter cénico e panorâmico apoiado pela introdução 
de espaços de estadia qualificados.    
 

7. Promover a reabilitação da GGF ao nível do edificado: criar um conjunto de normas de 
intervenção no edificado com base nos estudos de caracterização e análise efetuados. 

Os trabalhos de análise e caracterização efetuados para os arruamentos de GGF e Beira-rio permitem 
aferir um conjunto de características, princípios, parâmetros dimensionais, materiais construtivos e 
cores que, pela sua permanência e repetição, constituem a unidade tipológica da UIP1. 
As normas de salvaguarda do edificado, elaboradas em parceria com a gestão urbanística, permitem 
garantir uma maior equidade nas informações prestadas, uma maior transparência e clareza na 
transmissão de orientações para o exterior e acima de tudo, a salvaguarda da identidade tipológica da 
área em questão.  
 

8. Potenciar a dinamização da malha interior do CH 
 

9. Criar condições para o comércio e restauração: regularização e uniformização da área de 
esplanadas e do seu mobiliário, central de stocks, plataformas para cargas e descargas, recolha 
de lixos. 
 

 
10. Apoiar a criação de novos comércios na GGF: programa de apoio específico à instalação de 

jovens comerciantes. 
 

11. Promover o uso habitacional: programa habitar o centro histórico, programa de realojamentos, 
criação de uma equipa de manutenção destinada a promover pequenas obras de manutenção 
em habitação de proprietários economicamente débeis. 
 

 
12. Trazer novos habitantes para o CH por forma a contrariar o envelhecimento da população e o 

consequente empobrecimento da pirâmide etária: introdução de um centro de alojamento 
temporário destinado a estudantes no terreno atualmente ocupado pela associação “Zé da 
Micha” 
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UNIDADE DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 2 
Cândido dos Reis 

UIP 2. 36.000m
2
 |629m/l de arruamentos 

 

Localização 

Situada na freguesia de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, desenvolve-se perpendicularmente à 

margem do rio Douro, sendo limitada a nascente e poente pelos limites do cadastro que conformam a 

rua de Cândido dos Reis. A norte, a UIP2 tem início no largo Miguel Bombarda e a sul encontra o seu 

término no viaduto da linha de caminho-de-ferro.  

A unidade compreende o arranque da travessa Cândido dos Reis, da rua do Pinhal, das escadas do 

Monte e da rua Luís de Camões.  

 

1. ENQUADRAMENTO 

A UIP2 estrutura-se com base num dos mais antigos arruamentos do CH Gaia, a antiga rua Direita, atual 

Cândido dos Reis.  

Trata-se de um eixo com forte pendor habitacional e comercial, sendo que se vem registando uma 

tendência de abandono progressivo de ambas as funções, o que se reflete no estado de conservação do 

parque edificado. De registar a crescente apetência por ocupar os edifícios devolutos com unidades 

destinadas ao alojamento turístico, tendência esta que se verifica na grande maioria dos pedidos de 

licenciamento dos últimos 3 anos.  

Na rua CR regista-se a existência de um grande número de edifícios devolutos e mesmo de um edifício 

em ruína que contribuem para o aspeto decadente do arruamento. 

Apesar de recentes transformações terem alterado de forma significativa o tecido edificado, conduzindo 

à descaracterização do tecido urbano ao nível da linguagem arquitetónica, dos materiais, das cérceas, 

das cores e dos usos, a antiga rua Direita apresenta ainda uma grande consistência ao nível 

arquitetónico, registando-se a existência de um elevado número de exemplares que preservam as 

características originais do tecido edificado. É no entanto de sublinhar que apesar de a área em questão 

não incluir objetos arquitetónicos que expressem uma qualidade significativa é dotada de interesse no 

que se refere ao conjunto urbano que merece ser preservado e requalificado.   

Para além da localização estratégica e central a rua CR constitui, desde a sua fundação, um dos 

principais eixos de ligação do CH à malha envolvente, oferecendo, a quem a desce, uma interessante 

perspetiva sobre a margem norte do rio Douro.  

Se chegou a ser morada dos Paços do Concelho, atualmente a rua CR, no que se refere a equipamentos 

e serviços, possui: 

a.  a escola primária da Praia; 

b.  um lar de terceira idade; 

c.  a associação cultural We Came From Space (incubadora de projetos criativos com uma 

componente de escola de design) instalada na Casa dos Ferradores; 

d. Escola de Artes e Imagem (acesso poente) 

e. a junta de freguesia, mais a sul, já fora da área de intervenção.  

Tratando-se de um arruamento de extensão significativa no contexto urbano onde se insere (976m/l dos 

quais apenas 529m/l são abrangidos pela área de intervenção) com ele entroncam eixos de diferentes 
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tipologias (escadas, travessas e ruas) que conferem uma riqueza urbana ao espaço urbano que é de 

assinalar. 

Considerando o grande valor simbólico, histórico e estrutural, no contexto da malha urbana envolvente, 

o estado de conservação do edificado, o envelhecimento progressivo da população e a dificuldade em 

atrair população mais jovem com caráter de permanência, destacou-se a UIP2 como prioridade de ação.  

 

 

Apontamentos históricos 

O rio Douro é o elemento natural que numa primeira fase determina o crescimento urbano, gerando, 

graças às atividades a ele associadas, a ocupação gradual da primeira linha de praia.  

Em 1255 D. Afonso III, por carta de foral, cria junto ao rio a Vila de Gaia, a cuja população, mercadores e 

pescadores, concede importantes privilégios, como o de não pagarem portagem em todo o reino. 

Em 1288 o foral de D. Dinis reduz a sua importância administrativa mas cria a Vila Nova de Rei, onde é 

hoje a parte baixa da freguesia de Santa Marinha, local importante como estaleiro de navios. 

Em 1518,data do foral de D. Manuel I que aglutina numa única entidade Vila Nova e Gaia, fazia-se já 

sentir a influência de grandes casas religiosas possuidoras de imensas propriedades e rendimentos, 
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como é o caso do convento dominicano de Corpus Christi fundado no séc. XIV por Maria Petite, mais 

precisamente em 1345, e que no séc. XVII é reedificado no local onde ainda hoje se encontra. 

Em 1669 é erigida a igreja matriz de Santa marinha, totalmente reparada em 1745, sob o risco de 

Nicolau Nazoni. 

No séc. XVIII, com as reformas do marquês de Pombal, a zona conhece um forte desenvolvimento que 

conduz ao estabelecimento de negociantes ingleses, flamengos e hamburgueses no Porto. É também 

desta época a fixação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro junto dos armazéns 

de diversas companhias exportadoras de vinho do porto e de outros produtos de embarque, cuja 

construção em muitos casos integra os edifícios pré-existentes no conjunto. As características 

geográficas, de exposição solar e climatéricas propiciaram a instalação de armazéns destinados não 

apenas ao vinho do porto mas também a outros produtos (cortiça, azeite, frutos secos, presunto, etc) e 

ainda à instalação de carpintarias e serralharias. 

Em 1864 é inaugurada a estação ferroviária das Devesas passando o transporte do vinho a ser efectuado 

através da linha de caminho-ferro, o que conduz ao abandono gradual do Rabelo e, consequentemente, 

à forte diminuição de actividade no rio Douro.  

Na época moderna Vila Nova é povoada por artífices ligados à faina marítima, pilotos, carpinteiros de 

naus, calafates, marinheiros, ferreiros, tanoeiros, entalhadores e mestres pedreiros. Testemunho disso 

mesmo é a denominação da Rua dos Marinheiros (atual Rua Guilherme Gomes Fernandes). 

A batalha de 14 de outubro de 1832 entre liberais e absolutistas culmina com o incêndio ateado por 

estes e que atingiu os armazéns de vinho do porto. Implantado o regime liberal é extinto o Termo do 

Porto e o município de Vila Nova de Gaia readquire a sua autonomia autárquica.  

Em oitocentos, a destruição ocorrida durante o cerco do Porto, conduziu à formação de novas 

estruturas urbanas geradas pela construção de palacetes, armazéns e escritórios em zonas livres, 

localizadas longe do rio. 

Já na Idade Média se haviam concretizado duas ligações efémeras entre Gaia e Porto (a primeira em 997 

e a segunda no reinado de D. Fernando), mas é a partir do séc. XIX que são criadas diversas ligações com 

carácter mais permanente entre as margens de Gaia e Porto, sendo a primeira a Ponte das Barcas 

(inaugurada em 1806 e que se mantém até 1842). 

Em 1849 a abertura da Ponte Pênsil, construída por Stanislas Bigot, conduz à abertura da Rua General 

Torres (importante eixo de ligação à cota alta). 

Finalmente a construção da ponte Luiz I, em 1886, introduz uma ligação a dois níveis conduzindo ao 

rasgamento da Avenida da República. 

Data de 1926 a criação do “Entreposto Único e Privativo do Vinho do Porto” que conferiu ao centro 

histórico de Gaia um estatuto único ligando-o de forma definitiva ao vinho do porto. 

A par da zona envolvente à igreja de Santa Marinha, a rua Direita parece ser o pólo urbanístico mais 

importante do período quatrocentista. Alguns documentos referem a existência de uma povoação nova 

localizada na Vila Nova na época de quinhentos, sendo uma provável referência ao surgimento de 

edificações localizadas acima da fonte do Cabeçudo no prolongamento da rua Direita.  

A rua Direita, que até ao séc. XIX era a principal rua de Vila Nova e o caminho mais direto para quem 

queria atravessar o rio, ia do lugar da Praia (atual largo Miguel Bombarda) até à fonte do Cabeçudo onde 

cruzava a travessa do Cabeçudo, atualmente designada Travessa Cândido dos Reis. Daí em diante 

prolongava-se através da viela dos Ferradores até ao largo de São Roque onde se localizavam a capela e 

o paço com o mesmo nome. A partir do séc. XIX a rua é prolongada, sendo alargada com a demolição da 

capela de São Roque (fundada provavelmente no séc. XV).  
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Reminiscência do largo de São Roque é o alargamento ainda hoje existente do lado poente do 

arruamento bem como a permanência da fonte de São Roque.   

Apesar da oposição do presidente da câmara à época e da população da rua Direita, com receio de ver 

afetada a atividade comercial e o valor das suas propriedades, o administrador da ponte Pênsil (1849) 

propõe a abertura da Estrada Nova (atual General Torres) para desviar a travessia do Douro para a 

ponte, já que a maioria persistia em fazê-lo por barco.  

 

Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial 

O Plano Director Municipal de Vila Nova de gaia (publicado no Diário da república, 2ª série, nº155, de 12 

de Agosto de 2009) caracteriza a área em análise da seguinte forma: 

| Planta de Ordenamento | 

(Carta de qualificação do solo) 

Área classificada como solo urbano / área urbanizada de uso geral / centro histórico – áreas de usos 

mistos TIPO I e TIPO II – correspondentes a tecidos consolidados. 

Área de comércio e serviços 

Zonas inundáveis 

(Carta de mobilidade e transportes) 

Eixos concelhios complementares existentes – Avenida Beira-rio, Serpa Pinto e Cândido dos Reis. 

Transportes fluviais – estão previstas duas infraestruturas de apoio, uma na zona do cais de Gaia e outra 

perto da Ponte Luiz I.  

(Carta de Salvaguardas) 

A área encontra-se abrangida por duas zonas arqueológicas classificadas (ZAC) e pela zona arqueológica 

inventariada do Centro Histórico.  

No que se refere ao património arquitetónico o espaço público e a área complementar estão abrangidos 

pelo nível de proteção integral I. 

Inclui níveis de proteção integral de área complementar e de espaço público.   

De referir ainda a existência do ribeiro Martinho.  

| Planta de Condicionantes | 

Área de jurisdição da APDL 

Linhas de água entubadas 

Entreposto de Vila Nova de Gaia 

IPP Antigo Convento de Corpus Christi 

IPP Igreja Paroquial de Santa Marinha 

MN Mosteiro e Claustro da Serra do Pilar 

IPP Ponte Luiz I 

Porto Património Mundial – ZEP 
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2. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

Espaço público 

No que se refere ao espaço público constata-se que a UIP2 é constituída essencialmente pela rua 

Cândido dos Reis e pelo arranque de alguns arruamentos que com ela confluem. 

O arruamento possui uma largura média de aproximadamente 7m, sendo o seu perfil irregular. A norte 

regista-se uma cota altimétrica de 4.5 e a sul de 50m, o que se traduz numa pendente média de 8%. 

O arruamento possui o perfil clássico: passeio (em cubo de granito cerrado), via de circulação automóvel 

e faixa de estacionamento do lado nascente. 

No âmbito da requalificação de 21 arruamentos localizados no CH foram intervencionados: a travessa 

Cândido dos Reis, a rua Guilherme Braga, a rua do Pinhal e as escadas do Monte.  

A travessa de Cândido dos Reis, com carácter de viela, foi pavimentada com lajeado de granito, sendo o 

escoamento feito através de um rasgo central e longitudinal ao arruamento. A iluminação é feita através 

de luminárias suspensas a eixo da via. 

Na rua Guilherme Braga os passeios existentes em lajeado do granito foram mantidos tendo-se subido a 

cota do arruamento para o nível dos passeios criando deste modo uma via partilhada. O escoamento é 

feito através de um rasgo longitudinal descentrado em relação ao eixo do arruamento.  

Para a rua do Pinhal adotou-se igualmente o perfil da via partilhada. A irregularidade do plano das 

fachadas conduziu à opção pela implantação de duas guias longitudinais de granito que definem o canal 

de circulação automóvel. O escoamento processa-se através de grelhas transversais associadas a guias 

de granito. O material de revestimento é o cubo de granito.  

Nas escadas do Monte a intervenção consistiu no levantamento e reposição do lajeado existente e na 

introdução de grelhas de escoamento transversais.   

O acesso a CR está condicionado através de um sistema de via verde. No âmbito do plano de mobilidade 

a desenvolver para o CH deverá ser reequacionada esta solução por se considerar que para além de se 

tratar de uma importante via de ligação à cota alta, cuja abertura poderia contribuir para 

descongestionar a marginal fluvial, as características do arruamento no que se refere a extensão, 

pendente e uso tornam o uso pedonal pouco apelativo. Exceciona-se apenas o tramo localizado entre a 

marginal fluvial e a travessa Cândido dos Reis, por ser plano e apresentar uma maior concentração de 

espaços comerciais. Para este tramo propõe-se uma alteração do perfil e a adoção da solução partilhada 

com pavimento nivelado para peões e veículos. Para a restante extensão serão necessárias apenas 

intervenções de manutenção pontuais.  

Ainda no que se refere à mobilidade seria muito importante a criação de uma ligação à rua do Choupelo, 

ainda que para utilização exclusiva do peão, localizada no local do antigo largo de São Roque. A abertura 

deste eixo dependerá de negociação com o proprietário do terreno.   

 

Edificado 

As cheias, com a sua periodicidade anual obrigaram ao desenvolvimento e implantação de uma tipologia 

de arquitetura civil dotada de sistema construtivo característico da zona em análise e da quais ainda se 

podem encontrar alguns exemplares: 

“Construídas por um sobrado assente em pedras com arcos de volta inteira, ou ligeiramente abatida, ao 

nível do rés-do-chão, tinham como finalidade deixar as águas das cheias subir e descer livremente sem 
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danificar a estrutura do prédio” in GUIMARÃES, Joaquim António Gonçalves, Gaia e Vila Nova na Idade 

Média – Arqueologia de uma Área Ribeirinha, Universidade Portucalense – Infante D. Henrique, 

departamento de Ciências Históricas, 1995, Porto; p.172. 

Da arquitectura medieval não resta nenhum exemplar intacto, mas apenas edifícios que ao longo dos 

tempos foram sofrendo alterações sucessivas.  

No que se refere à arquitetura religiosa, e para além da já referida capela de São João, demolida no séc. 

XIX, é de referir ainda o também demolido mosteiro de Santa Marinha localizado junto ao rio e datado 

do séc. IX.  

Como exemplares da arquitetura pública terá existido o edifício dos Paços do concelho localizado nas 

proximidades da rua Direita (referenciado em documentos datados de 1475), eventualmente uma 

estalagem e as taracenas.  

As taracenas remontam ao séc. XII e são descritas em documentos da época como: fileiras de casas 

iguais sobre o rio que servem de celeiros, armazéns de embarcações, remos e materiais. Estas 

construções foram desmontadas em 1345, aquando da construção do mosteiro de São Domingos das 

Donas (atual Corpus Christi) para aproveitamento da pedra.  

De referir a existência de alguns palacetes. 

Obviamente a descrição não ficaria completa sem uma referência aos armazéns que na sua versão mais 

corrente se caracterizam por uma estrutura portante em alvenaria de granito, com ou sem reboco, 

cobertura em telhado de duas águas, um piso de pé direito elevado, configuração longitudinal e 

praticamente desprovidos de fenestrações que normalmente se concentram no alçado principal.   

No que se refere ao cadastro domina o lote estreito e profundo muito associado ao séc. XIX e cujas 

construções dispõem de duas frentes, telhados de quatro águas e caixa de escadas central iluminada 

por clarabóia. Relativamente aos usos associados a esta arquitetura essencialmente civil, prevalece a 

habitação nos andares superiores e comércio, serviços ou pequenas oficinas ao nível do rés-do-chão.  

De acordo com os dados recolhidos no âmbito do Documento Estratégico de Cândido dos Reis no 

primeiro tramo da rua “podemos encontrar um conjunto de edifícios aparentemente dos mais antigos 

do CH” que apesar de manterem alguns elementos característicos como a caixa de escadas ou a 

clarabóia, se encontram profundamente alterados, nomeadamente no seu alçado tardoz.  

Na rua Cândido dos reis podemos encontrar alguns exemplares de arquiteturas do início do séc. XX que 

de acordo com o documento supra citado: 

“ Constituem edifícios de ruptura tranquila com a arquitetura consolidada do séc. XIX e não colocam em 

causa a coerência global do arruamento no que se refere a questões urbanísticas, nomeadamente 

alinhamentos, cérceas e usos.” 

Apesar de as construções de início do séc. XX trazerem consigo novos materiais como o betão armado e 

o reboco liso, eliminarem as cantarias de granito e alterarem as proporções então vigentes para os vãos, 

procuram através de marcações nos alçados e alinhamento de elementos arquitectónicos fazer a ligação 

com as pré-existências. 

O mesmo não se poderá dizer das intervenções recentemente realizadas no edificado existente que 

muitas vezes culminam na descaracterização do objeto arquitectónico, nomeadamente através da 

introdução de tons não característicos da zona, como o cinza, a substituição da cobertura de duas ou 

quatro águas em telha por coberturas planas, pela introdução de terraços, pela eliminação de 

guarnições e elementos em cantaria de pedra que trouxeram algum desequilíbrio e ameaçam a 

coerência arquitetónica da área de estudo.  
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De notar ainda que a habitação tem vindo a sofrer uma diminuição significativa, dando lugar a unidades 

de alojamento turístico, que criam dinâmicas interessantes, mas que pecam por dominarem de forma 

quase exclusiva as alterações de uso. 

No que se refere ao estado de conservação e às condições de salubridade do parque edificado, verifica-

se que muitos edifícios apresentam graves patologias visíveis através de deformações na cobertura e 

fissuras nas alvenarias de pedra. As vistorias administrativas realizadas aquando da elaboração do 

Documento Estratégico revelaram a existência de problemas estruturais associados à sobrecarga de 

pavimentos, deformações decorrentes do uso e da ausência de manutenção e demolição de elementos 

estruturais. A ocupação em muitos casos integral do lote, através de ampliações ou construção de 

anexos, gera graves problemas de salubridade provocados pela deficiente ventilação dos espaços e pela 

entrada de água através da cobertura.  

Ainda no que se refere ao património destacam-se na UIP2 as fontes. 

A abundância de linhas de água e nascente levou a que na freguesia de Santa Marinha se pudessem 

encontrar inúmeros exemplares de fontes e fontenários, alguns deles já desaparecidos: fonte Nova, 

fonte do Cabeçudo, fonte de São Roque, fonte da Mesquita, fonte de Santa Marinha, fonte da barroca e 

fonte da Volta. 

Na rua Cândido dos Reis podemos encontrar ainda dois exemplares: a fonte do Cabeçudo e a fonte de 

São Roque. 

“A fonte do Cabeçudo foi a mais famosa destas redondezas. Servia de divisória entre a Gaia Pequena e a 

Gaia Grande, o que tinha importância para efeito de impostos. Geralmente os prédios são descritos em 

documentos oficiais, situando-se para baixo ou para cima do cabeçudo” (Boletim da Associação Cultural 

Amigos de Gaia nº35 junho de 1993 5º vol.) 

A data da sua construção é desconhecida, no entanto a fonte vem referenciada em documentos de 1607 

que a designam de fonte da Cabeça de Vaca e fonte da Cabeça de ferro, nomes que tinham origem 

numa figura em pedra que existia ao seu lado.  

A inscrição que a encima recorda o restauro mandado fazer por Francisco Almada Mendonça no reinado 

de D. Maria.  

Durante largos anos esteve desativada e desprovida de tanque, no entanto em 2012, no âmbito das 

obras de requalificação de 21 arruamentos localizados no centro histórico de Gaia, a fonte do Cabeçudo 

foi desmontada, limpa, reerguida e reativada, tendo sido construído novo tanque para o efeito.   

A fonte de São Roque (antiga fonte Nova ou fonte Nova de São Roque) data do séc. XVIII e localiza-se no 

lugar do antigo largo de São Roque encastrada na fachada de um edifício. Há registos de uma 

remodelação efetuada em 1780 a pedido da população local.  

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE INTERVENÇÃO 

 

Principais vetores de atuação 

• Regenerar mantendo e estimulando a diversidade de funções e ocupações 

• Potenciar a coexistência e articulação entre a população local e o turismo  

• Promover uma intervenção qualificadora no edificado, que não descaracterize nem adultere os 

parâmetros e elementos arquitetónicos e construtivos que consubstanciam a autenticidade tipológica 

da UIP2 
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• Assegurar a contaminação positiva da malha interior do CH garantindo deste modo as ligações à cota 

alta e à cidade envolvente 

 

 Objetivos estratégicos 

1. Potenciar, expandindo para áreas adjacentes através de um efeito de contaminação, os 

benefícios de correntes da localização estratégica da UIP2 

A curta permanência do turista na margem sul do Douro é um problema recorrente. A resolução deste 

problema passa pela criação de novos polos de atratividade, pela requalificação dos espaços existentes 

e pela diversificação da oferta. O facto dos movimentos se concentrarem na frente de rio contribui para 

o agravamento da situação e gera um contraste entre a malha interior, onde a degradação do edificado 

e o abandono dos espaços é bem visível, e a marginal onde se verifica uma forte pressão urbanística e 

grande intensidade de uso.  

A intervenção no espaço público foi um primeiro passo que deve agora ser complementado com a 

criação de percursos pedonais devidamente apoiados por um plano de sinalética e pela articulação com 

outras formas de deslocação (integrando o plano de mobilidade do CH).  

O surgimento de algumas intervenções localizadas na malha interior, ainda que tímido, revela já uma 

tendência de mudança.   

2. Garantir a manutenção do espaço público: implementação de programa que prevê o 

envolvimento da população local e criação de uma brigada de manutenção do espaço público 

do CH. 

A manutenção do espaço público é fundamental para garantir o seu bom estado de conservação. Tal 

como alguns exemplos recentes o demonstram, o aparecimento de algumas anomalias, se não resolvido 

de forma expedita, resulta num alastrar da situação e torna a sua resolução mais difícil.  

Um dos principais focos da estratégia da ORU CH reside na população local e no seu envolvimento, 

potenciando o sentimento de pertença e garantindo a permanência da identidade de sítios e gentes.  

Um dos programas que visa esta interação é, precisamente, o programa de manutenção do espaço 

público que consiste em tornar os residentes em agentes ativos, reportando anomalias detetadas no 

espaço público e, desta forma, contribuindo para a preservação de um património que sentem como 

seu.      

3. Reforçar as ligações transversais 

As ligações transversais conferem à rua CR um carácter de distribuição, direcionando para a malha 

interior do CH (a poente) e para diferentes pontos da cota alta (a sul e nascente). O reforço da 

atratividade do arruamento conduzirá a uma maior utilização da malha interior.  

4. Recuperar a função de eixo de ligação  

O condicionamento da circulação viária criou alguns constrangimentos sobre os quais importa refletir: O 

isolamento da população envelhecida, a dificuldade de aceder aos comércios, a sobrecarga da via 

marginal e dos eixos que lhe são perpendiculares.  

No âmbito do plano de mobilidade a realizar para o CH esta questão deverá ser analisada em parceria 

com as áreas social e económica.  

5. Promover a reabilitação da CR ao nível do edificado: criar um conjunto de normas de 

intervenção no edificado com base nos estudos de caracterização e análise efetuados. 
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Os trabalhos de análise e caracterização efetuados para a rua Cândido dos Reis permitem aferir um 

conjunto de características, princípios, parâmetros dimensionais, materiais construtivos e cores que, 

pela sua permanência e repetição, constituem a unidade tipológica da UIP2. 

As normas de salvaguarda do edificado, elaboradas em parceria com a gestão urbanística, permitem 

garantir uma maior equidade nas informações prestadas, uma maior transparência e clareza na 

transmissão de orientações para o exterior e, acima de tudo, a salvaguarda da identidade tipológica da 

área em questão.  

6. Potenciar a dinamização da malha interior do CH 

A regeneração da CR é fundamental para a prossecução do objetivo de dinamizar a malha interior do 

CH, uma vez que se trata de um dos principais eixos transversais à marginal fluvial.   

7. Apoiar a criação de novos comércios na CR: programa de apoio específico à instalação de 

jovens comerciantes. 

À rua CR sempre esteve associado o carácter comercial, no entanto o envelhecimento dos 

estabelecimentos presentes e a falta de diversificação contribuíram para a pouca qualidade da oferta.  

Tratando-se de um eixo que ao longo da história sempre desempenhou um importante papel na malha 

urbana, seria o local ideal para introduzir equipamentos e serviços de proximidade essenciais no apoio à 

habitação (farmácia, posto de correios, entre outros). 

8. Promover o uso habitacional: programa habitar o centro histórico, programa de realojamentos, 

criação de uma equipa de manutenção destinada a promover pequenas obras de manutenção 

em habitação de proprietários economicamente débeis. 

Para além de estar prevista a implementação de um pacote de programas que visam apoiar os 

residentes (população na sua grande maioria envelhecida) pretende-se ainda trazer novos habitantes 

para o CH, por forma a contrariar o envelhecimento da população e consequente empobrecimento da 

pirâmide etária. 
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UNIDADE DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 3 
Pilar | Calçada da Serra 

 
UIP 3. 32.990m

2
 |784 m/l de arruamentos 

 
Localização 

Situada na freguesia de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, integra a margem sul do rio Douro e 

encontra-se implantada na encosta poente da Serra do Pilar, sendo limitada a norte pelo rio e pela 

Ponte Luís I, a sul pela rua da Fervença, a nascente pelo jardim do Morro e pelo bairro João Félix e a 

poente pela rua da Barroca. Os principais eixos estruturantes são a rua do Pilar e a Calçada da Serra. A 

UIP3 integra ainda as escadas do Pedrosa, um pequeno troço da rua General Torres e um terreno vazio 

com cerca de 1000m2, no seu extremo sul. 

 

1. ENQUADRAMENTO 

O Centro Histórico de Vila Nova de Gaia desenvolve-se na margem sul do rio Douro, entre duas 

elevações de terreno que fazem o seu enquadramento urbanístico e paisagístico – a nascente, a Serra 

do Pilar e, a poente, o morro do Castelo de Gaia.  

A UIP3 desenvolve-se no lado Poente da encosta da Serra do Pilar, desde a cota baixa, junto ao rio, até à 

cota alta, (jardim do Morro e Av. da República). A sua topografia é bastante acidentada e orientada a 

noroeste.  

Apresenta diversos eixos e enfiamentos visuais muito interessantes: não só sobre o antigo burgo 

medieval da cidade do Porto e a Ponte Luiz I (classificados como Património Mundial da UNESCO), sobre 

os telhados das naves dos armazéns de vinho do porto, implantados à cota baixa, sobre a mancha verde 

das árvores da quinta do Paço do Campo Belo (classificada como Imóvel de Interesse Público - Decreto 

n.º 129/77, DR, I Série, n.º 226, de 29-09-1977), sobre o morro do Castelo de Gaia (classificado como 

Imóvel de Interesse Público - Decreto nº 29/90, de 17 de Julho) e sobre a ponte da Arrábida. 

Apesar do forte declive, a área em estudo é atualmente muito utilizada pelos peões (turistas e 

moradores), como canal de passagem entre a marginal de rio, à cota baixa, e a plataforma do jardim do 

Morro/Av. da República, à cota alta, para aceder à rede de transportes públicos da área metropolitana 

do Porto (Metro, STCP e CP). 

A sua localização estratégica e a recente intervenção de reabilitação das Escadas do Pedrosa, Rua do 

Pilar e Calçada da Serra, funcionarem como alavanca para a revitalização do tecido edificado. Com um 

uso predominantemente habitacional, e com muitos prédios devolutos e em ruínas, tem vindo a ser 

progressivamente reabilitada, não só para habitação, como também para estabelecimentos de 

alojamento local (principalmente na Calçada da Serra). Simultaneamente, surgiram igualmente dois 

equipamentos na Calçada da Serra com muito destaque na paisagem do centro histórico – um parque 

de estacionamento, com acesso a partir da Calçada da Serra e da Rua General Torres, e a estação alta do 

teleférico, implantado à cota da Calçada da Serra e com acesso a partir da Rua Rocha Leão/Jardim do 

Morro. 

No limite sul da UIP 3, destaca-se um terreno, atualmente utilizado como parque de estacionamento, 

limitado pelos arruamentos da Fervença, Pinhal, Guedes Amorim e Pilar. Este vazio constitui uma mais 

valia e a oportunidade de criar um espaço não construído qualificado, de uso público, que proporcione 
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um certo desafogo na densidade da malha urbana consolidada e que convide à paragem e ao encontro 

entre a população residente e os turistas que por aqui passam diariamente.  

Sendo propriedade privada, seria interessante desenvolver um modelo de sustentabilidade e estratégia 

de intervenção neste espaço baseado numa plataforma de interação público/privado. 

 

Apontamentos históricos 

Em 1255 é criada junto ao rio a Vila de Gaia, através do foral de D. Afonso III, que concede à população, 

mercadores e pescadores, importantes privilégios, como o de não pagarem portagem em todo o reino. 

Em 1288 o foral de D. Dinis reduz a sua importância administrativa mas cria a Vila Nova de Rei, onde é 

hoje a parte baixa da freguesia de Santa Marinha, local importante como estaleiro de navios. 

Em 1518,data do foral de D. Manuel I que aglutina numa única entidade Vila Nova e Gaia, fazia-se já 

sentir a influência de grandes casas religiosas possuidoras de imensas propriedades e rendimentos, 

como é o caso do convento dominicano de Corpus Christi fundado no séc. XIV por Maria Petite, mais 

precisamente em 1345, e que no séc. XVII é reedificado no local onde ainda hoje se encontra. 

Em 1537 é implantado no Monte da Ameijoeira/de S. Nicolau o Mosteiro de Nª Srª do Pilar, muito 

próximo do ponto mais favorável da travessia do Douro. O traçado da antiga cerca do Mosteiro coincide 

com os dois arruamentos principais da UIP3 – a rua do Pilar e a Calçada da Serra. Por aqui se fazia o 

acesso à igreja do mosteiro por parte dos devotos. A cerca limitava o espaço dentro do qual se 

encontravam os religiosos em regime de clausura. Estes eram responsáveis pela organização do espaço, 

tratamento dos terrenos e produção agrícola por forma a garantir a sua auto-suficiência. 

Em 1669 é erigida a igreja matriz de Santa marinha, totalmente reparada em 1745, sob o risco de 

Nicolau Nazoni. 

No séc. XVIII, com as reformas do marquês de Pombal, a zona conhece um forte desenvolvimento que 

conduz ao estabelecimento de negociantes ingleses, flamengos e hamburgueses no Porto. É também 

desta época a fixação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro junto dos armazéns 

de diversas companhias exportadoras de Vinho do Porto. As características geográficas, de exposição 

solar e climatéricas propiciaram a instalação de armazéns destinados não apenas ao vinho do porto mas 

também a outros produtos (cortiça, azeite, frutos secos, presunto, etc) aos quais se juntam: tanoarias, 

carpintarias e serralharias.  

Em 1864 é inaugurada a estação ferroviária das Devesas passando o transporte do vinho a ser efetuado 

através da linha de caminho-ferro, o que conduz ao abandono gradual do Rabelo e, consequentemente, 

à forte diminuição de atividade no rio Douro.  

É também nesta altura que se assiste ao desenvolvimento urbano da encosta poente da Serra do Pilar. 

As classes mais altas instalam-se nas zonas livres da cidade, a uma cota mais alta, construindo palacetes, 

armazéns e pequenas indústrias. São exemplo disso, na Rua do Pilar, o palácio da Fervença, que ainda 

hoje subsiste apesar do avançado estado de degradação, e uns armazéns em ruína no extremo sul da 

Rua do Pilar. Sabe-se que entre 1843 e 1894 instalaram-se no Lugar da Fervença a cerâmica da Torrinha 

e a tanoaria Sousa Gomes. E desde aí, até inícios do século XX surgiram na Rua do Pilar e na Calçada da 

Serra diversas pequenas indústrias como tanoarias e serralharias. 

Em 1834, o Mosteiro da Serra do Pilar é tomado pelos militares. A adaptação de mosteiro a quartel é 

feita de forma gradual tendo-se efetivado apenas no século XX. O seu papel como fortificação militar foi 

preponderante aquando das invasões francesas. Posteriormente, na batalha de 14 de outubro de 1832, 

entre liberais e absolutistas, que culmina com o incêndio ateado por estes que atingiu os armazéns de 

vinho do porto, o convento da Serra do Pilar é ocupado pelas tropas liberais. Durante um ano os 
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absolutistas tentaram recuperar este ponto estratégico, mas em agosto de 1833 as tropas miguelistas 

levantaram o cerco à cidade do Porto e retiraram-se para sul. 

Já na Idade Média se concretizaram duas ligações efémeras entre Gaia e Porto: a primeira em 997 e a 

segunda no reinado de D. Fernando. A partir do séc. XIX são criadas diversas ligações com carácter mais 

permanente entre as margens de Gaia e Porto, sendo a primeira a Ponte das Barcas (inaugurada em 

1806 e que se mantém até 1842). 

Em 1849 a abertura da Ponte Pênsil, construída por Stanislas Bigot, conduz à abertura da Rua General 

Torres (importante eixo de ligação à cota alta). 

Finalmente, a construção da ponte Luiz I em 1886 introduz uma ligação a dois níveis, conduzindo ao 

rasgamento da Avenida da República. 

Data de 1926 a criação do “Entreposto Único e Privativo do Vinho do Porto” que conferiu ao centro 

histórico de Gaia um estatuto único ligando-o de forma definitiva ao vinho do porto. 

 

Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial 

O Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia (publicado no Diário da república, 2ª série, nº155, de 12 

de Agosto de 2009) caracteriza a área em análise da seguinte forma: 

| Planta de Ordenamento | 

(Carta de qualificação do solo) 

Área classificada como solo urbano / área urbanizada de uso geral / centro histórico – áreas de usos 

mistos TIPO I e TIPO II – correspondentes a tecidos consolidados. 

Área para equipamentos gerais – Existente (Mercado Beira-rio) 

Área de comércio e serviços 

Zonas inundáveis 

(Carta de mobilidade e transportes) 

Eixos concelhios complementares existentes – Avenida Beira-rio, Serpa Pinto e Cândido dos Reis. 

Transportes fluviais – estão previstas duas infraestruturas de apoio, uma na zona do cais de Gaia e outra 

perto da Ponte Luiz I.  

(Carta de Salvaguardas) 

A área encontra-se abrangida por duas zonas arqueológicas classificadas (ZAC) e pela zona arqueológica 

inventariada do Centro Histórico.  

No que se refere ao património arquitetónico o espaço público e a área complementar estão abrangidos 

pelo nível de proteção integral I. Inclui níveis de proteção integral de área complementar e de espaço 

público.   

|Planta de Condicionantes| 

Área de jurisdição da APDL 

Linhas de água entubadas 

Entreposto de Vila Nova de Gaia 

IPP Antigo Convento de Corpus Christi 

IPP Igreja Paroquial de Santa Marinha 
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MN Mosteiro e Claustro da Serra do Pilar 

IPP Ponte Luiz I 

Porto Património Mundial - ZEP 

 

2. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

Espaço público 

Os arruamentos da UIP3 foram intervencionados recentemente. A rua do Pilar, a Calçada da Serra e as 

escadas do Pedrosa foram requalificadas em 2012 no âmbito do projeto de requalificação urbanística de 

21 arruamentos do Centro Histórico. A rua General Torres foi posteriormente intervencionada pelo 

município. 

Para a rua do Pilar e Calçada da Serra adotou-se o perfil da via partilhada. A irregularidade do plano das 

fachadas conduziu à opção pela implantação de duas guias longitudinais de granito que definem o canal 

de circulação automóvel. O escoamento processa-se através de grelhas transversais associadas a guias 

de granito 3cm desniveladas que funcionam como pequenas lombas que condicionam o trânsito e 

tornam a descida pedonal mais estável. Junto às fachadas, criou-se uma faixa composta por duas fiadas 

de cubos de granito de 11cm e uma guia de 40cm. Esta faixa é interrompida pontualmente nos acessos 

às edificações para dar lugar a degraus, com largura adaptável à dimensão do vão e permite resolver os 

desníveis entre as cotas de soleira e as cotas do arruamento. Para garantir uma melhor aderência no 

pavimento o material de revestimento dominante é o cubo de granito. 

Nas escadas do Pedrosa a intervenção consistiu no levantamento do lajeado existente, na regularização 

dos degraus, e uniformização das alturas criando patamares intermédios, na substituição do lajeado 

antigo por um novo e na introdução de grelhas de escoamento das águas pluviais transversais. Em toda 

a extensão das escadas introduziu-se uma floreira.  

A rua General Torres apresenta um perfil clássico: passeios em cubo de granito cerrado e via de 

circulação automóvel em betuminoso. Na sua recente intervenção foi eliminado o estacionamento para 

introduzir dois sentidos de circulação automóvel. Esta solução permitiu aliviar o congestionamento do 

tráfego automóvel na marginal de rio uma vez que General Torres passou a ser uma importante via de 

ligação à cota alta. Apesar da pendente acentuada, o primeiro tramo deste arruamento tem um uso 

pedonal bastante intenso – para além do seu carater de miradouro, destaca-se uma pequena extensão 

de via, contígua às escadas do Pedrosa, que é local de atravessamento dos peões que fazem a ligação 

pedonal cota alta/cota baixa entre o Jardim do Morro e a rua Cândido dos Reis (quer pela rua da 

Barroca, quer pelas escadas do Monte). 

Todos os arruamentos se encontram em bom estado de conservação. No entanto, salienta-se a 

necessidade de plantar novas espécies vegetais na floreira das escadas do Pedrosa e de redesenhar o 

perfil da rua General Torres, adequando-o às suas características de utilização. 

 

Edificado 

A UIP3 apresenta alguma variedade cadastral, desde a pequena parcela de habitação até ao armazém 

de grande dimensão no extremo sul da rua do Pilar, evidenciando o seu carácter multifuncional. Aqui, 

numa pequena parcela vazia entre os cadastros de dois armazéns, destaca-se a existência de um 

lavadouro associado a umas instalações sanitárias de utilização pública. 
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No que se refere à ocupação do edificado predomina a habitação, sendo que apenas na rua General 

Torres se desenvolve a função comercial nos pisos térreos. De destacar na Calçada da Serra o edifício da 

estação alta do teleférico e o parque de estacionamento – dois equipamentos que trouxeram muita 

vitalidade à zona e ao Centro Histórico. 

Constata-se ainda a crescente utilização do edificado para instalar pequenas unidades de alojamento 

local, que criam dinâmicas interessantes, mas que surgem à custa da diminuição de habitação de 

carácter permanente no Centro Histórico.  

Regra geral, os edifícios mais antigos desta unidade datam do século XIX, sendo a sua grande maioria 

edifícios dos anos 50, aproximadamente. 

Relativamente aos materiais de fachada, predominam o reboco (nos tons branco, ocre e rosa-velho) e a 

pedra. De notar que também aqui se tem vindo a assistir a uma tendência de introduzir alguns tons, 

com especial relevo para o cinza, não característicos da zona, e que através de um efeito de 

contaminação tem vindo a alterar a paleta de cores preexistente no centro histórico. No que se refere 

aos materiais de revestimento das fachadas, a opção por revestimentos em madeira ou chapa metálica 

produz um efeito negativo idêntico ao referido anteriormente.   

No que se refere aos armazéns, verifica-se que a construção tradicional – fachadas em pedra, 

pavimentos em pedra e coberturas com estrutura de madeira e revestimento em telha – tem vindo a ser 

substituída de forma sistemática, com especial incidência na cobertura através da introdução de 

estruturas metálicas, lajes de betão e coberturas metálicas ou em fibrocimento.  

Relativamente ao património arquitetónico destaca-se na rua do Pilar o Palácio da Fervença (edifício do 

século XIX) e na Calçada da Serra de um conjunto de pequenas habitações, com telhado de duas águas.  

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE INTERVENÇÃO 

 

Principais vetores de atuação: 

• Regenerar, mantendo e estimulando a diversidade de funções e ocupações 

• Potenciar a coexistência e articulação entre a população local e o turismo  

• Promover uma intervenção qualificadora no edificado, que não descaracterize nem adultere os 

parâmetros e elementos arquitetónicos e construtivos que consubstanciam a autenticidade tipológica 

da UIP3 

• Assegurar a contaminação positiva da malha interior do CH garantindo deste modo as ligações à cota 

alta e à cidade envolvente 

Objetivos estratégicos 

1. Potenciar, expandindo para áreas adjacentes através de um efeito de contaminação, os 

benefícios de correntes da localização estratégica da UIP3, promovendo a dinamização da malha interior 

do Centro Histórico. 

A curta permanência do turista na margem sul do Douro é um problema recorrente. A resolução deste 

problema passa pela criação de novos polos de atratividade, pela requalificação dos espaços existentes 

e pela diversificação da oferta. O facto dos movimentos se concentrarem na frente de rio contribui para 

o agravamento da situação e gera um grande contraste entre a malha interior, onde a degradação do 

edificado e o abandono dos espaços é bem visível, e a marginal onde se verifica uma forte pressão 
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urbanística e grande intensidade de uso. Interessa pois incentivar a criação de novos comércios, através 

de programas de apoio à instalação de jovens comerciantes. 

A intervenção no espaço público foi o primeiro passo, devendo agora ser complementado com a criação 

de percursos pedonais, devidamente apoiados por um plano de sinalética, e pela articulação com outras 

formas de deslocação (integrando o plano de mobilidade do CH).  

O surgimento de algumas intervenções localizadas na malha interior, ainda que tímido, revela já uma 

tendência de mudança.   

2. Garantir a manutenção do espaço público: implementação de programa que prevê o 

envolvimento da população local e criação de uma brigada de manutenção do espaço público do CH. 

A manutenção do espaço público é fundamental para garantir o seu bom estado de conservação. Tal 

como alguns exemplos recentes demonstram, o aparecimento de algumas anomalias, se não resolvido 

de forma expedita, resulta num alastrar da situação que torna a sua resolução mais difícil.  

Um dos principais focos da estratégia da ORU CH reside na população local e no seu envolvimento, 

potenciando o sentimento de pertença e garantindo a permanência da identidade de sítios e gentes.  

Um dos programas que visa esta interação é precisamente o programa de manutenção do espaço 

público que consiste em tornar os residentes em agentes ativos, reportando anomalias detetadas no 

espaço público e, desta forma, contribuindo para a preservação de um património que sente seu.      

3. Criar espaços de estadia de uso público qualificados, dotados de arborização, e que integrem a 

rede verde do CH 

Os espaços de estadia de utilização pública de que o centro histórico de Gaia dispõe são poucos, de 

dimensão relativamente exígua e praticamente desprovidos de vegetação, isto numa área que se 

caracteriza pela existência de grandes espaços verdes correspondentes a antigas quintas.    

Assim sendo, a promoção da arborização dos espaços e a sua requalificação assume-se como uma 

prioridade. 

Na UIP3 destaca-se a área de terreno escarpado localizado no miolo do quarteirão definido pela Calçada 

da Serra, rua do Pilar, escadas do Pedrosa e General Torres. Para além da necessidade de tratamento 

paisagístico, interessa estudar a possibilidade de definir um percurso pedonal entre as escadas do 

Pedrosa e a Calçada da Serra (terreno onde se encontra o pilar do teleférico). 

Já se referiu anteriormente a necessidade de qualificar e dotar de arborização o terreno privado 

localizado no limite sul da UIP3 com vista à criação de uma praça de uso público, negociando com os 

proprietários uma eventual permuta. 

4. Redesenhar a rua General Torres desde o largo Luis I até às escadas do Pedrosa. 

Adaptar o perfil da via às suas características de uso através de: 

• Colocação de arborização no passeio poente 

• Definição de uma plataforma à cota dos passeios na área em frente às escadas do Pedrosa, que 

permita o atravessamento pacífico dos peões 

5. Promover a reabilitação da Rua do Pilar e Calçada da Serra ao nível do edificado: criar um 

conjunto de normas de intervenção no edificado com base nos estudos de caracterização e análise 

efetuados (em articulação com a Intervenção Prioritária Identidade Morfo-Tipológica) 

Os trabalhos de análise e caracterização realizados para os arruamentos de Pilar e Calçada da Serra 

permitem aferir um conjunto de características, princípios, parâmetros dimensionais, materiais 

construtivos e cores que, pela sua permanência e repetição, constituem a unidade tipológica da UIP3. 

As normas de salvaguarda do edificado, elaboradas em parceria com a gestão urbanística, permitirão 

garantir uma maior equidade nas informações prestadas, uma maior transparência e clareza na 
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transmissão de orientações para o exterior e, acima de tudo, a salvaguarda da identidade tipológica da 

área em questão.  

Deve ainda ser promovido o uso habitacional através da implementação de ações como: o programa 

habitar o centro histórico, o programa de realojamentos, a criação de uma equipa de manutenção 

destinada a promover pequenas obras de manutenção em habitação de proprietários economicamente 

débeis. 

Pretende-se desta forma trazer novos habitantes para o CH, por forma a contrariar o envelhecimento da 

população e o consequente empobrecimento da pirâmide etária. 
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UNIDADE DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 4 
CG – Castelo de Gaia 

UIP 4. 62.730m
2
 |2.245m/l de arruamentos 

 
 
Localização 

 
Situada na freguesia de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, integra uma grande parte da área 

classificada do Castelo de Gaia (Imóvel de Interesse Público – IIP, Decreto nº 29/90, de 17 de Julho), a 

que corresponde a parte mais elevada (cimo da colina) e a encosta norte e nordeste até à margem sul 

do rio Douro. É limitada a nascente pela rua Rei Ramiro e pelo Paço do Campo Belo (classificado como 

Imóvel de Interesse Público – IIP, Decreto nº 129/77, de 29 de Setembro), e a poente pelos Jardins do 

Convento de St. António do Vale da Piedade (Imóvel inventariado com interesse Natural e Paisagístico). 

Os elementos estruturantes são: a rua de Viterbo de Campos, a Marginal Fluvial (rua do Cais de Gaia e 

rua do Cais da Fontinha). A unidade UIP4 compreende ainda: parte da rua da Fonte Nova, as escadas da 

Boa Passagem, as escadas da Bica, a rua de S. Marcos, a rua e travessa de S. Lourenço, as escadas do 

Castelo e a rua do Castelo. 

 

1. ENQUADRAMENTO 

O Centro Histórico de Vila Nova de Gaia desenvolve-se na margem sul do rio Douro, entre duas 

elevações de terreno que fazem o seu enquadramento urbanístico e paisagístico – a nascente, a Serra 

do Pilar e, a poente, o morro do Castelo de Gaia.  

A UIP4 localiza-se no lado Poente da área delimitada como Centro Histórico de Vila Nova de Gaia, mais 

propriamente na área classificada do Castelo de Gaia. Apresenta diversos eixos e enfiamentos visuais, 

com grande relevo e interesse urbano e paisagístico, não só sobre o antigo burgo medieval da cidade do 

Porto, a Ponte Luiz I (classificado como Património Mundial da UNESCO) como também sobre os 

telhados das naves dos armazéns de vinho de Porto (implantados à cota baixa do CH de Gaia), a mancha 

verde das árvores da quinta do Paço do Campo Belo (classificada como Imóvel de Interesse Público - 

Decreto n.º 129/77, DR, I Série, n.º 226, de 29-09-1977) e o morro onde se Implanta o Mosteiro da Serra 

do Pilar (classificado como Monumento Nacional e inserido no conjunto inscrito na Lista do Património 

Mundial da UNESCO, ao abrigo do n.º 7 do art.º 15.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro). 

A UIP4 constitui um núcleo de grande significado simbólico, histórico, cultural e vivencial que, pelas 

assimetrias manifestas entre os eixos que a estruturam, o avançado estado de degradação física e 

funcional das ruas, caminhos e escadarias, e a insuficiência funcional da rua Viterbo de Campos – se 

deve destacar como prioridade da ação. A área em estudo caracteriza-se pelo contraste entre a 

atratividade da zona marginal e pela grande dificuldade em atrair público para esta área do CH. 

 

Apontamentos históricos 

A primitiva ocupação do lugar do Castelo de Gaia remonta ao final da Idade do Bronze, conforme 

demonstram escavações arqueológicas, passando pela Idade do Ferro, romanização, germanização e 

Idade Média. 

Remontam ao Séc. VI as descrições da destruição do edifício tardo-romano no Castelo de Gaia, sobre o 

qual foi construída a igreja do Bom Jesus - necrópole paleocristã na encosta poente do Castelo de Gaia. 

Através de escavações arqueológicas foram recentemente descobertos novos vestígios, junto ao limite 
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sudeste da área classificada do Castelo de Gaia, ao que tudo indica trata-se de uma basílica que remonta 

ao Séc. VI ou Séc. VII. 

Data de 1251 o «jurati de Burgo de Portu de Gaya», a referência mais antiga à organização municipal em 

Gaia. 

Em 1255 é criada junto ao rio a Vila de Gaia, através do foral de D. Afonso III que concede à  população, 

mercadores e pescadores, importantes privilégios, como o de não pagarem portagem em todo o reino. 

Em 1288 o foral de D. Dinis reduz a sua importância administrativa mas cria a Vila Nova de Rei, onde é 

hoje a parte baixa da freguesia de Santa Marinha. 

Estes dois concelhos eram perfeitamente distintos.    

Narra a história que em 1322 o príncipe D. Afonso (futuro D. Afonso IV) toma o Castelo de Gaia e que 

em 1357 D. Pedro I nomeia Rodrigo Anes de Sá alcaide do Castelo de Gaia. Supõe-se que em 1384 o 

Castelo de Gaia é derrubado. 

Em 1518, data do foral de D. Manuel I que aglutina numa única entidade Vila Nova e Gaia, fazia-se já 

sentir a influência de grandes casas religiosas possuidoras de imensas propriedades e rendimentos, 

como é o caso do convento dominicano de Corpus Christi fundado no séc. XIV por Maria Petite, mais 

precisamente em 1345, e que no séc. XVII é reedificado no local onde ainda hoje se encontra. 

No ano de 1569 é iniciada a construção do Convento de Santo António de Vale da Piedade.  

Em 1580 dá-se a perda de Independência de Portugal e surge a dinastia Filipina, em resultado da crise 

sucessória aberta com o desaparecimento de Sebastião, sendo desta época o relato de Incêndio na Casa 

de Campo Bello. 

No séc. XVIII, com as reformas do marquês de Pombal, a zona conhece um forte desenvolvimento que 

conduz ao estabelecimento de negociantes ingleses, flamengos e hamburgueses no Porto. É também 

desta época a fixação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro junto dos armazéns 

de diversas companhias exportadoras de vinho do Porto. As características geográficas, de exposição 

solar e climatéricas propiciaram a instalação de armazéns destinados não apenas ao vinho do porto mas 

também a outros produtos (cortiça, azeite, frutos secos, presunto, etc), aos quais se juntam tanoarias, 

carpintarias e serralharias. 

Em 1864 é inaugurada a estação ferroviária das Devesas passando o transporte do vinho a ser efetuado 

através da linha de caminho-ferro, o que conduz ao abandono gradual do Rabelo e, consequentemente, 

à forte diminuição de atividade no rio Douro.  

Na época moderna Vila Nova é povoada por artífices ligados à faina marítima, pilotos, carpinteiros de 

naus, calafates, marinheiros, ferreiros, tanoeiros, entalhadores e mestres pedreiros. Testemunho disso 

mesmo é a denominação: Rua dos Marinheiros (atual Rua Guilherme Gomes Fernandes). 

A batalha de 14 de outubro de 1832, entre liberais e absolutistas, culmina com o incêndio ateado por 

estes e que atingiu os armazéns de vinho do porto.  

Já na Idade Média se concretizaram duas ligações efémeras entre Gaia e Porto: a primeira em 997 e a 

segunda no reinado de D. Fernando. A partir do séc. XIX são criadas diversas ligações com carácter mais 

permanente entre as margens de Gaia e Porto, sendo a primeira a Ponte das Barcas (inaugurada em 

1806 e que se mantém até 1842). 

Em 1849 a abertura da Ponte Pênsil construída por Stanislas Bigot conduz à abertura da Rua General 

Torres (importante eixo de ligação à cota alta). 
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Finalmente, a construção da ponte Luiz I, em 1886, introduz uma ligação a dois níveis, conduzindo ao 

rasgamento da Avenida da República. 

A cheia de dezembro 1909, narrada como sendo a mais devastadora sobre as margens do rio Douro, 

destrói o pelourinho da Boa-Passagem no lugar de Gaia. 

Data de 1926 a criação do “Entreposto Único e Privativo do Vinho do Porto” que conferiu ao centro 

histórico de Gaia um estatuto único, ligando-o de forma definitiva ao vinho do Porto. 

 

Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial 

O Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia (publicado no Diário da república, 2ª série, nº155, de 12 

de Agosto de 2009) caracteriza a área em análise da seguinte forma: 

| Planta de Ordenamento | 

(Carta de qualificação do solo) 

Área classificada como solo urbano / área urbanizada de uso geral / Centro Histórico – áreas de usos 

mistos TIPO I e TIPO II – correspondem a tecidos consolidados destinados preferencialmente a 

habitação, comércio e serviços. 

Zonas inundáveis 

Estrutura Ecológica Fundamental - corresponde ao cimo da colina e encosta Poente do Castelo de Gaia, 

e o Paço do Campo Belo. 

(Carta de mobilidade e transportes) 

Eixos concelhios complementares existentes – Marginal Fluvial (rua do Cais de Gaia e rua do Cais da 

Fontinha) e Rei Ramiro. 

Transportes fluviais – estão previstas duas infraestruturas de apoio no CH, uma na zona do cais de Gaia 

(a Nordeste da Área do CG) e outra perto da Ponte Luiz I.  

(Carta de Salvaguardas) 

A UIP4 encontra-se abrangida pela zona arqueológica classificada (ZAC) - área classificada do Castelo de 

Gaia (classificada como Imóvel de Interesse Público - Decreto nº 29/90, de 17 de Julho) e pela zona 

arqueológica inventariada do Centro Histórico.  

No que se refere ao património arquitetónico o espaço público e a área complementar estão abrangidos 

pelo nível de proteção integral I. Inclui níveis de proteção integral de área complementar e de espaço 

público.  

Inserida no Entreposto de Vila Nova de Gaia, Decreto-Lei Nº 89/89, de 25 de Março. 

De referir ainda a existência de uma linha de água entubada com origem na rua Rei Ramiro sobre a 

encosta Nordeste da área do CG até ao Rio.  

|Planta de Condicionantes| 

Área do castelo de Gaia - MIP 

Área do castelo de Gaia - ZGP 

Paço do Campo Belo - ZGP 

Porto Património Mundial - ZEP 

Área de jurisdição da APDL 

Linha de água entubada 
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Entreposto de Vila Nova de Gaia 

 

2. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

Espaço público 

No que se refere ao espaço público constata-se que a UIP4 apresenta uma significativa variedade 

tipológica e uma grande riqueza espacial, abarcando ou confinando com uma rede de arruamentos, 

caminhos, escadarias e espaços de estadia diversificados. 

Os arruamentos da UIP4 não integraram a requalificação urbanística de 2012 que inclui 21 arruamentos 

do Centro Histórico. As intervenções aqui realizadas foram pontuais, de mero melhoramento ou de 

implementação de infraestruturas básicas, como saneamento e eletricidade, sem incluir qualquer tipo 

de trabalhos que implicasse uma reflexão profunda sobre estes arruamentos. Os espaços encontram-se 

muito degradados e desadequados face à intensidade do uso pedonal, dificultado pela pendente 

acentuada. Assim constata-se que os arruamentos necessitam de uma requalificação urgente, que 

permita responder às necessidades e à utilização presente e futura. 

Neste quadro, as intervenções a realizar em domínio público são as seguintes: 

1. O estado avançado de degradação e inadequabilidade do espaço público na UIP4 torna urgente 

promover um plano de reabilitação integrada para o local, sendo pertinente estender o projeto 

de requalificação urbanística de 21 arruamentos do Centro Histórico para esta área, de modo a 

introduzir pavimentos mais seguros e adaptados à mobilidade condicionada, zonas de descanso 

e nova sinalética e melhorar o acesso aos edifícios, facilitando as diversas ligações e a 

permeabilidade da zona; 

2. Criar uma rede de percursos pedonais, que integre os caminhos e escadarias que definem a 

estrutura de viária, permitindo a ligação entre a rua Rei Ramiro e a cota baixa, até à marginal 

fluvial (Rua do Cais de Gaia); 

3. Resolver o conflito entre a circulação corrente e o estacionamento ao longo da Rua VC; 

4. Promover a fruição do espaço aliviando o domínio rodoviário; 

5. Conceder prioridade ao peão; 

6. Criar espaços de estacionamento destinados a moradores; 

7. Criar plataformas para cargas e descargas para o comércio e armazéns; 

8. Criar espaços de estadia qualificados, a partir dos quais se possa usufruir da localização de 

excelência e beneficiar dos pontos de vista sobre o rio Douro, o Porto e os armazéns do vinho 

do Porto; 

9. Criar novos espaços de sombra através da introdução pontual de arborização associada a 

espaços de estadia; 

10. Promover a reabilitação e a criação de novos equipamentos e comércio na malha interior 

criando novos pontos de interesse; 

11. Promover a ligação transversal entre a cota alta e a cota baixa (marginal fluvial), com vista à 

redução das barreiras – possível ligação mecânica; 

12. Implementar um plano de sinalética; 

13. Integrar a proposta no plano de mobilidade do CH; 

14. Promover parcerias com privados com vista à abertura de alguns espaços de uso público, 

integrando-os na rede de percursos. 
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Edificado 

O edificado na UIP4 possui uma “estrutura” consolidada, caracterizada por uma grande densidade de 

ocupação, apesar das cérceas serem maioritariamente baixas (prevalecendo os edifícios de 2 ou 3 

pisos). 

A UIP4 apresenta alguma variedade cadastral, que vai desde a pequena parcela maioritariamente 

destinada a habitação até à parcela de grande dimensão ocupada pelos armazéns, sendo ainda de 

referir os terrenos das Quintas existentes dentro e na proximidade da unidade, como por exemplo a 

Quinta de Mirante, a Quinta de S. Marco, os Jardins do Convento de St. António do Vale da Piedade e o 

Paço do Campo Belo.  

No que se refere à ocupação do edificado, predomina a habitação, sendo de registar a existência 

pontual de pequenos estabelecimentos comerciais (mercearias e cafés locais) e equipamentos 

(lavadouro, sanitários, banhos públicos, o antigo Asilo de Cegos o atual Lar de Idosos e posto de 

enfermagem a funcionar nas instalações do centro cultural e recreativo do Lugar do Castelo). Os 

equipamentos existentes, já escassos, tendem a ser desativados, é disto exemplo o centro social, que se 

encontra poucas vezes aberto à população, e a escola primária e o infantário recentemente encerrados.  

Os edifícios com tipologia de armazéns, que até há bem pouco tempo eram ocupados pelas empresas 

de vinho do Porto, encontram-se atualmente em processo de desativação, como é exemplo das caves 

Fonseca (junto à rua Rei Ramiro). Ao contrário do que acontece na restante área do CH, não há, por 

enquanto, registo de procura de imóveis para a instalação de pequenas unidades de alojamento local, 

que criam dinâmicas interessantes, mas que surgem à custa da diminuição de habitação de carácter 

permanente no CH. 

Em geral, os edifícios desta unidade são anteriores ao século XIX, sendo pontual a existência de edifícios 

com linguagem modernista ou contemporânea. As poucas obras que vão sendo realizadas no edificado 

são pouco eficientes, quanto à forma e método, pautando-se por não contribuir para a manutenção da 

memória edificada do lugar e estrutura tipo-morfológica que se pretende preservar. 

No que se refere aos materiais, a telha permanece como o revestimento de cobertura dominante, não 

sendo significativos os casos em que são aplicados outros materiais, o que é de certa forma positivo, já 

que a alteração introduz desequilíbrio e ameaça a unidade do quinto alçado, tal como já acontece em 

outras áreas do CH.  

Relativamente aos materiais de fachada predomina o reboco pintado (em diversos tons, com 

predominância do branco), a pedra (nos armazéns e muros divisórios), seguindo-se o azulejo. A pedra 

destaca-se na paisagem, em resultado do número significativo de armazéns, bem como dos muros de 

vedação e de sustentação de terras, que formam e integram o alçado conjunto de uma grande parte dos 

arruamentos. Alerta-se para o aumento da utilização de reboco e de cor nos muros, ou mesmo do 

capeamento com pedra (natural ou artificial) não característicos da zona. 

Ainda no que se refere aos materiais de revestimento das fachadas é de salientar o caso de exceção do 

edifício da antiga Casa e Fábrica de Cerâmica de St. António do Vale da Piedade, localizado na rua VC, 

todo revestido a azulejos, fachada e beirais, e que se encontra em avançado estado de degradação, 

pondo em risco um dos maiores e únicos exemplares da utilização da azulearia fabricada em VNG no 

revestimento de fachadas. 

No que se refere ao património localizado na UIP4 é de referir o seguinte: 

A importância do património arqueológico, referindo-se a título de exemplo o último achado, 

possivelmente uma basílica, no limite sul da área do Castelo. 
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O património arquitetónico, que resulta do levantamento dos edifícios inventariados e/ou classificados 

com interesse municipal e de interesse público, designadamente: 

•O conjunto habitacional localizado no gaveto formado pela rua Viterbo de Campos e o Cais Capelo 

Ivens; 

•Os armazéns de vinho do Porto localizados no entroncamento da rua Viterbo de Campos com a Rua Rei 

Ramiro; 

•A Fábrica de Cerâmica de Santo António do Vale da Piedade; 

• O lar de idosos - antigo Asilo dos Cegos; 

•A Igreja do Bom Jesus de Gaia; 

• A fonte N.ª S.ª da Bonança; 

É também de sublinhar a importância do património natural e paisagístico, com destaque para o Paço 

de Campo Belo e para os jardins do Convento de St. António do Vale da Piedade; 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE INTERVENÇÃO 

 

Principais vetores de atuação: 

•Regenerar, mantendo e estimulando a diversidade de funções e ocupações 

•Potenciar a coexistência e articulação entre a população local e o turismo  

•Promover uma intervenção qualificadora no edificado, que não descaracterize nem adultere os 

parâmetros e elementos arquitetónicos e construtivos que consubstanciam a autenticidade tipológica 

da UIP4 

•Assegurar a contaminação positiva da malha interior do CH, garantindo deste modo as ligações à cota 

alta e à cidade envolvente 

A intervenção na UIP4 consiste numa operação integrada, que visa a consolidação da identidade do 

lugar onde se pretende incentivar o investimento privado, designadamente na reabilitação de: edificado 

do núcleo antigo, onde predomina a tipologia habitacional, edifícios classificados de interesse municipal 

e de interesse público (antiga Fabrica Cerâmica de Santo António de Vale da Piedade, elemento singular 

na história da industria cerâmica local) e, mais concretamente, da frente urbana entre a rua do Cais de 

Gaia e a Quinta de Santo António do Vale da Piedade. Prevê-se ainda incentivar a reabilitação e a 

reutilização dos edifícios com tipologia de armazéns, no âmbito do programa de salvaguarda da 

identidade morfo-tipológica, onde são contempladas medidas orientadoras para a intervenção em 

edifícios com esta tipologia. 

 

Objetivos estratégicos 

1. Potenciar, desenvolver e atrair para esta área os benefícios decorrentes da atividade dos 

centros históricos de Gaia e Porto. 

A curta permanência do turista na margem sul do Douro é um problema recorrente. A resolução deste 

problema passa pela criação de novos polos de atratividade, pela requalificação dos espaços existentes 

e pela diversificação da oferta. O facto dos movimentos se concentrarem na frente de rio contribui para 

o agravamento da situação e gera um contraste entre a malha interior, onde a degradação do edificado 
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e o abandono dos espaços é bem visível, e a marginal onde se verifica uma forte pressão urbanística e 

grande intensidade de uso.  

A intervenção no espaço público, a implementação de percursos pedonais, devidamente apoiados por 

um plano de sinalética e pela articulação com outras formas de deslocação, como meios mecânicos que 

facilitam a transição entre cotas, deve integrar o Plano de Mobilidade para o CH.   

O surgimento de algumas intervenções localizadas na malha interior, ainda que tímido, revela já uma 

tendência de mudança.   

2. Garantir a requalificação do espaço público:  

Intervenção integrada para a requalificação dos arruamentos da UIP4, promovendo o envolvimento da 

população local e a criação de uma brigada de manutenção do espaço público do CH. 

Um dos principais focos da estratégia da ORU CH reside na população local, promovendo o seu 

envolvimento, potenciando o sentimento de pertença e garantindo a permanência da identidade de 

sítios e gentes.  

Um dos programas que visa esta interação é precisamente o programa de manutenção do espaço 

público que consiste em tornar os residentes em agentes ativos, reportando anomalias detetadas no 

espaço público e, desta forma, contribuindo para a preservação de um património que sente seu.    

3. Reforçar as ligações transversais 

As ligações transversais que direcionam para a malha interior do Castelo de Gaia são frágeis e escassas. 

O reforço da atratividade dos arruamentos conduzirá a uma maior utilização da malha interior.  

 

4. Desenhar a rua Viterbo de Campos 

A rua VC é o arruamento que sofre maior sobrecarga de utilização na área do Castelo. O estacionamento 

desregrado, associado ao seu perfil irregular e estreito, condiciona e dificulta a circulação. O facto do 

seu edificado estar votado ao abandono permitiu preservar a sua identidade e facilitar a identificação 

dos elementos originais das construções existentes.     

O objetivo para a rua VC consiste em potenciar o caráter habitacional e adequar o seu perfil, 

promovendo a abertura de alguns espaços comerciais e de serviços de proximidade. 

5. Criar espaços de estadia de uso público qualificados, dotados de arborização e que integrem a 

rede verde do CH 

Os espaços de estadia de que o centro histórico de Gaia dispõe são poucos, de dimensão relativamente 

exígua e praticamente desprovidos de vegetação. 

Numa área que se caracteriza pela existência de grandes espaços verdes correspondentes a antigas 

quintas, é de assinalar a quase inexistência de espaços verdes de utilização pública.    

Assim sendo, a promoção da arborização dos espaços e a sua requalificação assume-se como uma 

prioridade. 

Na UIP4 destaca-se a área de terreno localizado no ponto mais alto do morro do Castelo de Gaia. Para 

além do tratamento paisagístico, interessa estudar a possibilidade de definir um percurso pedonal que 

estabeleça relações entre os percursos existentes, as áreas de estadia e miradouros. O terreno privado, 

propriedade da Santa Casa da Misericórdia do Porto, configura um miradouro de excelência, sendo 

desejável a criação de um espaço de uso público neste local, possível através de negociações com a 

entidade proprietária. 

6. Promover a reabilitação da rua Viterbo de Campos ao nível do edificado 
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Criar um conjunto de normas de intervenção no edificado com base nos estudos de caracterização e 

análise efetuados (em articulação com Intervenção Estratégica Identidade Morfo-Tipológica). 

Os trabalhos de análise e caracterização efetuados para o arruamento (rua de VC) permitem aferir um 

conjunto de características, princípios, parâmetros dimensionais, materiais construtivos e cores, que, 

pela sua permanência e repetição, constituem a unidade tipológica da UIP4. 

As normas de salvaguarda do edificado, elaboradas em parceria com a gestão urbanística, permitem 

garantir uma maior equidade nas informações prestadas, uma maior transparência e clareza na 

transmissão de orientações para o exterior e, acima de tudo, a salvaguarda da identidade tipológica da 

área em questão. 

Pretende-se então potenciar a dinamização da malha interior do CH, estabelecendo, entre outras, as 

seguintes atuações: 

•Criar condições para o comércio: regularização e uniformização dos painéis publicitários, central de 

stocks, plataformas para cargas e descargas, recolha de lixos, entre outros; 

•Apoiar a criação de comércios e serviços de apoio a residentes na VC, em articulação com o programa 

de apoio específico à instalação de jovens comerciantes; 

•Promover o uso habitacional: programa habitar o centro histórico, programa de realojamentos, criação 

de uma equipa de manutenção destinada a promover pequenas obras de manutenção em habitação de 

proprietários economicamente débeis; 

•Trazer novos habitantes para o CH, repovoando a área do CG e contrariando o envelhecimento da 

população e o consequente empobrecimento da pirâmide etária; 

•Reabilitar os núcleos habitacionais com tipologia em “Ilha”. 

7. Promover a reativação de equipamentos de apoio à população local e a novos residentes, como 

por exemplo, centro de dia, infantário e a escola primária. 
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UNIDADE DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 5 

Bairro da Serra do Pilar  

UIP 5. 30.950m
2
 |580 m/l de arruamentos 

 

Localização  

O denominado “Bairro da Serra do Pilar” localiza-se no extremo nascente da Aru-Centro Histórico entre 

a Ponte Maria Pia (monumento nacional) e linha de caminho de ferro desativada e a Ponte do Infante e 

Avenida D. João II, abrindo-se para o Rio Douro até à Rua Cabo Simão numa área com cerca de 3,1ha.  

Constitui a UPI5 – Unidade de Intervenção Prioritária na ORU do Centro Histórico. 

 

1. ENQUADRAMENTO JURÍDICO E HISTÓRIA RECENTE  

O Bairro da Serra do Pilar caracteriza-se como um aglomerado residencial territorialmente segregado, 

sendo a ocupação da propriedade, e a totalidade das construções que o estruturam, de génese ilegal, 

vulgo “clandestina”. Existem 105 edifícios implantados em terrenos pertencentes ao Ministério das 

Finanças.  

Através duma análise comparativa dos dados cartográficos disponíveis (cartografia municipal) conclui-se 

que em 1941 são inexistentes construções naquele local, mas que em 1976 o aglomerado apresenta já 

forte expressão. Até 1988 verifica-se um aumento do edificado, que ocupa, inclusivamente, os 

logradouros posteriores e abrange uma área com cerca de 8ha, ocupada por, aproximadamente, 210 

edificações principais. 

Na década de 60, do século XX, o crescimento industrial nas áreas metropolitanas acentua as 

assimetrias litoral/interior, provocando no território periférico dos aglomerados urbanos maior pressão 

sobre o solo. Certamente não será alheio a este fenómeno o crescimento do comércio e serviços e as 

remessas provenientes da emigração. Poder-se-á inferir que é neste contexto de expansão da economia 

e explosão demográfica que surge o “mercado clandestino” na divisão e venda da propriedade 

imobiliária, não sendo alheio a este fator o défice legislativo na ordem jurídica do “talhonamento” e 

loteamento urbano que facilita o ambiente especulativo. 

A este propósito importa referir que política pública urbana teve obviamente influência em todo este 

processo. Apenas em 1965 (Decreto-Lei nº 46647/65, 29 de novembro) é reconhecido aos particulares o 

direito de lotearem os seus terrenos, de acordo com processos por eles elaborados, dependendo 

sempre de consentimento municipal.  

Posteriormente, o Decreto-Lei nº 289/73, de 6 de junho, ao não diferenciar os loteamentos de acordo 

com a sua dimensão, introduz um processo mais burocratizado (para os de pequena dimensão) ao fazer 

depender a sua aprovação da Administração Central. Este diploma não logrou a diminuição dos 

loteamentos clandestinos, até porque não impôs condicionalismos entre o processo de negócio jurídico 

na compra e venda de propriedade em avos indivisos e o procedimento administrativo que visa a divisão 

urbana da propriedade e edificação individual.  

“Acontece, porém, que a grande procura de terrenos para habitação em redor dos grandes centros, 

assegurando elevado rendimento às operações de urbanização, vem emprestando à iniciativa privada 

um dinamismo que a faz ultrapassar a atividade da Administração, toda ela enformada por uma salutar 
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preocupação de respeito por regras destinadas a assegurar que os aglomerados possuam condições 

aceitáveis de vida em comum. “  [Preâmbulo do Decreto_Lei nº 289/73] 

Com a publicação do diploma, supra-citado, pretendeu a administração central: 

• Dotar a Administração, como promotora do interesse coletivo, de meios eficazes de intervenção nas 

operações chamadas de loteamento,  

• Alargar o conceito de loteamento que, tal como estava formulado, deixava à margem de qualquer 

disciplina uma série de situações que, não se concretizando através de contratos de venda ou locação, 

logravam, na prática, os mesmos efeitos.  

• Evitar que os processos burocráticos de aprovação se prolongassem para além do razoável, forçando 

os interessados a esperas antieconómicas.  

• Obrigar à fundamentação das decisões de indeferimento ou de deferimento condicionado, facultando 

aos interessados a consulta dos processos e atribuindo ao silêncio da Administração efeito positivo.  

• Conferir à Administração a possibilidade de concluir as obras de urbanização por conta dos 

promotores, estabelecendo-se o princípio da fixação por via geral e abstrata dos deveres a impor aos 

loteadores e admitindo a possibilidade de alterar os planos de loteamento, decorrido um prazo de 

garantia.  

Refere ainda a lei: 

“Trata-se, depois, o tema dos loteamentos clandestinos, em termos que se espera venham a permitir não 

só defender os compradores menos cautelosos, como ainda evitar a criação de núcleos habitacionais 

contrários a um desenvolvimento urbano racional, prescindindo, as mais das vezes, das infra-estruturas 

indispensáveis a uma vida saudável e digna.  

Nessa linha, ferem-se de nulidade os actos de fraccionamento e a celebração dos negócios jurídicos 

relativos a terrenos, compreendidos em loteamentos, sempre que, nas respectivas escrituras, 

instrumentos, títulos de arrematação ou outros documentos judiciais ou notariais, se não indique o 

número e data do alvará em vigor.  

Por sua vez e com vista a permitir a recuperação das áreas abrangidas por loteamentos clandestinos, 

admite-se a possibilidade de expropriação dos respectivos prédios como rústicos, salvo se, antes do 

loteamento, dispunham já de infra-estruturas urbanas.” 

 

Alguns dos núcleos urbanos “clandestinos” identificados naquela época, incluindo o “ Bairro da Serra do 

Pilar”, foram declarados como ACRRU – áreas críticas de reabilitação e reconversão urbanística – 

(Decreto-Lei nº 804/76, de 06 de novembro) tendo a Câmara Municipal desenvolvido programas 

específicos de intervenção, focados na tentativa de regularização da divisão das propriedades, do 

espaço público decorrente e da infraestruturação básica. Contudo, a construção de habitação própria 

individual, na maioria dos casos primeira habitação promovida por população jovem, desenvolve-se em 

áreas cujo menor valor do solo favorece a venda da propriedade indivisa, num mercado “marginal” por, 

em grande medida, se localizarem em áreas não urbanas e sob regulação legislativa restritiva embora 

próximas de aglomerados instituídos e com acessibilidades mínimas asseguradas. Acresce ao rol das 

dificuldades os obstáculos criados pelos procedimentos administrativos, discricionários e 

exageradamente demorados, que convidam à construção espontânea, económica e imediata, motivada 

ainda pela manifesta necessidade de acesso à habitação.  
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Hoje, esses núcleos residenciais envolvidos pela expansão urbana, e aos quais se juntam novas formas 

de urbanização (como a tipologia de “ilhas” com idêntica génese ilegal, mas resultado de iniciativas com 

forte propósito comercial e especulativo), são tacitamente aceites e integrados na urbanidade pelos 

novos instrumentos que regulam o ordenamento do território no município, sendo-lhes conferido o 

direito de licitude, embora no caso do Bairro da Serra do Pilar exista o antagonismo entre o direito à 

propriedade das edificações e o da propriedade do solo.  

O processo de legalização administrativa das habitações construídas sem licença, mas que o tempo e as 

gerações aceitaram, é uma imposição, quase imprudente, a que o quadro legislativo obriga, não 

dispensando do cumprimento de novas regras de edificação como se de nova construção de tratasse. Os 

mesmos “atores” que há cerca de 30 ou 40 anos construíram as suas próprias casas nas condições que 

os conduziram à ilegalidade, podem ser hoje mais débeis física e financeiramente para resolverem a 

legalização, e menos compreensivos para aceitarem as mesmas regras que “contornaram” inicialmente. 

O Município de Vila Nova de Gaia promoveu urbanizações de iniciativa municipal, que tiveram a sua 

máxima implementação na década de 80 do século XX, como forma de contrariar o crescente fenómeno 

da “construção clandestina”, colaborando no fomento da habitação através da modalidade de 

autoconstrução. 

Neste quadro o município sempre defendeu: 

•o “princípio da subsidiariedade da ação pública”, promovendo a reabilitação em cooperação com 

aqueles que, por manifesta insuficiência económica ou por outras limitações, se viram impedidos de, 

por iniciativa própria, assegurar a regularização dos seus espaços privados e que, por óbvio interesse 

público, importa ver resolvidos;  

•o “princípio da proteção do existente”, admitindo que a realização das obras necessárias à 

normalização administrativa do processo construtivo, em cumprimento das disposições legais, possa 

configurar-se como um sacrifício desproporcionado, sem deixar de salvaguardar eventuais prejuízos 

provocados a terceiros e ao interesse público objetivo;  

•o princípio da “solidariedade geracional”, assegurando a transmissão às gerações futuras dum 

património que, sendo privado, é parte integrante da paisagem e da estrutura urbana, por isso de 

inequívoco interesse público. 

Em Julho de 1989, por iniciativa da Câmara Municipal e da Comissão Instaladora da Federação das 

Comissões de Moradores, realizaram-se as “Jornadas/Debate - Construções e Loteamentos 

Clandestinos”, envolvendo diversos profissionais e especialistas de todo o país num debate sobre a 

temática urbanística e de coesão social a que o fenómeno “clandestino” apelava. No caso do 

aglomerado da Serra do Pilar o Município procurou soluções objetivas, no sentido de promover um 

processo expedito de regularização de aglomerados ilegais, embora fortemente condicionado pela 

quantidade de realojamentos dos agregados familiares decorrentes de demolições a efetuar e pelo 

incomportável encargo financeiro que o volume dessas demolições exigia. Contudo, e perante um 

quadro de incapacidade de resolver o que, na época, foi tido como óbvio – a demolição geral – o 

Município, em entendimento com as entidades proprietárias dos terrenos e a Segurança Social, e em 

parceria com a Associação de Moradores (fornecimento de mão de obra), deu início a um processo de 

infraestruturação básica (rede de abastecimento de água e drenagem de águas pluviais) e de 

requalificação do espaço público, dotando ainda algumas edificações de equipamentos básicos de 

higienização. Em simultâneo, e em concertação, foi estancada a evolução da construção neste 

aglomerado.  
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Em 2010, a área foi classificada como AUGI - área urbana de génese ilegal. 

A construção da Ponte do Infante e áreas de acesso rasgaram o Bairro, dividindo-o em duas partes que, 

pertencendo ao mesmo aglomerado, já se separavam pela Rua 2 (eliminada) e que a morfologia natural 

apenas unia pela Travessa Cabo Simão (que assegurava o acesso pedonal à beira-rio). O Município 

promoveu a operação de regularização da escarpa, demolindo um número significativo de edificações, o 

que envolveu um processo negocial complexo, mas pacífico. Importa agora reordenar as construções 

remanescentes, requalificando. 

Atualmente a estrutura urbana constitui-se por seis arruamentos - Rua Um (único acesso automóvel, a 

partir da Avenida D. João II, e a mais extensa com cerca de 320m), Rua Quatro, Rua Seis, Rua Sete, Rua 

Oito e Rua Dez. O acesso ao bairro é realizado apenas pela Rua Um - Escarpa da Serra. 

Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial 

O PDM – Plano Diretor Municipal – é o único instrumento de gestão territorial em vigor sobre a área da 

UIP5 e constitui, este aglomerado como unidade operativa de planeamento e gestão- UOPG OD5 - 

Escarpa da Serra do Pilar, a única que se sobrepõe (ainda que parcialmente) à ARU-CH. 

De acordo com os artigos 140º, 146º e 147º do regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) e 

respetivo Anexo V, esta UOPG destina-se à estruturação urbanística, paisagística e ambiental da área 

abrangida, à requalificação do espaço público e do canal ferroviário desativado, assim como à 

eliminação progressiva das construções ilegais existentes. 

A encosta norte-nascente da Serra do Pilar integra-se na subcategoria “Áreas Verdes de Enquadramento 

Paisagístico em Estrutura Ecológica Fundamental”, sendo interrompida pelo Bairro da Serra que se 

integra na subcategoria de “Áreas de Expansão Urbana de Tipologia Mista Tipo II”. 

O PDM de Vila Nova de Gaia (publicado no Diário da república, 2ª série, nº155, de 12 de Agosto de 

2009) caracteriza a área em análise da seguinte forma: 

| Planta de Ordenamento | 

(Carta de qualificação do solo) 

“Área de intervenção classificada como Áreas de Expansão Tipologia Mista Tipo II”, estando a 

envolvente à área de intervenção classificada como “Estrutura Ecológica Fundamental”. 

(Carta de mobilidade e transportes) 

Eixos concelhios estruturantes existentes – Ponte do Infante, a limitar a área de intervenção.  

Designação de Nó viário a estudar, que inclui um eixo estruturante concelhio previsto, com ligação ao 

arruamento de acesso à área de intervenção. 

(Carta de Salvaguardas) 

Património arquitetónico - o espaço público e a área complementar estão abrangidos pelo nível de 

proteção integral I.  

A ponte Maria Pia, encontra-se destacada em Edifícios e outras construções. 

|Planta de Condicionantes| 

Servidão aeronáutica do Aeroporto do Porto – zona 7   

Zona de proteção e instalação militar 

Nota:  A área contigua a norte está classificada como: REN – Rede Ecológica Nacional;  
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Área de jurisdição APDL - Margem das águas navegáveis ou flutuáveis do Rio Douro 

 

2. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

Espaço público 

O espaço público da UIP5 apresenta poucas variantes ao longo de toda a área. Denota-se a ausência de 

passeios em quase todos os arruamentos, assim como lugares de estacionamento formais. 

O pavimento predominante é o paralelo de granito, excetuando-se na Rua Nº3 e Rua Nº4 que 

apresentam betuminoso. O arruamento principal, Rua Nº1, encontra-se em pavimento betuminoso no 

seu primeiro tramo e a paralelo de granito na envolvente às edificações.  

Regista-se a inexistência de ligação dos arruamentos internos da UIP5 com quaisquer outros percursos 

na proximidade, nomeadamente no acesso pedonal à beira-rio. 

Edificado 

A configuração e estrutura parcelar da área da UIP5 decorre de um processo espontâneo, empírico e 

especulativo de divisão do solo para fins habitacionais. Os primeiros ocupantes chegam à Escarpa da 

Serra do Pilar oriundos, na sua maioria, de ambientes rurais, e refletindo os seus hábitos de vida na 

ocupação das parcelas de pequena dimensão (desde logo com o anseio de organizar o logradouro como 

horta e preencher os fundos de lote com arrecadação e recolha de animais domésticos).  

As construções variam entre um e três pisos, sendo na sua maioria de piso térreo (apenas quatro 

possuem três pisos).  

Estruturalmente predominam estruturas de betão armado, preenchidas com paredes de alvenaria de 

tijolo ou bloco de cimento. Os revestimentos de fachada têm no reboco areado e pintado de cor clara a 

preferência da maioria, sendo o azulejo a opção de cerca de 20% dos casos.  

As coberturas são, na sua maioria, revestidas com telha cerâmica e, em alguns casos, com chapa 

metálica. A caixilharia é quase na totalidade em alumínio.  

As construções não apresentam erudição na composição formal, resultando da aptidão individual de 

edificar, eventualmente, o mais rápido e barato possível. 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE INTERVENÇÃO 

Principais vetores de atuação: 

• Desenvolver procedimentos de aclaração da titularidade das propriedades; 

• Desenvolvimento dos procedimentos que conduzem à legalização das construções existentes; 

• Regenerar mantendo e estimulando a diversidade de funções e ocupações; 

• Promover a realização de obras no edificado de forma a assegurar a melhoria das condições de 

habitabilidade e segurança; 

• Requalificar o espaço de uso público; 

• Potenciar a afirmação identitária e de diferenciação urbana. 

• Modernizar das infraestruturas urbanas. 
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• Qualificar e integrar promovendo a inclusão social e a coesão territorial. 

• Melhorar a mobilidade. 

• Promover a criação de acessibilidades para cidadãos com mobilidade reduzida. 

Objetivos estratégicos 

1. Potenciar, desenvolver e atrair para esta área os benefícios decorrentes da influência da 

proximidade da Ponte Maria Pia bem como dos centros históricos de Gaia e do Porto. 

2. Regenerar edifícios funcionalmente inadequados. 

Considerando que o bairro é essencialmente residencial, afigura-se essencial promover a realização de 

operações urbanísticas que visem dotar as construções de melhores condições de habitabilidade, 

promovendo a demolição das consideradas insuscetíveis de regularização e assumir a necessidade de 

afirmação identitária e de diferenciação urbana da UIP5.  

Deverá ser ponderada, em sede de revisão do PDM, ou no processo de elaboração do Plano de 

Pormenor de Reabilitação Urbana do Centro Histórico, a orientação inscrita na UOPG OD5 PDM – 

ESCARPA DA SERRA, que prevê a eliminação progressiva das construções ilegais existentes.  

3. Garantir a requalificação do espaço público:  

Redesenhar e requalificar os arruamentos da UIP5, incluindo a criação de uma rede de percursos que 

façam a ligação pedonal com a travessa Cabo Simão, melhorando a ligação entre a cota alta e a cota 

baixa, conetando estas áreas e permitindo ainda a utilização lúdica/turística ao percorrer a toda a 

Escarpa da Serra. 

4. Criar espaços de estadia de uso público qualificados, dotados de arborização e que integrem a 

rede verde do CH, em articulação com a Intervenção Estratégica Rede Verde e Parque Circular ao Centro 

Histórico. 

5. Promover a instalação de equipamentos de apoio à população local e a novos residentes, como 

por exemplo: centro de dia, infantário/ coletividade local. 

6. Otimizar a rede de transportes, garantido a articulação com as estruturas e meios de transporte 

envolventes (da área cidade, encostas do Douro e Porto), integrando os principais eixos de acesso ao 

centro histórico. 

 



 

 

 

UIP 5 | BAIRRO DA SERRA DO PILAR 

 

Índice. PEÇAS DESENHADAS 

 

FOTOGRAFIAS 

LOCALIZAÇÃO 

ANÁLISE 

• USOS R/C 

• USOS PISO 1 E RESTANTES 

• ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS 

• NÚMERO DE PISOS 

• MATERIAIS DOMINANTES. FACHADAS 

• MATERIAIS DOMINANTES. COBERTURAS 

• MATERIAIS DOMINANTES. CAIXILHARIAS 

• PROCESSOS GU ATIVOS 

• CADASTRO 
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UNIDADE DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 6 
Serpa Pinto 

UIP 6. 118.880m
2
 |714 m/l de arruamentos 

 
 
Localização 

Situada na freguesia de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, integra a margem sul do rio Douro, 

sendo limitada a norte pela rua da Carvalhosa e o convento Corpus Christi e a sul pela avenida Manoel 

de Oliveira, via Rosa Mota e caminho de ferro. O eixo estruturante é a rua de Serpa Pinto que se 

desenvolve perpendicularmente ao rio. A unidade UIP6 compreende ainda as ruas do Barão de Forrester 

e Dona Leonor de Freitas. 

 

1. ENQUADRAMENTO 

O Centro Histórico de Vila Nova de Gaia desenvolve-se na margem sul do rio Douro, entre duas 

elevações de terreno que fazem o seu enquadramento urbanístico e paisagístico – a nascente, da Serra 

do Pilar e, a poente, o morro do Castelo de Gaia. 

A UIP6 localiza-se no lado Nascente do morro do Castelo de Gaia, sendo a rua Serpa Pinto, antiga 

Calçada das Freiras, o eixo estruturante que articula a cota baixa, junto ao rio, com a cota alta (Avenida 

Manoel de Oliveira, Via Rosa Mota e linha do caminho de ferro).  

A unidade em análise é caraterizada por grandes armazéns de vinho do Porto, tipologia que, a partir do 

séc. XVIII, passa a ocupar de forma intensa a zona ribeirinha de Gaia, acompanhando o aumento das 

exportações e a consequente necessidade de amplos espaços de armazenamento que o Porto não 

possui. Para além do espaço disponível para a instalação destes edifícios, a localização privilegiada é 

fator determinante na tradição do armazenamento nesta margem do rio Douro: estando exposta a 

Norte, é mais fria e húmida, reunindo assim as condições ideais para o armazenamento e 

envelhecimento do vinho do porto. 

Atualmente, grande parte destas estruturas continuam ativas fazendo uso da rua Serpa Pinto como eixo 

de escoamento dos seus produtos. A área em estudo é também utilizada pelos peões (nomeadamente 

turistas que percorrem o centro histórico), apesar do forte declive e constrangimentos vários, como 

ausência de passeios, estacionamento desordenado e abusivo e cargas e descargas nas imediações de 

edifícios de armazém. 

Destacam-se, nos limites norte e sul da UIP 6, duas áreas que se sinalizaram como objeto de intervenção 

prioritária: o terreno de grandes dimensões e construção inacabada, a norte, e o edifício degradado e 

devoluto do instituto da vinha e do vinho do porto, a sul.  

 

Apontamentos históricos 

Em 1255 é criada junto ao rio a Vila de Gaia, através do foral de D. Afonso III, que concede à população, 

mercadores e pescadores, importantes privilégios, como o de não pagarem portagem em todo o reino. 

Em 1288 o foral de D. Dinis reduz a sua importância administrativa mas cria a Vila Nova de Rei, onde é 

hoje a parte baixa da freguesia de Santa Marinha, local importante como estaleiro de navios. 

Em 1518,data do foral de D. Manuel I que aglutina numa única entidade Vila Nova e Gaia, fazia-se já 

sentir a influência de grandes casas religiosas possuidoras de imensas propriedades e rendimentos, 
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como é o caso do convento dominicano de Corpus Christi fundado no séc. XIV por Maria Petite, mais 

precisamente em 1345 e que no séc. XVII é reedificado no local onde ainda hoje se encontra. 

No séc. XVIII, com as reformas do marquês de Pombal, a zona conhece um forte desenvolvimento que 

conduz ao estabelecimento de negociantes ingleses, flamengos e hamburgueses no Porto. É também 

desta época a fixação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro junto dos armazéns 

de diversas companhias exportadoras de Vinho do Porto. As características geográficas, de exposição 

solar e climatéricas propiciaram a instalação de armazéns destinados não apenas ao vinho do porto mas 

também a outros produtos. 

O cerco do Porto, em 1832-1833, foi um acontecimento histórico de grande relevância para o 

desenvolvimento da forma urbana da unidade em análise. A batalha de 14 de outubro de 1832 entre 

liberais e absolutistas culminou com o incêndio ateado por estes que atingiu os armazéns de vinho do 

porto. Após o cerco, houve um sentido de regeneração urbana: a malha construída alargou-se e foram 

criados novos acessos. Este episódio teve grande impacto na ocupação ao longo da antiga calçada das 

freiras, atual rua de Serpa Pinto. 

Em 1849 a abertura da Ponte Pênsil construída por Stanislas Bigot conduz à abertura da Rua General 

Torres (importante eixo de ligação à cota alta). 

Em 1864 é inaugurada a estação ferroviária das Devesas passando o transporte do vinho a ser efetuado 

através da linha de caminho-ferro, o que conduz ao abandono gradual do Rabelo e, consequentemente, 

à forte diminuição de atividade no rio Douro. 

Em 1873, com a construção da linha férrea do Douro, com uma forte presença na malha urbana, a 

implantação das caves passa a não depender exclusivamente da proximidade do rio. As ruas de Serpa 

Pinto e do Choupelo são as principais vias de ligação entre cota alta e cota baixa. De referir a construção 

de um elevador na Rua da Calçada das Freiras que permitia vencer a encosta, facilitando o transporte de 

mercadoria entre a beira rio e a estação das Devesas. 

Finalmente, a construção da ponte Luiz I, em 1886, introduz uma ligação a dois níveis, conduzindo ao 

rasgamento da Avenida da República. 

Data de 1926 a criação do “Entreposto Único e Privativo do Vinho do Porto” que conferiu ao centro 

histórico de Gaia um estatuto único, ligando-o de forma decisiva ao vinho do porto. 

 

Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial 

O Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia (publicado no Diário da república, 2ª série, nº155, de 12 

de Agosto de 2009) caracteriza a área em análise da seguinte forma: 

| Planta de Ordenamento | 

(Carta de qualificação do solo) 

Área classificada como solo urbano / área urbanizada de uso geral / centro histórico – áreas de usos 

mistos TIPO I e TIPO II – correspondentes a tecidos consolidados. 

Área para equipamentos gerais – Existente (Mercado Beira-rio) 

Área de comércio e serviços 

Zonas inundáveis 

(Carta de mobilidade e transportes) 

Eixos concelhios complementares existentes – Avenida Beira-rio, Serpa Pinto e Cândido dos Reis. 
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Transportes fluviais – estão previstas duas infraestruturas de apoio, uma na zona do cais de Gaia e outra 

perto da Ponte Luiz I. 

(Carta de Salvaguardas) 

A área encontra-se abrangida por duas zonas arqueológicas classificadas (ZAC) e pela zona arqueológica 

inventariada do Centro Histórico.  

Em relação ao património arquitectónico, o espaço público e a área complementar estão abrangidos 

pelo nível de proteção integral I. Inclui níveis de proteção integral de área complementar e de espaço 

público.   

|Planta de Condicionantes| 

Área de jurisdição da APDL 

Linhas de água entubadas 

Entreposto de Vila Nova de Gaia 

IPP Antigo Convento de Corpus Christi 

IPP Igreja Paroquial de Santa Marinha 

MN Mosteiro e Claustro da Serra do Pilar 

IPP Ponte Luiz I 

Porto Património Mundial - ZEP 

 

2. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

Espaço público 

A rua de Serpa pinto, com revestimento em betuminoso, é a principal via de ligação N-S à cota alta. A 

utilização desta rua por pesados, na distribuição de mercadorias das caves aí presentes é geradora de 

alguns constrangimentos no espaço público.  

Apesar da pendente acentuada, o primeiro tramo deste arruamento tem um uso pedonal intenso, já 

que é local de atravessamento dos peões que fazem a ligação pedonal pela rua do Barão de Forrester 

nas visitas às caves de vinho do Porto. A ausência de passeios de um dos lados desta via, o 

estacionamento desordenado e as cargas e descargas, anteriormente referidas, são motivo de conflito 

na utilização pedonal desta rua. 

A rua do Barão de Forrester, de escala pedonal, constitui um percurso interessante e alvo de 

intervenção no programa de reestruturação de espaços de uso público. Trata-se de um percurso 

turístico, a meia encosta, numa área central do Entreposto, que liga aos jardins das caves Sandeman e 

Largo de Santa Marinha através da escadaria do Campanário. Pretende-se incluir este percurso numa 

futura parceria com as caves de vinho do porto para abertura de espaços ao uso público e integração na 

rede de percursos pedonais. 

É desejável que a rua de Serpa Pinto seja usada em toda a sua extensão, o que passará pela ligação cota-

alta / cota-baixa com a introdução de meio mecânico, que mais não é do que uma reativação do antigo 

elevador da Calçada das Freiras. Esta intervenção articula-se, à cota alta, com a introdução de ciclovia e 

com o tratamento paisagístico nas vias Manoel Oliveira e Rosa Mota. 
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Edificado 

O Entreposto do Vinho do Porto de Vila Nova de Gaia constitui uma das mais antigas e importantes 

concentrações de «arquiteturas do vinho», conservando um número significativo de armazéns 

construídos para a conservação de vinhos do Porto e assumindo, neste sentido, um interesse 

patrimonial de conjunto. A instalação destes grandes armazéns carateriza decisivamente a UIP 6, 

conferindo-lhe uma singularidade a nível cadastral, tipológico e arquitetónico.  

As caves organizam-se através da repetição de um módulo longitudinal e direcionado, com 1 piso, pé 

direito duplo e paredes portantes em que assenta a estrutura de madeira que suporta o telhado de duas 

aguas e revestimento em telha. Este módulo, estrutura elementar de sentido prático e funcional que 

permite amplos espaços interiores de armazenamento, é repetido e transformado em organizações 

mais complexas. Relativamente à organização e modulação, estes edifícios apresentam-se como uma 

sucessão de espaços compactos, que muitas vezes fazem uso de ruas e pátios interiores que ajudam na 

organização e distribuição espacial. Apesar deste sentido mais interiorizado, salientam-se alguns 

exemplos de gavetos rematados por volumes mais altos, conferindo-lhes um sentido mais urbano e de 

diálogo com a rua em que estão implantados. 

Apesar das sucessivas intervenções ao longo do tempo, estamos na presença de um conjunto 

arquitetónico coerente e de grande relevância e que se pretende salvaguardar. A construção tradicional 

tem vindo a ser substituída, de forma sistemática, com especial incidência nas coberturas, através da 

introdução de estruturas metálicas lajes de betão e coberturas metálicas ou em fibrocimento. Neste 

sentido serão implementadas normas de salvaguarda para o edificado e medidas orientadoras para as 

intervenções nos edifícios com esta tipologia.  

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE INTERVENÇÃO 

Principais vetores de atuação: 

• Promover uma intervenção qualificadora no edificado, que não descaracterize nem adultere os 

parâmetros e elementos arquitetónicos e construtivos que consubstanciam a autenticidade tipológica 

da UIP6. 

• Promover uma intervenção qualificadora no espaço público que facilite a ligação à cota alta e ao miolo 

do centro histórico. 

•Potenciar a coexistência e articulação entre a localização das caves e o uso turístico. 

• Assegurar a contaminação positiva da malha interior do CH garantindo deste modo as ligações à cota 

alta e à cidade envolvente. 

Objetivos estratégicos 

1. Potenciar, expandindo para áreas adjacentes através de um efeito de contaminação, os 

benefícios decorrentes da localização estratégica da UIP6. 

A curta permanência do turista na margem sul do Douro é um problema recorrente. A resolução deste 

problema passa pela criação de novos polos de atratividade, pela requalificação dos espaços existentes 

e pela diversificação da oferta. O facto dos movimentos se concentrarem na frente de rio contribui para 

o agravamento da situação e gera um contraste entre a malha interior, onde a degradação do edificado 

e o abandono dos espaços é bem visível, e a marginal onde se verifica uma forte pressão urbanística e 

grande intensidade de uso.  
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A intervenção no espaço público e a criação de percursos pedonais devidamente apoiados por um plano 

de sinalética e pela articulação com outras formas de deslocação (integrando o plano de mobilidade do 

CH).  

2. Criar espaços de estadia de uso público qualificados, dotados de arborização e que integrem a 

rede verde do CH 

Os espaços de estadia de que o centro histórico de Gaia dispõe são poucos, de dimensão relativamente 

exígua e praticamente desprovidos de vegetação. 

Numa área que se caracteriza pela existência de grandes espaços verdes correspondentes a antigas 

quintas, é de assinalar a quase inexistência de espaços verdes de utilização pública.    

A criação de uma rede de percursos pedonais contempla intervenções de requalificação do espaço 

público, mas também a abertura de caminhos e espaços privados ao uso público através da criação de 

parcerias com os proprietários. Na UIP6 destacam-se os jardins das caves Sandeman, integrados no 

percurso pedonal realizado pela rua do Barão de Forrester, até ao largo de Santa Marinha, através da 

escadaria do Campanário. 

3. Redesenhar a rua Serpa Pinto e promover a ligação cota alta/ cota baixa. 

É desejável que a rua de Serpa Pinto, de forte pendente, seja usada em toda a sua extensão, o que 

passará pela ligação cota-alta / cota-baixa com a introdução de meio mecânico, que mais não é do que 

uma reativação do antigo elevador da Calçada das Freiras. Esta intervenção articula-se, à cota alta, com 

a introdução de ciclovia e tratamento paisagístico nas vias Manoel Oliveira e Rosa Mota. 

4. Promover a reabilitação da Rua de Serpa Pinto ao nível do edificado: Programa de salvaguarda 

da identidade morfo-tipológica 

Os trabalhos de análise e caracterização efetuados para o arruamento de Serpa Pinto permitem aferir 

um conjunto de características, princípios, parâmetros dimensionais, materiais construtivos e cores que, 

pela sua permanência e repetição, constituem a unidade tipológica da UIP6. 

Pretende-se criar um conjunto de normas de intervenção no edificado com base nos estudos de 

caracterização e análise realizados. Neste sentido serão implementadas normas de salvaguarda para o 

edificado do CH e medidas orientadoras para as intervenções nos edifícios com tipologia de armazém.  

As normas de salvaguarda do edificado, elaboradas em parceria com a gestão urbanística, permitem 

garantir uma maior equidade nas informações prestadas, uma maior transparência e clareza na 

transmissão de orientações para o exterior e acima de tudo, a salvaguarda da identidade tipológica da 

área em questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UIP 6 | SERPA PINTO 

 

Índice. PEÇAS DESENHADAS 

 

FOTOGRAFIAS 

LOCALIZAÇÃO 

ANÁLISE 

• USOS R/C 

• USOS PISO 1 E RESTANTES 

• EDIFÍCIOS DE REFERÊNCIA 

• ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS 

• NÚMERO DE PISOS 

• MATERIAIS DOMINANTES. FACHADAS 

• MATERIAIS DOMINANTES. COBERTURAS 

• MATERIAIS DOMINANTES. CAIXILHARIAS 

• PROCESSOS GU ATIVOS 

• CADASTRO 

• ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIAS 
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ESPAÇO DE USO PÚBLICO 

 

Os espaços urbanos configuram a cidade. As transições de escala - da rua para a viela, da viela para o 

largo – enriquecem e potenciam sensações de surpresa e descoberta. Mas é fundamental a articulação 

dos espaços públicos segundo uma rede que permita uma leitura contínua da cidade e das diferentes 

tipologias de espaço que a formam e através da qual se processe a ligação entre o edificado. 

O que se pretende é um centro histórico com carácter, com identidade e vida, percecionado a partir de 

uma rede de espaços qualificados, variados no seu tipo e inserção, mas também unos, no seu 

tratamento e linguagem e que, deste modo, reforcem o carácter identitário do local.  

O Centro Histórico tem vindo a ser alvo de diversas intervenções no espaço público, sendo o exemplo 

mais significativo a requalificação em 2012 de 21 arruamentos no âmbito do programa de candidaturas 

a fundos comunitários (QREN I/QREN II). Esta intervenção, ao abranger um grande número de 

arruamentos e largos, permitiu dotar parte do Centro Histórico de uma imagem coesa. Mais tarde, a rua 

General Torres e a rua Rei Ramiro foram intervencionadas, tendo sido adotadas soluções distintas das 

definidas na empreitada anterior.  

Para evitar a proliferação de uma diversidade de soluções que em nada contribui para a leitura unificada 

do local, foi criado, no âmbito desta operação estratégica, um conjunto de normas que se destinam a 

orientar os projetos de intervenção no espaço público, sejam de iniciativa particular ou de iniciativa 

municipal.  

São estabelecidos critérios que orientam a interação dos diferentes elementos que compõem o espaço 

público, prevendo a sua disposição, dimensionamento e composição, e regulamentando a colocação de 

mobiliário urbano. São ainda determinadas dimensões mínimas e máximas para os diferentes 

elementos, por forma a criar espaços públicos com qualidade e acessíveis a todos.  

Os princípios orientadores são aqui descritos de forma resumida focando-se principalmente na forma 

como o desenho pode resolver problemas de ordem funcional. Complementarmente são apresentadas 

peças desenhadas que ilustram as diferentes soluções. 

 

1. SOLUÇÕES TIPO 

O objetivo é estruturar o espaço público do Centro Histórico dando-lhe unidade e criando uma rede de 

espaços exteriores qualificados que o valorizem, e onde na maioria dos casos é dada prioridade ao peão.  

A hierarquização da rede viária da ARU serviu de fio condutor à definição das soluções tipo a adotar. No 

final verifica-se que, de uma forma genérica, é possível agrupar as soluções em 2 grandes grupos de 

acordo com a sua localização e escala: 

1. Os eixos com traçados irregulares e com perfis de reduzida dimensão que definem a malha urbana 

do Centro Histórico: Percursos pedonais |Vias locais |Vias complementares internas; 

2.  As vias mais recentes, de maior dimensão, que circundam a ARU CH, à cota alta, e que ligam o 

Centro Histórico à rede viária da Área Metropolitana do Porto: Vias Estruturantes |Circular Verde 

No primeiro grupo, e no caso dos arruamentos localizados à cota baixa, e portanto sem declive, o 

coletor de águas pluviais é o elemento que marca a composição e confere unidade aos espaços, sendo 

rematado à superfície por uma guia dupla de granito composta por peças afastadas cerca de 2cm, de 

modo a criar um rasgo central contínuo, através do qual se efetua o escoamento. Nestas situações o 

coletor é também um indicador de percurso e uma faixa de circulação pedonal. 
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Nos arruamentos com declive acentuado o escoamento das águas pluviais é feito transversalmente, a 

intervalos regulares, por forma a absorver a maior quantidade de água possível. A solução proposta 

consiste na introdução de grelhas perpendiculares ao arruamento, antecedidas por guias de granito 

desniveladas (3cm), que funcionam como pequenas lombas que condicionam o trânsito e tornam a 

descida pedonal mais estável. 

Sem prejuízo das soluções tipo apresentadas para o escoamento das águas pluviais poderá admitir-se a 

introdução de sumidouros como complemento das soluções técnicas, desde que se verifique ser 

essencial à eficácia do escoamento e desde que tal não prejudique a coerência formal do projeto. 

De igual modo, em situações de exceção, devidamente justificadas por condicionamentos técnicos, 

formais ou de uso dos espaços, e nas condições referidas no parágrafo anterior, admite-se a substituição 

das soluções preconizadas por sumidouros.    

Apesar de se encontrar no grupo dos arruamentos que integram o miolo do Centro Histórico, a marginal 

fluvial obriga a outro tipo de reflexão. Este é o espaço público de excelência da ARU e aquele que 

apresenta mais problemas de ordem funcional, sendo único na dimensão do seu perfil, na regularidade 

do traçado e na relação que estabelece com o edificado, por um lado, e com o Douro, por outro. O perfil 

apresentado é representativo apenas do tramo de maior extensão, dada a diversidade formal, de usos e 

urbana do eixo em questão. O projeto passará necessariamente por uma maior diversidade ao nível dos 

perfis.  

No segundo grupo, enquadram-se as novas vias urbanas que circundam o centro histórico. De referir 

que embora alguns dos troços se encontrem fora dos limites da ARU são aqui considerados porque 

integram a circular verde do Centro Histórico que faz o seu enquadramento paisagístico. A proposta 

passa por dotá-las de arborização e de ciclovias através das quais será possível fazer o percurso em 

bicicleta entre o Cais do Cavaco, a poente, à cota do rio, e a ponte Maria Pia, a nascente, à cota alta. São 

eixos que, pelas suas características e dimensões, privilegiam as deslocações rápidas do automóvel. É 

necessário redesenhá-los, dando-lhes outra escala, mais próxima do peão, reduzindo o canal de 

circulação automóvel, requalificando-os paisagisticamente através da dotação de arborização e de 

espaços verdes. 

Sempre que se considere pertinente, e sempre que tal seja compatível com a largura do perfil, as 

soluções tipo representadas poderão ser complementadas com a inclusão de uma ciclovia. Em qualquer 

caso a largura mínima admitida para o canal ciclável é de 1,50 (um sentido) e 2,50m (dois sentidos). 

As soluções a adotar para a iluminação deverão ser eco-eficientes ou de baixo consumo. 

Ao nível das infraestruturas não é admitida a suspensão de cablagens nos arruamentos, sendo que no 

caso da fixação de luminárias nas fachadas, ou em pendurais, a condução da cablagem pela fachada 

deve ser feita da forma mais integrada possível por forma a minimizar o seu impacto. 

As infraestruturas deverão ser sempre enterradas.  

1.1 PERCURSOS PEDONAIS 

Apesar desta tipologia estar enquadrada na intervenção estratégica Rede Verde e Parque Circular, é 

feita aqui uma descrição sumária de modo a articular a proposta com as intervenções programadas para 

os restantes tipos. 

Caminhos Entre Quintas 

A proposta é composta por um conjunto de ações de natureza pouco evasiva e de execução 

relativamente simples, rápida e pouco dispendiosa: 

1. Limpeza e pavimentação dos caminhos com saibro, cubo ou lajeado de granito antigo.  
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2. Limpeza de muros e fachadas e remoção de vegetação espontânea ou elementos dissonantes. 

3. Sistema de iluminação solar com as luminárias fixas aos muros. 

4. Aplicação de soluções de sombreamento, como latadas ou pérgolas, associadas a zonas de 

estadia. 

Escadas 

As intervenções consistem na regularização dos degraus, de modo a uniformizar as alturas e a criar 

patamares de dimensões idênticas. Os degraus deverão ser executados através de guias de granito e os 

patamares revestidos preferencialmente com lajeado de granito de dimensão variável sendo que, 

sempre que possível, deverá ser reposto o lajeado de granito antigo. 

O escoamento das águas pluviais é feito através da introdução de grelhas de escoamento paralelas aos 

degraus em alguns patamares. 

A iluminação é feita por luminárias fixas nas fachadas, deverá ser prevista a inclusão de mobiliário 

urbano e de corrimão, quando se justifique. 

Travessas | Vielas 

Propõe-se a introdução de lajeado de granito composto por peças de dimensão variável, ou a reposição 

de lajeado antigo que se encontre em bom estado de conservação, por forma a reforçar o caráter 

pedonal das travessas e vielas do Centro Histórico inibindo a sua utilização por veículos. 

O remate junto ao plano irregular das fachadas poderá ser feito com paralelo de granito, sendo o 

escoamento das águas pluviais feito através de um rasgo central e longitudinal ao arruamento.  

A iluminação é feita através de luminárias suspensas em pendurais localizados a eixo do arruamento. 

1.2 VIAS LOCAIS 

Ruas com inclinação acentuada 

A inclinação pronunciada destes arruamentos obriga a que o percurso seja lento, pautado por pausas, 

sendo que a largura exígua de grande parte dos eixos agrava o convívio do peão com o automóvel. 

Como forma de suavizar o percurso propõe-se a introdução de faixas transversais ao arruamento. Estes 

elementos incorporam a solução adotada para o escoamento das águas pluviais e são compostos por 

grelhas perpendiculares ao arruamento, antecedidas por guias de granito desniveladas (3cm), que 

funcionam como pequenas lombas que condicionam o trânsito e tornam a descida pedonal mais 

estável. 

Junto às fachadas propõe-se a criação de um friso composto por duas fiadas de cubos de granito de 

11cm e uma guia de 40cm. Este friso será interrompido pontualmente nos acessos às edificações, para 

dar lugar a uma laje em granito com largura adaptável à dimensão do vão, que permitirá resolver os 

desníveis entre as cotas de soleira e as cotas do arruamento. Sempre que necessário sobre esta peça 

será colocada uma outra, de modo a formar um degrau, e assim facilitar o acesso às habitações. Para 

garantir uma melhor aderência no pavimento, o material de revestimento dominante é o cubo de 

granito. 

A iluminação é feita através de luminárias fixas nas fachadas. 

Ruas sem inclinação 

Os arruamentos do Centro Histórico sem pendente localizam-se, na sua maioria, à cota baixa, próximo 

do rio. A proximidade ao passeio marginal faz com que estes eixos sejam muito utilizados pelos peões 

que vêm obrigados a partilhar o espaço os camiões cisterna, que utilizam estes canais para aceder aos 

armazéns. Dada a exiguidade dos perfis este conflito funcional não pode ser resolvido através da 
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introdução de passeios de dimensão regulamentar, o que levou a que se optasse por um pavimento 

partilhado para peões e veículos. 

São duas as soluções propostas: 

1. Pavimento partilhado, composto na zona central por cubo de granito e lateralmente por duas 

faixas em paralelo de granito que permite absorver as torções do eixo e as irregularidades dos 

planos de fachada. O escoamento das águas é feito através de um rasgo central que se 

desenvolve longitudinalmente ao longo de todo o arruamento.  

2. Pavimento partilhado definido por canal de circulação automóvel com pavimento em cubo de 

granito, sendo o remate junto às fachadas feito em paralelo de granito num dos lados e no 

oposto por uma faixa em lajeado de granito de dimensões variáveis para utilização do peão. O 

escoamento das águas pluviais é feito através de um rasgo que em simultâneo faz a transição 

entre dois materiais de pavimento (lajeado e o cubo de granito). 

A iluminação é feita por luminárias fixas nas fachadas. 

1.3 VIAS COMPLEMENTARES INTERNAS 

Ruas de ligação cota alta/cota baixa 

Estes eixos são muito idênticos às vias locais com inclinação muito acentuada diferenciando-se destas na 

largura do seu perfil, o que permite introduzir, nalguns casos, uma faixa de estacionamento longitudinal 

em cubo de granito, demarcada através de duas fiadas de paralelo de granito, e noutros uma faixa 

destinada ao peão e pavimentada por lajeado de granito. 

Marginal fluvial 

A sobrecarga funcional na marginal de rio conduz à necessidade urgente de reorganizar o seu canal por 

forma a devolver ao peão o espaço que foi lentamente ocupado por esplanadas, por cavaletes com a 

descrição de ementas, por novos equipamentos ligados ao turismo, por estruturas efémeras de venda 

de bens alimentares ou por pequenos mercados de rua. 

A proposta consiste, fundamentalmente, na eliminação do estacionamento na marginal e na definição 

de uma faixa, com a largura aproximada do pilar do teleférico, que funcionará como faixa de mobiliário 

urbano (para colocação de arborização, sinalética, luminárias, quiosques, estruturas de venda 

temporária, etc) e de cargas e descargas (de mercadorias e de passageiros dos transportes públicos e 

turísticos) libertando assim o passeio junto ao rio para uso exclusivo do peão. No passeio oposto 

concentrar-se-ão as esplanadas dos restaurantes que ali existem, garantindo-se obrigatoriamente um 

canal livre de circulação de peões com a largura mínima de 1.50m. 

Do lado sul da marginal, à cota do canal de circulação automóvel, propõe-se a marcação de uma ciclovia 

a funcionar nos dois sentidos que ligue ao Porto através da Ponte Luiz I e que na zona do cais de 

atracagem do ‘Cais de Gaia’, no ponto de acesso a viaturas para cargas e descargas, inflete 

aproximando-se do rio. 

No passeio sul mantem-se o lajeado existente, reproduzindo-se a mesma estereotomia e o mesmo 

material no passeio norte. A faixa de mobiliário, o canal de circulação automóvel e a ciclovia serão em 

betuminoso e separados por guias de granito boleadas. 

A iluminação mantém-se em poste próprio. 

1.4 VIAS ESTRUTURANTES | CIRCULAR VERDE 

Solução A 

Esta solução destina-se a eixos com um perfil de grandes dimensões como é o caso da VL8. Propõe-se a 

definição de uma faixa central arborizada que separa os dois canais de circulação. Estes funcionam 

apenas num sentido e são compostos por ciclovia, adjacente à faixa verde central, e duas faixas de 

circulação automóvel com 3m de largura cada. O revestimento é em betuminoso sendo a ciclovia 
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separada da circulação automóvel por uma guia de granito boleada. Os passeios serão em cubo de 

granito 5x5 e terão a dimensão mínima de 1.50. Prevê-se estacionamento longitudinal, ao longo da via, 

intercalado com arborização.  

A iluminação é em poste próprio a colocar nos passeios e na faixa verde central. 

Solução B 

A proposta apresentada enquadra-se no perfil da Via Rosa Mota no limite sul da ARU e que se 

desenvolve paralelamente à linha de caminho de ferro. Dadas as suas dimensões, não é possível alterar 

significativamente o desenho atual – passeio apenas no lado norte da via e faixa automóvel com dois 

sentidos de circulação. No entanto, pretende-se reduzir a largura das faixas de circulação automóvel por 

forma a conseguir introduzir, do lado norte, um canal de ciclovia, com dois sentidos, e um passeio 

composto por canal de circulação pedonal com dimensão mínima de 1.20m e faixa de mobiliário com 

1m de largura para colocação de árvores, sinalética e mobiliário. No lado sul, propõe-se a introdução, ao 

longo da via, de uma caldeira estreita associada a uma estrutura vertical para plantação de espécies 

arbustivas/trepadeiras. 

O revestimento dos canais de circulação é em betuminoso, sendo a ciclovia separada da circulação 

automóvel por uma guia de granito boleada. O passeio será em cubo de granito 5x5 e a faixa de 

mobiliário urbano em ‘terraway’. 

A iluminação é em poste próprio a colocar na faixa de mobiliário. 

Na Via Manoel de Oliveira, que se desenvolve no mesmo eixo da Via Rosa Mota, o perfil é mais largo, o 

que permite introduzir outro passeio e estacionamento longitudinal ao longo da via intercalado com 

arborização.  

1.5 CIRCULAR VERDE 

Parque Urbano 

O parque da Ponte Maria Pia servirá de ligação, pedonal e ciclável, entre a ponte e a linha de caminho 

de ferro que se encontra desativada e que se pretende transformar em ciclovia. Para esta situação 

propõe-se a definição de um canal arborizado composto por uma faixa de mobiliário que separa a 

circulação dos peões das bicicletas e pontuado por zonas de estadia. A iluminação será em poste próprio 

e deverá ser privilegiada a adoção de materiais permeáveis como o ‘terraway’ ou o saibro.  
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objetivo                                    VALORIZAR 
 
prioridade de atuação          QUALIFICAR ÁREAS ESTRATÉGICAMENTE RELEVANTES 
 

intervenção estratégica        ESPAÇO DE USO PÚBLICO 
 

Âmbito Espaço não edificado 
NED_19 Tipologias de intervenção no espaço público – Definição de soluções tipo   
NED_20 Passadiço pedonal na margem do rio Douro – Ligação do Largo D. Luís à Tinturaria da Beira |Cais de S. Nicolau 

NED_21 
Recuperação ao domínio público das Escadas dos Santos Mártires - Rua Cabo Simão | Calçada da Serra (base do pilar da 
ponte Luiz I) 

NED_22 Escadas da Guarda –Av. Diogo Leite| Rua General Torres 
NED_23 Escadas de Monte Coimbra 
NED_24 Rua dos Santos Mártires – Av. Diogo Leite |Rua General Torres 
NED_25 Rua de Barão Forrester – troço até Rua Costa Santos – percurso pedonal 
NED_26 Escadas do Campanário – Largo de Santa Marinha |Rua de Costa Santos 
NED_27 Percurso pedonal no Choupelo entre Rua Cândido Reis (207)/Rua do Choupelo (308) 
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4. APOIOS E INCENTIVOS  

BENEFÍCIOS FISCAIS 

 BENEFÍCIO AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO 

IVA Taxa a 6% _ Empreitadas de reabilitação urbana 
realizadas em imóveis ou em espaços 
públicos localizados em ARU 

_Realização de um contrato 
de empreitada entre o 
empreiteiro e o dono de obra  

 

 

 

 

 

 

  

NED_28 Largo Miguel Bombarda/Rua Cândido dos Reis (troço até Rua Guilherme Braga) 
NED_29 Largo D. Luís (inclui eliminação de quiosque embutido no muro) 
NED_30 Rua da Piedade 
NED_31 Rua Serpa Pinto (não inclui canal para funicular Devesas/Cais de Gaia) 
NED_32 Rua António Granjo (troço Rua da Carvalhosa/Rua Rei Ramiro) 
NED_33 Rua António Granjo (troço Rua Marco/Rua da Carvalhosa) 
NED_34 Rua da Carvalhosa 
NED_35 Travessa da Carvalhosa e Rua das Azenhas 
NED_36 Rua de Monte Coimbra 
NED_37 Rua das Coradas 
NED_38 Rua D. Leonor Freitas 
NED_39 Arruamento de ligação entre a Rua D. Leonor de Freitas e Av. Manoel de Oliveira 
NED_40 Rua e Travessa de Barão Forrester (desde Rua Serpa Pinto) 
NED_41 Travessa de Barão Forrester (desde Rua Barão Forrester – sem saída) 
NED_42 Rua de Costa Santos 
NED_43 Rua do Choupelo (troço entre hotel Yetman e Largo Joaquim Magalhães) 
NED_44 Largo de Sampaio Bruno e Rua das Sete Passadas 
NED_45 Requalificação Urbana da Marginal Fluvial 

NED_46 
Programa operacional de obras de manutenção e reparação de pavimentos e infraestruturas em espaço de domínio 
público 

NED_47 Terreno Rua Guedes Amorim, Pilar, Fervença – privado – permuta para criação de espaço público 
NED_48 Projeto integrado de Reestruturação da Marginal Fluvial – Cais de Gaia 
NED_49 *A MINHA CIDADE* – aplicação informática de monitorização do espaço público no CH 
PP_04 Intervenções em domínio público 

nota: esta IE deve ser articulada com as IE’s  CH GAIA PATRIMÓNIO MUNDIAL, REDE VERDE E PARQUE CIRCULAR DO CH, UNIDADES DE 
INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA, PROGRAMA DE MOBILIDADE PARA O CH 
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CENTRO HISTÓRICO | CENTRO DE IDENTIDADE 

  

“Hay que considerar la ciudad como un valor patrimonial excepcional. Lo forma tanto la trama urbana 

como en mayor medida sus habitantes. Y ese valor constituye lo que yo llamo la fascinación de la ciudad. 

La otra es la asimilación de los valores, particularidades y potencialidades del territorio por los 

habitantes de la ciudad. La absoluta dicotomía entre habitantes urbanos y rurales; el desconocimiento y 

tantas veces el mal uso del territorio ha llevado al desinterés por lo que ocurre más allá de los muros de 

la ciudad, sin apreciar que en muchos aspectos la ciudad vive y necesita de su entorno inmediato y por 

tanto no lo puede ocupar indiscriminadamente.”  

BAYO, Alvaro Gómez-Ferrer . “Memoria, Patrimonio y Rehabilitación” . in Atas das conferências Cidades de rio e 

vinho. V. N. Gaia, março 2015 

 

O centro histórico é, antes de mais, de quem o vive, razão pela qual um dos pilares da operação de 

reabilitação reside na comunidade local. Pretende-se valorizar a participação das comunidades locais, 

integrando-as em todo o processo de transformação e revitalização do centro histórico, para que 

tenham uma voz ativa e se envolvam de facto na melhoria do seu espaço de vida. 

O programa contempla medidas de ação social, a instalação de equipamentos e serviços de apoio locais, 

e o desenvolvimento de uma programação cultural e lúdico/recreativa destinada à população, em 

articulação com as associações e coletividades locais. Pretende-se também integrar e procurar o 

contributo da comunidade escolar, através da implementação de projetos que levem o território do 

centro histórico para o campo do estudo e da reflexão e despertem os alunos para a singularidade e 

para a existência de diversos pontos de interesse na área. Este programa permitirá ainda promover o 

intercâmbio entre escolas, bem como entre diferentes graus de ensino. A criação de uma rede entre 

escolas, coletividades e associações locais, moradores e serviços municipais, gerará dinâmicas que 

contribuirão, seguramente, para o reforço da comunidade e para o reconhecimento de que o centro 

histórico é de todos. 

 

1. AÇÕES DE ÂMBITO SOCIAL 

Considera-se essencial facultar à população um conjunto de ações de apoio social integradas, que 

garanta um suporte efetivo aos mais idosos, mas não só, de modo a melhorar as condições de vida dos 

residentes e a atrair novas famílias para o centro histórico. A aposta em ações que promovam a coesão 

social resultará no reforço da identidade e no incremento do sentimento de pertença ao lugar.  

Os idosos constituem a grande fatia de residentes. O envelhecimento da população, a saída dos mais 

jovens, as baixas taxas de natalidade a nível nacional, a crescente ocupação do edificado habitacional 

por unidades de alojamento temporário, destinadas ao turismo, e o consequente incremento dos preços 

do mercado imobiliário, conduziu a que, atualmente, estejamos perante um Centro Histórico 

desertificado.  

O apoio social no Centro Histórico direciona-se naturalmente para os mais idosos, existindo a esse nível 

uma rede que dá resposta às necessidades atuais e que é composta por: centros de dia, cantina social e 

apoio domiciliário. No entanto o mesmo não se verifica nos programas de apoio às camadas mais 

jovens, quase inexistentes. A saída para o Candal da creche e jardim de infância até há bem pouco 

tempo instalada no centro paroquial é disso exemplo. 
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2. AÇÕES DE ÂMBITO CULTURAL, EDUCATIVO E DESPORTIVO 

 

 

Imagem 1 | Instituto Português de Fotografia 

 

Neste contexto é necessário reforçar as atividades e programas vocacionados para os mais jovens, de 

cariz desportivo, educativo, cultural e social, envolvendo neste esforço as coletividades locais e 

promovendo a convivência intergeracional. Aqui a valorização dos espaços de uso comum e a 

introdução de áreas verdes de recreio - espaços de vocação convivial – reveste-se de grande 

importância. 

O tecido social é feito destas interações que promovem a partilha de informação, incrementam as 

relações de proximidade e vizinhança e contribuem para a fixação da população residente.  

Constituem exemplos de ações desta natureza: 

• A promoção da atividade desportiva (canoagem, futebol e outros desportos coletivos) através de 

parcerias com coletividades e associações locais, como o Clube Desportivo do Torrão e a Secção de 

Remo do Sport Club do Porto. 

• A organização de eventos e torneios desportivos (reativação dos Jogos juvenis) 

• A implementação de atividades direcionadas para os mais jovens e ligadas ao rio Douro, como forma 

de promover o reforço de uma ligação ancestral entre a população e o rio que se tem vindo a perder.  

• Envolvimento dos jovens em associações culturais locais como a Tuna de Santa Marinha ou o Grupo de 

Rancho  
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• Promoção de parcerias entre as associações e instituições locais e as escolas, de diferentes graus 

académicos, à imagem do que já acontece entre a Associação Recreativa dos Mareantes do Douro e o 

agrupamento de escolas local.  

O envolvimento das escolas é igualmente essencial, estando previsto o desenvolvimento de um 

programa designado “PROGRAMA CONHECER O CH” e que visa tornar o território, a sua história, valores 

culturais e patrimoniais, um tema de estudo, potenciando desta forma o conhecimento por parte dos 

mais novos do local onde habitam e das suas raízes, por forma a reforçar os sentimentos de identidade 

e presença. Através deste programa pode ainda ser facilitado o contacto entre diversas instituições de 

ensino, locais ou não, promovendo desta forma o Centro Histórico para além das fronteiras do concelho.  

A salvaguarda da identidade muito depende da manutenção da população local. Para tal é necessário o 

desenvolvimento de políticas que vão nesse sentido, tema que será aprofundado na intervenção 

prioritária Repovoamento, e Diversificação Habitacional, sendo no entanto de incluir na presente 

estratégica as ações que conduzam a um incremento da qualidade de vida. A potenciação de serviços de 

proximidade e o reforço da oferta comercial constituem também importantes contributos (sendo o 

último tratado na intervenção estratégica Regeneração do Tecido Económico Local de Pequena 

Dimensão). 

Aqui trataremos da importância de prever novos equipamentos que criem dinâmicas locais, potenciem 

o convívio e introduzam novas valências na vivência urbana. São disso exemplo: 

• A criação de um pavilhão desportivo indoor aproveitando um armazém devoluto. 

• A requalificação do Centro Cultural e Desportivo da Beira-Rio ‘Zé da Micha’ 

• A abertura de um centro de noite destinado aos mais idosos 

• Instalação de equipamento de serviço público de proximidade – correios e farmácia 

•  A construção de uma capela mortuária 

• A abertura da Casa Comunitária do Castelo, no edifício de propriedade municipal localizado na rua de 

S. Lourenço, 203 

• A reabertura da creche e pré-escolar no Centro Histórico 

 

3. COMUNIDADES 

As instituições locais e a igreja são, muitas vezes, responsáveis pela preservação de valores culturais 

associados a festividades e celebrações locais. O centro histórico é rico em celebrações dessa natureza: 

Festas de S. Gonçalo (10 janeiro), festa de S. João (23/24 junho), Festa de Santa Marinha (18 julho) e 

Festa da Sra. do Pilar (15 Agosto). 

O retomar das tradições originalmente associadas às celebrações, recuperando a sua essência e 

evitando a uniformização é um dos objetivos a perseguir.  

As instituições locais encontram-se hoje fragilizadas pelo decréscimo populacional do Centro Histórico e 

vivem muitas vezes encerradas em si próprias não sendo envolvidas em iniciativas de carácter 

municipal.   
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Imagem 2 | Festas de São Gonçalo 

 

A promoção de parcerias entre elas, mas também com outras instituições municipais e supra-

municipais, a organização de eventos coletivos, a inclusão das instituições numa programação mais 

ampla e o envolvimento com a comunidade local, é fundamental para lhes conferir visibilidade e 

incrementar a sua atividade.  

É igualmente de sublinhar a importância da criação de laços e relações entre as diferentes comunidades 

que “habitam” o Centro Histórico: população local, instituições locais, mas também turistas e acima de 

tudo habitantes do restante concelho de Gaia.  

Um dos principais princípios em que assenta o documento da ORU é que este território é, 

potencialmente, o centro de identidade do concelho. Sendo o núcleo primordial, é igualmente o de 

maior simbolismo, podendo assumir uma função agregadora e potenciar o sentimento de comunidade. 

A grande força identitária das diferentes freguesias de Gaia é um dos seus aspetos distintivos, no 

entanto é essencial que dentro da sua diversidade encontrem um terreno comum, onde todas se 

reconheçam, onde se vejam representadas, e a partir do qual se faça a projeção de Vila Nova de Gaia 

para o exterior.  
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4. QUADRO DE AÇÕES 

 

 

5. APOIOS E INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA 
 
 
 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

 BENEFÍCIO AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO 

IMI Isenção por 3 anos _Prédios ou frações destinados a 
reabilitação 

_Certificação da obra de 
reabilitação por parte do IHRU, 
I.P. ou Câmara Municipal 
_Atribuição de classificação A / 
A+ ou subida de 2 níveis na 
certificação energética 

Isenção por 5 anos  _Prédios, ou frações, localizados em _Subida de 2 níveis no estado de 

C
Ó

D
IG

O
 A

Ç
Ã

O
 

 
objetivo                                     VALORIZAR 
 
prioridade de atuação          REFORÇAR OS SENTIMENTOS DE IDENTIDADE E PERTENÇA 
 

intervenção estratégica        CENTRO HISTÓRICO | CENTRO DE IDENTIDADE 
 

Âmbito  Edificado 
ED_04 Capela mortuária - construção 
ED_05 Instalação de um posto avançado dos Bombeiros sapadores (aquisição e reabilitação) – Centro de Proteção Civil 
ED_06 Instalação de equipamento de serviço público de proximidade 
ED_07 Reabilitação dos centros de dia para a 3ª idade 
ED_08 Cantina Social e serviço de emergência social (refeições gratuitas) - reabilitação 
ED_09 Edifício na Rua de S. Lourenço, 203 – Casa Comunitária do Castelo 
ED_10 Reabertura da creche e pré-escolar no CH – obras de reabilitação do edifício paroquial 

Âmbito  Comunidades 
CO_01 Programa segurança do visitante no centro histórico de Vila Nova de Gaia 
CO_02 Plano de ação integrado para as comunidades desfavorecidas 2015-2020 
CO_03 ‘Gaia + inclusiva’ 
CO_04 Centro de noite 
CO_05 Residência partilhada para idosos 
CO_06 ‘Vizinhos atentos’ 
CO_07 Instalação de equipamento e apoio a crianças e jovens – ATL – (‘Zé da Micha’) 
Âmbito Cultura | Educação | Desporto 
CED_12 Gai@prende 
CED_13 Programa manuais escolares gratuitos  
CED_14 Centro Cultural e Desportivo da Beira-Rio ‘Zé da Micha’  
CED_15 Reabilitação de edifício devoluto – armazém – para adaptação a espaço de desporto ‘indoor’ 
CED_16 Programa de desenvolvimento de eventos desportivos (5 anos) 

CED_17 
Fomentar e potenciar as atividades aquáticas de expressão nacional e internacional - parceria com as associações 
desportivas locais 

CED_18 Programa de dinamização de eventos culturais (5 anos) 
CED_19 Eventos de divulgação e promoção do CH – programa escolas 

CED_20 
Promoção do dia da leitura do território, *PROGRAMA CONHECER O CH*, junto do meio escolar, habitacional e 
turístico 

CED_21 *Cais do Fado* – turismo cultural e recreativo 
CED_22 *Gaia Folk* – turismo cultural e recreativo – etnografia e folclore 
CED_23 *GWM – WORLD MUSIC* – Festival de música transversal 
CED_24 Festas de S. Gonçalo (10 janeiro) 
CED_25 Festa Santa Marinha (18 julho) 
CED_26 Festa da Sra. do Pilar (15 agosto) 
CED_27 Festa de S. João (23/24 junho) 
PP_05 Programas para a identidade 

nota: esta IE deve ser articulada com as IE’s  CH GAIA PATRIMÓNIO MUNDIAL, PROGRAMA DE SALVAGUARDA DA IDENTIDADE MORFO-
TIPOLÓGICA, PROGRAMA RESTRUTURAR O ESPAÇO DE USO PÚBLICO, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO E  GESTÃO, VALORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO 
DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 
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A contar do ano, inclusive, da conclusão 
da obra de reabilitação 

ARU, objeto de ações de reabilitação conservação após a conclusão da 
obra de reabilitação 

IRS Dedução à coleta até um limite de 500€ 
de 30% dos encargos suportados pelo 
proprietário na reabilitação de: 

_Imóveis localizados em ARU 
recuperados nos termos das 
respetivas estratégias de reabilitação 

_Subida de 2 níveis no estado de 
conservação após a conclusão da 
obra de reabilitação 

Tributação à taxa de 5% nas mais-valias 
auferidas da: 

_Alienação de imóveis localizados em 
ARU recuperados nos termos das 
respetivas estratégias de reabilitação 

_Subida de 2 níveis no estado de 
conservação após a conclusão da 
obra de reabilitação 

Tributação à taxa de 5% dos rendimentos 
prediais auferidos do:  

_Arrendamento de prédios, ou 
frações, localizados em ARU 
recuperados nos termos das 
respetivas estratégias de reabilitação 
 

_Subida de 2 níveis no estado de 
conservação após a conclusão da 
obra de reabilitação 
_Sujeitos passivos de IRS 
residentes em território 
português 

IVA Taxa a 6% _ Empreitadas de reabilitação urbana 
realizadas em imóveis ou em espaços 
públicos localizados em ARU 

_Realização de um contrato de 
empreitada entre o empreiteiro 
e o dono de obra  

 

 

TAXAS MUNICIPAIS 

 TAXA AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO REDUÇÃO 

UTILIZAÇÃO DA VIA 

PÚBLICA, SUBSOLO 

E OUTROS ESPAÇOS 

PÚBLICOS 

Ocupação da via pública por 

motivos de obras 

_Prédios, ou frações, 

localizados na ARU CH, 

objeto de obras de 

conservação / reabilitação 

_ Período não superior a 60 

dias 
100% 

EMISSÃO DE 

ALVARÁS DE 

LICENÇA 

Licença para a realização de 

obras de edificação 

_Prédios, ou frações, 

localizados na ARU CH, 

objeto de ações de 

reabilitação 

 

_ Prédio ou fração 

autónoma destinado a 

habitação própria 

permanente 

_Prédio ou fração 

autónoma destinada a 

arrendamento para uso 

habitacional permanente 

_Criação de pelo menos 2 

postos de trabalho 

_ver exceções 

50% 

Autorização de utilização 

Licença para a realização de 

obras de demolição 

_Anexos ou outras 

construções localizadas na 

ARU CH 

_Construções pouco 

qualificadas que 

comprometam o equilíbrio 

da paisagem urbana 

_Da demolição resulte uma 

melhoria das condições de 

salubridade do local e sua 

envolvente 

100% 

TCU _Prédios, ou frações, 

localizados na ARU CH, 

objeto de ações de 

reabilitação 

_Criação de pelo menos 20 

postos de trabalho 

_Criação de equipamentos 

de utilização pública 

50% 
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PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO 

• IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 

• Programa Reabilitar para Arrendar 

• Programa reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

• IFEE 

 



VALORIZAR 
REFORÇAR OS SENTIMENTOS DE IDENTIDADE E PERTENÇA 

 

IDENTIDADE MORFO-TIPOLÓGICA 
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IDENTIDADE MORFOTIPOLÓGICA  

 

1. ENQUADRAMENTO  

O debate sobre a defesa e salvaguarda dos centros históricos, do património arquitetónico e da identidade dos 

sítios, implica refletir sobre os perigos reais da equalização e da despersonalização que o urbanismo e a 

arquitetura atual têm provocado nos seus tecidos urbanos, originando a sua descaracterização. No Centro 

Histórico de Gaia observam-se sinais claros e exemplos de atitudes condescendentes dessa natureza, 

resultantes de intervenções levadas a cabo sobre terrenos e edifícios de grande e pequena escala, conduzindo 

à descaracterização do tecido urbano, ao nível da identidade espacial e arquitetónica, dos usos endógenos 

dominantes, dos materiais e das cores, das cérceas e coberturas, refletindo uma alteração significativa do 

conjunto e, naturalmente, da paisagem urbana que comporta caraterísticas únicas. 

A conservação do conjunto histórico de Gaia reveste-se de grande importância. Para preservar a sua 

verdadeira identidade cultural e a sua dimensão morfológica e promover a sua valorização, a intervenção deve 

ser informada, planeada, progressiva e eficaz. 

Aldo Rossi em A Arquitetura da Cidade expõe uma análise que se fundamenta na geografia, na história e na 

arquitetura, distinguindo dois elementos na cidade: a área habitacional e urbana (que forma a história e a ideia 

de cidade) e os monumentos (como pontos fixos desta dinâmica em torno dos quais se agregam os restantes 

edifícios). A cidade antiga é encarada como uma obra de arte em que os elementos primários e perenes, os 

edifícios históricos e os monumentos, assumem um papel fundamental. A estes elementos primários, de 

grande valor para a forma urbana, não deve ser concedida a possibilidade de transformação. A conservação de 

conjuntos de “áreas patológicas” coexiste com o processo dinâmico de transformação da cidade e, por isso, o 

fenómeno de transformação está ligado à regeneração de certas zonas em detrimento de outras. 

A questão que se coloca atualmente, quando se trata de avaliar intervenções sobre pré-existências que 

integram, compõem e identificam os lugares históricos, foca-se na dúbia legitimidade de eliminação ou 

substituição gratuita da estrutura e da forma, da composição e dos materiais, elementos de caracterização da 

morfologia urbana e da tipologia edificatória, fundamentais para a identificação e interpretação da evolução 

dos sítios e das cidades.  

A informação arquitetónica atual favorece a diversidade da forma, sendo aceite que essa tendência seja uma 

expressão do nosso tempo, revestindo as ações de projeto de reabilitação urbana contemporâneas de grande 

complexidade de atuação, de mediação e decisão. A prática da intervenção no património construído 

carateriza-se, quer ao nível dos objetivos, quer ao nível dos procedimentos, por um somatório de ações 

isoladas, desligadas, de gostos e tendências formadas pelo mercado de novas tecnologias de construção 

universalistas, desprovida da consciência de que a arquitetura e paisagem são, indubitavelmente, um bem 

público. A morfologia das preexistências tem assumido diferentes papéis consoante a opção de atuação, 

reforçando a necessidade de reconverter e alterar a essência histórica e esquecendo o valor arquitetónico e 

patrimonial do conjunto. O diálogo entre passado e presente, entre a memória e a interpretação dos 

paradigmas contemporâneos é, muitas vezes, incompreensível e ilegível no âmbito de projetos que encaram a 

intervenção como uma resposta simplista e isolada de inovação e renovação. 

O parque edificado do Centro Histórico apresenta-se bastante envelhecido e desocupado, podendo quantificar-

se, com base num estudo realizado em 2014, 1274 edifícios localizados dentro dos limites da ARU, dos quais 76 

estão devolutos, 107 degradados e 30 em ruínas (sendo que a maioria do edificado corresponde a edifícios de 

grandes dimensões, de tipologia de armazém, a necessitar de requalificação). A estes casos devem ser 

acrescentados os edifícios reabilitados, ou em processo de regeneração, cujas opções de projeto, de decisão e 
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de construção, na maioria dos casos, não cuidaram, ou não estão a cuidar, de salvaguardar o edificado do 

Centro Histórico, protegendo o existente e reabilitando-o com dignidade.  

Reabilitar o centro histórico é urgente e impõe-se associar o seu valor patrimonial não apenas ao somatório 

dos monumentos que incorpora, mas também ao conjunto edificado de características únicas corporizadas 

pela massa de edifícios de tipologia de armazém. 

Promover a reabilitação é implementar um conjunto de ações que permitam encontrar novas vocações para as 

estruturas devolutas ou ocupadas por usos obsoletos, o que é especialmente pertinente no caso de armazéns, 

cujo inegável valor histórico e urbanístico obriga a pensar modos de reutilização que conservem a memória e, 

em especial, os elementos essenciais da sua arquitetura. 

Conscientes de que nem todos os valores são suscetíveis de se sujeitar à mudança, o trabalho de identificação 

dos valores fundamentais, dos elementos patrimoniais de referência, é essencial ao desenvolvimento de uma 

estratégia de evolução que não ponha em causa a preservação da identidade do lugar. 

 

2. A IDENTIDADE MORFOTIPOLÓGICA 

 

2.1. VOLUMETRIA E CÉRCEA 

O território do centro histórico é essencialmente ocupado, na sua origem, por armazéns e edifícios 

habitacionais. Os primeiros possuem uma altura média de 3 a 4m, configurando grandes parcelas com 

utilização horizontal. Os edifícios de habitação e comércio, com altura média de 6 a 15m, ocupam parcelas de 

pequena dimensão e de frente reduzida com utilização vertical. 

Os armazéns desenvolvem-se, maioritariamente, num piso único de pé direito elevado. Apesar da grande 

dimensão das propriedades na encosta, os volumes edificados adaptam-se à topografia, respeitando a sua 

estrutura em socalcos, o que resulta numa integração natural irrepreensível. Outros, implantados à cota baixa 

e estável, em leito normal de cheias, associados à produção e comercialização de vinho do porto ou a outras 

atividades da faina fluvial e comercial, evidenciam desenho e construção de defesa e materializam outro estilo 

de integração urbana, utilizando cota de rés de chão elevada, fachadas menos austeras que, mostrando 

desenho ainda que simples, utilizam elementos decorativos e sistemas de construção de fachada de rua que 

conferem ao edifício maior notoriedade arquitetónica. Este facto leva a que, apesar da grande diferença 

morfotipológica e ocupacional, o contraste volumétrico (e referimo-nos aqui apenas à altura do volume) entre 

edifícios de tipologia de armazém e edifícios de tipologia habitacional não seja exageradamente acentuado, 

sendo o resultado desta confrontação uma interessante e equilibrada relação de escalas.  

2.2. ARMAZÉNS 

Na forma urbana do centro histórico de Gaia destaca-se a importância que as tipologias dos armazéns tiveram 

na sua formação, dando a esta povoação uma identidade única e uma aparência singela e sedutora. 

Na abordagem desta matéria é importante referir o trabalho, desenvolvido no âmbito curricular do Seminário 

do 6º ano da Faculdade de Arquitetura do Porto (2004/2005), sobre o entreposto do vinho do porto, bem 

como o ensaio posteriormente elaborado pela ex-aluna Arq.ta Mariana Abrunhosa Pereira, publicado na 

revista História da Faculdade de Letras do Porto, em 2008, intitulado As Arquitecturas do vinho de um porto 

monofuncional, onde é feita uma reflexão sobre estas tipologias. Esta investigação incidiu sobre as tipologias 

de armazém e a sua flexibilidade para adotar novos usos, mantendo a identidade de arquiteturas do vinho, 

pertença de um antigo porto que nunca foi, nem poderá ser, monofuncional. 

No que se refere às qualidades paisagísticas do conjunto urbano formado pelos edifícios de armazéns, 

sublinham-se os seguintes aspetos: 
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● Caracteriza-se por ser uma estrutura de grande escala com elevado valor paisagístico, considerando a forma 

como se organiza no território e se relaciona com a topografia, ao nível da inserção, da escala e da volumetria; 

● Integra um vasto conjunto histórico ribeirinho, nas margens do rio Douro, com elevado valor patrimonial -

Porto e Gaia, convivendo com monumentos de significativo valor patrimonial, cultural e paisagístico; 

● Insere-se num sistema urbano que inclui bens classificados como Património Mundial nomeadamente: o 

Centro Histórico do Porto, ponte Luiz I e Serra do Pilar e o Alto Douro Vinhateiro, região de produção do 

mesmo vinho; 

● Associa-se a espaços verdes de grande dimensão, por vezes limitados por altos muros de granito, que 

ladeiam percursos pedonais do tipo “entre quintas”. 

 

Estrutura 

Os armazéns, quando lidos no seu conjunto, são construções formadas por grandes volumes que associados 

resultam muitas vezes em conjuntos irregulares, em função do modo como se implantam no terreno, 

configurando espaços residuais – pátios ou percursos internos – de pequena dimensão.  

Há uma estrutura elementar que é comum a todos os armazéns de vinho do Porto, de forma mais ou menos 

acentuada: o tipo longitudinal e direcionado, com um piso e pé direito duplo. Esta estrutura base articula-se 

com outras gerando estruturas mais complexas. Nalguns casos o processo de transformação da estrutura 

elementar, como processo evolucionista, resulta da adição sucessiva de novos tipos, e culmina em conjuntos 

de grande complexidade. 

O dimensionamento destes volumes resulta da aplicação de uma regra comum a todas as caves - a métrica da 

pipa e da sua organização no interior do edifício.  

O espaço interior está dividido em cumes ou naves, sendo este último termo utilizado na arquitetura religiosa e 

remetendo-nos para a ideia de espaço unitário. As naves comunicam ocasionalmente entre elas por arcos e 

possuem corredores de pipas, extensíssimos, intercalados com corredores de passagem e de distribuição. 

Fachada 

As fachadas dos armazéns, de um desenho muito simples, resultam, na sua maioria, do somatório de volumes 

de configuração longitudinal, que formam uma unidade de conjunto de fachada cortina, com um padrão 

similar. Estas cortinas saltam à vista pela repetição, rigidez e a escassez de vãos e frestas, que permitem uma 

tímida entrada da luz, coada pela espessura das paredes e pelos gradeamentos exteriores. Nos topos, as 

paredes de alvenaria de pedra adquirem uma silhueta triangular que permite a sustentação das coberturas de 

duas águas. 

Coberturas 

Nos edifícios de armazéns a estrutura das coberturas é composta por asnas de madeira ou por estrutura 

metálica, consoante a época do edifício, dispostas transversalmente ao longo de toda a nave, e assentes sobre 

paredes portantes ou sobre estacarias metálicas ou graníticas. Estas coberturas são quase sempre de duas 

águas. 

Não se pode falar de coberturas sem referir a importância que estas têm na formação de paisagem local, que 

resulta do cruzamento e da comunhão das tipologias dominantes: o edifício de habitação e o armazém.  

A força dos telhados do Centro Histórico de Gaia resulta muito peculiar, explanando-se horizontalmente como 

se de um alçado de conjunto se tratasse, o quinto alçado que materializa a imagem e a paisagem que, estamos 

certos, é essencial preservar. 

 



 

4 
 

2.3. O EDIFICADO HABITACIONAL E DE USO MISTO 

Desde os finais da Idade Média, desenvolve-se em Vila Nova um tipo de casa característico da área ribeirinha, 

constituída por um sobrado assente em paredes com arcos de volta inteira, ou ligeiramente abatida, ao nível 

do rés-do-chão, que permitia que as águas das cheias não danificassem a estrutura do edifício. Por outro lado, 

o espaço gerado ao nível do r/chão era ocupado por atividades económicas geralmente coincidentes com as 

atividades de seus proprietários, como oficinas, lojas e armazéns.  

No século XIX, segundo a Descripção Topographica de Villa Nova de Gaya, de autoria de João Antonio 

d'Azevedo, as “…casas particulares, todas ellas principalmente as do centro são de 2, e de 3 sobrados, 

ordenados segundo o gosto, e possibilidade dos seus habitantes…”. No entanto o autor descreve que desde 

1833, após as invasões francesas e o cerco do Porto, o centro histórico foi favorecido por “…uma serie 

continuada de engrandecimento, e belleza.” E continua “…tractaram de reformar com todo o cuidado as suas 

moradas, melhorando-as muito em archictectura e ornato…” e também “…se tem edificado, e continuão a 

edificar casas de 4 e 5 sobrados, e de um gosto, e magnificencia tal, como nunca viram, nem pensaram os 

nossos maiores!”, dando origem ao edifício ou a arquitetura do ‘lote estreito e profundo’. 

A estrutura cadastral caracterizada pelo lote estreito e profundo constitui uma arquitetura de génese bem 

definida no tempo e na cidade – o edificado do século XIX - tão característico do Porto, mas também 

observável na margem sul. 

Os edifícios habitacionais ou de uso misto do Centro Histórico de Gaia implantavam-se em parcela de terreno 

com uma frente média de 4 a 6m e profundidade variável, geralmente com pequeno logradouro, instituindo 

uma tipologia edificatória caracterizada por uma ocupação retalhada, de pequena dimensão, mas de grande 

unidade, que contrasta com as grandes massas dos armazéns. 

São edifícios maioritariamente de duas frentes e caixa de escadas central, fundamentalmente destinados a 

habitação, com espaços ao nível do rés-do-chão para usos comerciais, serviços e alguma produção artesanal. 

Apesar de estes edifícios chegarem até nós muito alterados, quer por intervenções diversas nos espaços 

interiores, quer devido a alterações à composição e desenho dos alçados tardoz, regista-se a permanência de 

alguns elementos arquitetónicos como sendo: caixas de escadas, clarabóias, telhados e alçados de rua, apesar 

de grande parte das caixilharias terem sido alteradas. 

Esta tipologia de edifícios predomina em três polos residenciais do Centro histórico: na encosta Poente da 

Serra do Pilar, até à rua de Cândido dos Reis – antiga rua Direita e frente de rio, no lugar de Monte Coimbra, ou 

Monte dos Judeus, e na área do Castelo de Gaia. 

 

Usos 

O piso do rés-do-chão é normalmente destinado a comércio, oficina, armazém ou arrumos e funciona como 

espaço de transição para o piso superior, com o qual se relaciona através de uma escada em tiro. Esta tipologia 

de uso encontra-se, fundamentalmente, em área ribeirinha sujeita a leito de cheias, onde o uso habitacional 

não é, por regra e condicionante legal, permitido. Nos restantes pisos a organização interna é variável, no 

entanto a sala-de-estar localiza-se no primeiro piso, com relação com a rua, e a cozinha, normalmente 

posicionada no último piso, é voltada para o logradouro tardoz. Outra das singularidades deste tipo de 

construção é a existência de uma clarabóia, normalmente de forma circular ou oval, associada à iluminação da 

escada (estrutural e central do edifício), assim como de compartimentos interiores da habitação.  

Alçados 

As edificações com apenas uma frente de rua caracterizam-se por alçados esguios com vãos altos e estreitos 

(portas e janelas) de grande simplicidade de estilo. O desenho da fachada é simétrico e a composição resulta da 

combinação de janelas e varandas que nem sempre se repetem nos sucessivos andares. O último andar, na 
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relação com a cobertura, poderá apresentar soluções de remate mais elaboradas, através da construção de 

falsos beirais e cornijas em granito. 

Coberturas 

É notória a supremacia das coberturas inclinadas de duas e quatro águas, consoante se trata de um armazém 

ou de um edifício habitacional, revestidas a telha marselha no Centro Histórico.  

A estrutura das coberturas nos edifícios habitacionais era essencialmente constituída por asnas de madeira, 

vencendo com peças simples os vãos livres. Evidencia-se a minúcia com que foram calculadas e realizadas as 

junções entre os diversos elementos que compõem esta estrutura, ligações que podem ser executadas com 

peças auxiliares de ferro e com a aplicação de variados métodos de encaixes e ensambladuras. A forma dos 

telhados deste tipo de edifício é, na maioria dos casos, de quatro águas, sendo as mansardas um dos 

elementos caracterizadores da utilização do vão da cobertura como espaço de habitação. 

 

3. TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE SALVAGUARDA PARA O EDIFICADO DO 

CENTRO HISTÓRICO 

 

Da análise desenvolvida nas unidades de intervenção prioritária, bem como no âmbito do estudo das 

tipologias dos armazéns, resultou um reconhecimento decisivo da situação do edificado inserido na ARU CH. 

Estes dados permitem compreender melhor a estrutura morfotipológica do edificado e qual o seu estado de 

conservação. Permitiu ainda verificar o quão debilitado está o edificado e quanto tem vindo a perder das 

componentes arquitetónicas que o caracterizam, resultado, não só, do envelhecimento dos materiais e da 

dificuldade na sua manutenção, mas também do conjunto de obras efetuadas sem respeito pelos critérios 

para a salvaguarda do edificado.  

Neste contexto é urgente implementar um conjunto de medidas que regulem as intervenções, de caráter 

público ou privado, prevendo uma política de salvaguarda integrada com vista à preservação e valorização da 

estrutura morfotipológica do edificado do Centro Histórico. 

Com a aplicação dos princípios de salvaguarda aqui enunciados, pretende-se promover a revitalização do sítio 

histórico, o incremento e melhoria da habitação e do comércio e o acolhimento de novas atividades e sinergias 

que contribuam para o objetivo de reabilitar. 

3.1. COMPREENDER AS ARQUITETURAS QUE CARACTERIZAM O EDIFICADO | A ESTÉTICA DO ANTIGO 

A intervenção nos edifícios e no espaço público, e a construção de exemplos contemporâneos de raiz, deverá 

ser equilibrada de modo a garantir uma preservação e salvaguarda sensata do existente e uma integração 

cuidada na morfologia urbana, onde a arquitetura e a paisagem se assumem como um bem público, sendo 

para tal imperativa a sensibilização dos diferentes atores que intervêm neste processo de reabilitação urbana - 

projetistas, operadores de serviço público, proprietários, moradores, empresários e utilizadores do Centro 

Histórico. A implementação destes princípios pretende valorizar a arquitetura preexistente, não excluindo a 

integração de metodologias contemporâneas que se pautem por valorizar a requalificação do legado histórico. 

Para tal considera-se estratégico desenvolver uma cultura de: 

● Compreensão das arquiteturas existentes, da sua construção original, dos materiais que as materializam, das 

condicionantes e potencialidades físicas e estéticas; 

● Compreensão da atualidade da noção de sustentabilidade ambiental, de modo a obter ganhos em termos de 

segurança, salubridade, eficiência energética e conforto, sem que para isso sejam suprimidas as arquiteturas 

dominantes; 
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● Interpretação serena das normas regulamentares vigentes, dando supremacia à conservação das 

arquiteturas que caracterizam o edificado, assegurando os princípios de salvaguarda e os valores 

arqueológicos, articulando com os diferentes operadores de serviço público, de forma eficaz, a instalação e 

substituição de infraestruturas, e a sua ligação às infraestruturas urbanas. 

Estas orientações passam por objetivar consensos sobre os valores arquitetónicos e paisagísticos dos 

elementos que compõem o edificado e que contemplam: os elementos estruturais, os elementos matriciais 

dos interiores (como as escadas, as clarabóias e outros quando relevantes), os alçados e diversos elementos 

que os compõem, as coberturas (quanto à forma e material de revestimento), os muros e logradouros. 

Na reabilitação destes espaços deve-se: 

● Evitar a introdução de espaços com proporções inadequadas à tipologia primitiva; 

● Promover o uso, coerente, de materiais característicos; 

● Desenvolver estudos de integração em fachadas, empenas e coberturas de suportes publicitários e de outras 

estruturas de apoio ao edifício - aparelhos de ar condicionado, painéis solares, antenas e outros.  

 

3.2. RECONHECER OS MATERIAIS PREEXISTENTES 

A manutenção de todos os materiais preexistentes, que perduraram no tempo em razoável estado de 

conservação, é imperativa. Caso não seja possível a sua conservação, face ao avançado estado de degradação, 

ou por impossibilidade de reposição ou restauro nos casos de ausência pontual, é admissível a sua substituição 

por outros desde que sejam assegurados os seguintes aspetos:  

● Os materiais de construção a utilizar nas intervenções de reabilitação devem corresponder, em regra, aos 

materiais reconhecíveis como coerentes com a matriz arquitetónica do edifício ou da parte do mesmo onde se 

inserem; 

● A adoção de técnicas de construção ancestrais, articulando-se com os materiais preexistentes a preservar e a 

manter; 

● A utilização de novos materiais nas intervenções de reconstrução ou de nova edificação, desde que sejam 

devidamente integrados na composição global do edifício, na envolvente próxima e na paisagem urbana; 

● A utilização de qualquer tipo de material que pretenda imitar os componentes originais do edifício, iludindo 

texturas e cores, não é admitida. 

 

3.3. QUADRO DE REFERÊNCIA PARA A REABILITAÇÃO 

 

Reabilitação do edifício 

A preservação e conservação de preexistências decorre do reconhecimento do seu valor arquitetónico e 

paisagístico e resulta da realização de obras de conservação, recuperação e restauro que devem prever: 

● A realização de levantamento arquitetónico dos sistemas e técnicas construtivas do edifício com grau de 

pormenor adequado, de fácil interpretação e fiel na reprodução de partes (através de plantas, cortes e alçados 

e detalhes construtivos de importância relevante); 

● A manutenção de elementos estruturais preexistentes, como as paredes portantes em granito, os elementos 

portantes em madeira e ferro; 
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● A avaliação da viabilidade da manutenção de elementos estruturais e de paredes divisórias em tabique e 

outros sistemas ancestrais de construção que promovam uma cultura de testemunho cultural e histórico; 

● A remoção de elementos considerados dissonantes e desqualificadores do edifício; 

● A inclusão de infraestruturas no edifício que melhorem as condições de uso e habitabilidade; 

● A integração equilibrada das infraestruturas (no interior e no exterior do edifício e na paisagem urbana). 

● A reconversão do edifício deverá adequar a respetiva utilização à sua estrutura, tipologia e morfologia. 

Reabilitação de fachadas 

No âmbito de intervenções de reabilitação de edifícios, a realização de obras de conservação e de reabilitação 

de fachadas é de primordial importância na relação com o espaço público que lhe é adjacente, no equilíbrio da 

integração na paisagem e no testemunho do reconhecimento do valor arquitetónico e cultural, pelo que se 

deverá considerar, em permanência, os seguintes fatores na intervenção:  

● Introduzir fatores de melhoria da eficiência energética da fachada, de modo a assegurar as condições de uso 

e habitabilidade, através da implementação de soluções que garantam a não alteração da fachada e a 

integração na paisagem urbana; 

● Remover elementos considerados dissonantes e desqualificadores da fachada; 

● Avaliar, previamente, a integração de suportes publicitários e de outras estruturas de apoio ao edifício - 

aparelhos de ar condicionado, painéis solares, antenas e outros. 

 

Fachadas a transformar: 

A transformação integral de fachadas poderá ser admitida sempre que:  

● Se reconheça que o alçado não tem valor arquitetónico, patrimonial e paisagístico no contexto urbano em 

que se insere, ou quando a fachada se encontre em estado global e irreversivelmente desqualificado, 

podendo, nestes casos, proceder-se ao seu redesenho, para o que deverá considerar-se a métrica e a 

configuração dos elementos arquitetónicos dominantes e a composição das fachadas das edificações 

envolventes; 

● Seja avaliada, previamente, a integração de suportes publicitários e de outras estruturas de apoio ao edifício 

(aparelhos de ar condicionado, painéis solares, antenas e outros) através da realização de estudos de 

integração de elementos dissonantes na composição do alçado. 

 

Reabilitação ou transformação das coberturas: 

Considerada a relevante importância do conjunto das coberturas – telhados – na área do centro histórico é 

objetivo primordial promover a sua reabilitação através de ações de conservação e preservação integral que se 

orientarão pelos seguintes parâmetros: 

● O revestimento dominante a preservar é a telha cerâmica de cor vermelha, do tipo “marselha”, material que 

deverá ser adotado, preferencialmente, também nas novas construções; 

● A forma, estrutura e sistemas construtivos das coberturas existentes a intervencionar deverão ser registados 

através de levantamento arquitetónico;  

● A existência de elementos considerados dissonantes e desqualificadores da cobertura (antenas, painéis 

solares ou fotovoltaicos, suportes publicitários, aparelhos de refrigeração e climatização, clarabóias e 

lanternins, entre outros) deverá ser eliminada, podendo ser motivo de avaliação a sua manutenção, caso seja 
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devidamente fundamentada a sua valia técnica no edifício e a desproporcionalidade do ato de remoção 

perante o valor patrimonial do objeto, salvaguardando-se, em todo o tempo, a adequada integração na 

paisagem urbana; 

● A eficiência térmica da cobertura, a reabilitar ou a transformar, de modo a melhorar as condições de uso e 

habitabilidade deverá promover-se através da implementação de soluções que garantam a preservação  do 

edifício e a integração na paisagem urbana; 

● A integração nas coberturas, a reabilitar ou a transformar, de suportes publicitários e de outras estruturas de 

apoio ao edifício (antenas, painéis solares ou fotovoltaicos, aparelhos de refrigeração e climatização, 

clarabóias e lanternins) será sempre sujeita a avaliação prévia no pressuposto que qualquer elemento 

estranho à estrutura e função da cobertura é considerado elemento dissonante e desqualificador do edifício e 

da paisagem. 

Requalificação de empenas: 

● A requalificação de empenas no contexto de preservação de valores patrimoniais e paisagísticos orientar-se-

á pelos seguintes princípios: 

A existência de elementos considerados dissonantes e desqualificadores da empena, do edifício e da paisagem 

urbana (antenas, painéis solares ou fotovoltaicos, suportes publicitários, aparelhos de refrigeração e 

climatização, clarabóias e lanternins, entre outros) mesmo que se encontrem instalados no pressuposto de 

respeito pela propriedade de terceiros ou com a anuência dos mesmos, deverá ser eliminada, podendo ser 

motivo de avaliação a sua manutenção caso seja devidamente fundamentada a sua valia técnica no edifício e a 

desproporcionalidade do ato de remoção perante o valor patrimonial do objeto, salvaguardando-se, em todo o 

tempo, a adequada integração na paisagem urbana. 

Transformação de espaços interiores: 

O objetivo é conservar as preexistências, como elementos essenciais da identidade morfotipológica do edifício 

a reabilitar e promover a realização de obras de conservação e recuperação. 

● Sempre que se reconheça que um espaço interior de um edifício se encontra desqualificado, mas seja 

apurada a existência de elementos relevantes para a identidade morfotipológica do edifício, deverá promover-

se a sua reconstrução e conservação; 

Reabilitação e substituição de caixas de escadas: 

● O objetivo é conservar as preexistências, como elementos essenciais da identidade morfotipológica do 

edifício a reabilitar e promover a realização de obras de conservação e recuperação. 

● Deverá ser realizado um levantamento exaustivo do desenho, dos sistemas e técnicas construtivas. 

● Deverá proceder-se à remoção de elementos considerados dissonantes e desqualificadores. 

● Poderão ser integradas infraestruturas de modo a melhorar as condições de uso. 

● Sempre que se reconheça que a caixa de escadas não possui um valor que contribua para a identidade 

morfotipológica do edifício, ou que se encontra global e irreversivelmente danificada, poderá proceder-se à 

sua substituição. 

Logradouros, muros e outros: 

● Os espaços de logradouro deverão ser requalificados de modo a que, progressivamente, dêem lugar a um 

espaço permeável e livre de qualquer tipo de edificação. 

● Sempre que seja apurada a existência de elementos relevantes para a identidade morfotipológica, deve 

proceder-se à reconstrução e conservação do edificado em logradouros. 
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Nota final: 

O quadro de referências aqui explanado para a reabilitação da identidade morfotipológica do Centro Histórico 

destina-se ao edificado em geral e, em particular, à reabilitação e reconversão dos armazéns. 

 

3.4. PRINCÍPIOS PARA A INTEGRAÇÃO DAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

Integração: 

● Qualquer intervenção a realizar no Centro Histórico deverá respeitar as preexistências arqueológicas e 

históricas do sítio ou do edificado e integrar-se de forma equilibrada na paisagem urbana envolvente, bem 

como no sistema de vistas, de modo a preservar a morfologia urbana e a sua silhueta. 

● As intervenções a realizar não deverão pôr em causa a estrutura urbana, enquanto sistema integrado de 

espaços livres públicos ou privados (arruamentos, praças, largos, escadas, vielas…), parcelas, edificado e 

elementos arquitetónicos. 

● A morfologia do terreno não deverá ser adulterada nem mascarada por operações fora de escala, de 

implantação desajustada ao terreno, ou dotadas de cércea que não respeite o tradicional escalonamento dos 

volumes implantados em áreas de encosta. 

● O parcelário constitui um dos elementos caracterizadores do território. Assim sendo, deverá garantir-se que 

o emparcelamento ou o destaque não resultem na descaracterização morfológica do território. 

● A escala da operação urbanística a realizar não deve pôr em causa a escala do arruamento ou do espaço 

público onde se insere, sendo sempre de acautelar o agravamento das condições de ensombramento dos 

arruamentos  

Reversibilidade: 

● As intervenções a realizar deverão orientar-se pelos princípios da reversibilidade no que se refere à 

construção e ao uso; 

● As demolições deverão ser fortemente restringidas na área do centro histórico sendo admissíveis apenas em 

casos devidamente justificados: com projeto aprovado, em ruína eminente não recuperável, com interesse 

público declarado, obrigando ao registo do existente. No caso dos armazéns admite-se apenas a demolição de 

volumes considerados dissonantes.  

Cérceas e coberturas: 

● A avaliação do aumento de cércea deverá basear-se no impacto provocado na paisagem aferido a partir de 

diferentes pontos de vista e panorâmicas (cota alta / cota baixa; Porto; cones e enfiamentos visuais); 

● A forma, orientação e inclinação das coberturas deverá adequar-se à dominante envolvente e orientar-se 

pelos parâmetros técnicos de construção e dos materiais de revestimento a utilizar – telha. 

Fachadas: 

●  São admitidas alterações pontuais nas fachadas dos edifícios de construção corrente (sem valor patrimonial 

ou arquitetónico assinalável) e desde que seja respeitada a métrica, escala e configuração das fenestrações 

existentes. 

●  Os alçados das novas construções devem respeitar os alinhamentos e ter em consideração a métrica e a 

configuração dos elementos arquitetónicos dominantes nas edificações envolventes (vãos, gradeamentos, 

guarnições, cornijas).  
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● A transformação dos vãos existentes e a possibilidade de novas aberturas ao nível do piso térreo com vista à 

adaptação a novos usos, ou melhoria das condições de iluminação e ventilação, não poderá prejudicar a 

preservação das fachadas do edifício com todos os seus elementos não dissonantes e, em particular, a métrica 

e configuração dos mesmos. Exclui-se da aplicação deste ponto os armazéns.  

 

Materiais: 

● Os materiais característicos do património edificado deverão ser mantidos: telha de barro vermelho; pedra 

ou reboco e azulejo; caixilharias de madeira ou ferro; gradeamentos em ferro forjado ou fundido. A adoção de 

materiais distintos, ainda que em edificações novas, será admissível apenas em casos devidamente 

justificados. 

● A pedra só poderá ficar aparente quando a estereotomia da alvenaria, a qualidade do material e da 

construção e o seu estado de conservação assim o justifiquem. 

Cor: 

● O objetivo é conservar as preexistências como elemento essencial da identidade morfo-tipológica do edifício 

e da imagem cromática da cidade; 

● Deverá ser equacionado o impacto causado pelo uso da cor no âmbito de operações urbanísticas, verificando 

o seu enquadramento nas características do edifício bem como na relação com os edifícios adjacentes;  

● A adoção de cores distintas das primitivas será admissível apenas em casos devidamente justificados, ou 

sempre que se reconheça que as existentes não tem valor reconhecível. 

Usos: 

● Deverá ser equacionado o impacto causado pelos usos propostos no âmbito de operações urbanísticas nos 

arruamentos onde se inserem, por forma a evitar a sobre utilização dos espaços públicos e a secundarização 

de certos eixos por oposição à sobrecarga de outros (ex: traseiras versus frente, cargas e descargas, 

estacionamento, mobilidade, instalação de esplanadas e de áreas de exposição comercial, recolha RSU, etc.). 

Armazéns | caves: 

● Os armazéns, enquanto elementos caracterizadores da área do Centro Histórico deverão ser sempre 

preservados. Admite-se a alteração de função desde que se garanta a reversibilidade do uso e da intervenção 

e não se adultere a sua cércea, materiais e configuração da cobertura.  

● Serão admitidos rasgamentos pontuais nas coberturas dos armazéns, para ventilação e iluminação interior, 

desde que não ponham em causa a leitura longitudinal daquele que é chamado o quinto alçado. 

● São admitidas apenas alterações pontuais nas fachadas dos armazéns, e desde que seja respeitada a métrica, 

escala e configuração das fenestrações existentes. 

● Todos os projetos deverão ser acompanhados por um levantamento dos elementos de valor arquitetónico, 

arqueológico e histórico a conservar, nomeadamente: artefactos, elementos decorativos e estruturais. 

● Deverá ser promovida a investigação arqueológica e garantida a preservação do respetivo património 

arqueológico e histórico. 
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4. QUADRO DE AÇÕES 
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objetivo                                    VALORIZAR 
 
prioridade de atuação          REFORÇAR OS SENTIMENTOS DE IDENTIDADE E PERTENÇA 
 

intervenção estratégica        IDENTIDADE MORFO-TIPOLÓGICA 
 

Âmbito Espaço edificado 
ED_11 Implementação de *Normas de Salvaguarda do edificado do CH* a aplicar no âmbito da gestão urbanística 
ED_12 Levantamento, caracterização, diagnóstico e avaliação de potencialidades de edifícios com tipologia de armazém 

ED_13 
Programa de reabilitação e reconversão de armazéns no CH - Medidas orientadoras para a intervenção em edifícios com 
tipologia de armazém 

ED_14 Edifício do Mercado Municipal da Beira Rio - Reabilitação 
ED_15 Convento Corpus Christi – Edifício monumental nascente - reabilitação 
ED_16 Igreja Paroquial de Santa Marinha – reabilitação  
ED_17 Capela N. Sra. Piedade – reabilitação  
ED_18 Capela do Senhor D’Além - reabilitação 
ED_19 Casa Barbot – reabilitação  

ED_20 
Mosteiro da Serra do Pilar, Sala do Capítulo, Claustro, Refeitório, celas e torre sineira (recuperação dos sinos) – obras de 
conservação 

ED_21 Reabilitação do edifício ‘Atelier/Casa-Oficina Soares dos Reis’ 
ED_22 Reabilitação do Palácio da Fervença 
ED_23 Reabilitação da escola EB da Praia 
ED_24 Reabilitação de fontes, fontenários e lavadouros públicos 
ED_25 Reabilitação de cruzeiros, alminhas e nichos 
ED_26 Edifício do Lavadouro e Balneário Público – lugar do Castelo - reabilitação 
ED_27 Edifício da Rua do Pinhal, nº8 - reabilitação 
ED_28 Conjunto de edifícios do I.V.V.P. – Rua Serpa Pinto 
ED_29 Projeto de aplicação informática para monitorização das transformações no edificado 

Âmbito Espaço não edificado 
NED_50 Obra inacabada em Monte Coimbra – equacionar demolição e requalificação 
NED_51 Obra inacabada – edifício bowling – Rua Guilherme Gomes Fernandes 
NED_52 Ruínas ‘Cockburn Smithes & Ca’ – Rua da Carvalhosa 
NED_53 Ruínas – conjunto – Ruas da Ramada Alta|Azenhas|Monte Coimbra 
NED_54 Ruínas – Rua Cândido dos Reis, 121 – proprietário privado 
PP_06 Intervenções no edificado 

nota: esta IE deve ser articulada com as IE’s: PROGRAMA HABITAR O CH, CH GAIA PATRIMÓNIO MUNDIAL, GESTÃO, VALORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO 
PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO e UNIDADES DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIAS 
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5. APOIOS E INCENTIVOS  

 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

 BENEFÍCIO AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO 

IMI Isenção por 3 anos _Prédios ou frações destinados a 
reabilitação 

_Certificação da obra de 
reabilitação por parte do IHRU, 
I.P. ou Câmara Municipal 

_Atribuição de classificação A / 
A+ ou subida de 2 níveis na 
certificação energética 

 Isenção por 5 anos  

A contar do ano, inclusive, da conclusão 
da obra de reabilitação 

_Prédios, ou frações, localizados em 
ARU, objeto de ações de reabilitação 

_Subida de 2 níveis no estado de 
conservação após a conclusão da 
obra de reabilitação 

 Renovação por + 5 anos _Confirmação da manutenção 
do nível do estado de 
conservação 

_Confirmação de utilização como 
habitação própria permanente 
nos primeiros 5 anos e nos 5 
anos restantes de renovação 

 Redução 

 

_Prédios, ou frações, localizados na 
ARU CH 

_Prédio, ou fração, em bom 
estado de conservação 

_ Utilização como habitação 
própria permanente do sujeito 
passivo e seu agregado familiar 
com 1 ou mais dependentes 
menores de idade a cargo 

 Redução 20% 

 

_Prédios, ou frações, localizados na 
ARU CH 

_Prédio, ou fração, em bom 
estado de conservação 

_ Utilização como habitação 
própria permanente 

_Prédios arrendados destinados 
a habitação de longa duração 
(contratos de arrendamento de 
2 ou mais anos) 

IMT Isenção 

 

_Prédios ou frações destinados a 
reabilitação 

_ Prazo de 3 anos para início das 
obras a contar da data da 
aquisição 

_Atribuição de classificação A / 
A+ ou subida de 2 níveis na 
certificação energética 

 Isenção 

Na primeira transmissão onerosa de 
prédio reabilitado 

_Prédios, ou frações, localizados em 
ARU, objeto de ações de reabilitação 

_ Prédio ou fração autónoma 
destinado a habitação própria 
permanente 

IRS Dedução à coleta até um limite de 500€ 
de 30% dos encargos suportados pelo 
proprietário na reabilitação de: 

_Imóveis localizados em ARU 
recuperados nos termos das 
respetivas estratégias de reabilitação 

_Subida de 2 níveis no estado de 
conservação após a conclusão da 
obra de reabilitação 

Tributação à taxa de 5% nas mais-valias 
auferidas da: 

_Alienação de imóveis localizados em 
ARU recuperados nos termos das 
respetivas estratégias de reabilitação 

_Subida de 2 níveis no estado de 
conservação após a conclusão da 
obra de reabilitação 
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TAXAS MUNICIPAIS 

 TAXA AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO REDUÇÃO 

UTILIZAÇÃO DA VIA 

PÚBLICA, SUBSOLO E 

OUTROS ESPAÇOS 

PÚBLICOS 

Ocupação da via 

pública por motivos 

de obras 

_Prédios, ou frações, 

localizados na ARU CH, objeto 

de obras de conservação / 

reabilitação 

_ Período não superior a 60 
dias 

100% 

EMISSÃO DE 

ALVARÁS DE LICENÇA 

Licença para a 

realização de obras 

de edificação 

_Prédios, ou frações, 
localizados na ARU CH, objeto 
de ações de reabilitação 

 

_ Prédio ou fração 
autónoma destinado a 
habitação própria 
permanente 

_Prédio ou fração autónoma 
destinada a arrendamento 
para uso habitacional 
permanente 

_Criação de pelo menos 2 
postos de trabalho 

_ver exceções 

50% Autorização de 

utilização 

Licença para a 

realização de obras 

de demolição 

_Anexos ou outras 
construções localizadas na 
ARU CH 

_Construções pouco 
qualificadas que 
comprometam o equilíbrio 
da paisagem urbana 

_Da demolição resulte uma 
melhoria das condições de 
salubridade do local e sua 
envolvente 

100% 

TMU _Prédios, ou frações, 
localizados na ARU CH, objeto 
de ações de reabilitação 

_Ampliações em edifícios 
para habitação permanente 

100% 

Tributação à taxa de 5% dos 
rendimentos prediais auferidos do:  

_Arrendamento de prédios, ou 
frações, localizados em ARU 
recuperados nos termos das 
respetivas estratégias de reabilitação 

 

_Subida de 2 níveis no estado de 
conservação após a conclusão da 
obra de reabilitação 

_Sujeitos passivos de IRS 
residentes em território 
português 

IRC Isenção 

 

_Rendimentos obtidos por Fundos de 
Investimento Imobiliário 

_F.I.I. constituídos entre 
1/01/2008 e 31/12/2013 

_75% dos seus ativos 
constituídos por bens imóveis 
localizados em ARU e sujeitos a 
ações de reabilitação  

IRS/IRC Retenção na fonte de IRS ou IRC à taxa 
de 10% 

 

_Rendimentos respeitantes a 
unidades de participação nos Fundos 
de Investimento Imobiliário 

_Nos termos do nº 2 e nº 3 do 
artigo 71º do EBF 

IVA Taxa a 6% _ Empreitadas de reabilitação urbana 
realizadas em imóveis ou em espaços 
públicos localizados em ARU 

_Realização de um contrato de 
empreitada entre o empreiteiro 
e o dono de obra  
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TCU _Prédios, ou frações, 
localizados na ARU CH, objeto 
de ações de reabilitação 

_Criação de pelo menos 20 
postos de trabalho 

_Criação de equipamentos 
de utilização pública 

50% 

 

PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO 

• IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 

• Programa Reabilitar para Arrendar 

• Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

• IFEE 

MEDIDAS COMPLEMENTARES DE INICIATIVA MUNICIPAL 

• A isenção do pagamento da instalação do contador da água e do valor do aluguer mensal do mesmo, por um 
período de 5 anos, aos prédios, ou frações, localizados na ARU Centro Histórico que tenham sido objeto de 
ações de reabilitação destinados a habitação permanente; 

• Redução em 20% da tarifa mensal da água, por um período de 5 anos, aos prédios, ou frações, localizados na 
ARU Centro Histórico que tenham sido objeto de ações de reabilitação destinados a habitação permanente; 

• Criação de um cartão ‘Residente Centro Histórico’ que concede descontos no acesso a equipamentos 
municipais, nos transportes públicos, nas farmácias e permite ainda candidatar-se ao programa ‘Obras em 
casa’; 

• Criação do programa ‘Pagar depois de Reabilitar’ aplicável ao património municipal colocado no mercado 
imobiliário através de hasta pública;  

• Criação de um protocolo, no âmbito do ‘Programa de recuperação de coberturas do Centro Histórico’, de 
colaboração entre o município e empresas de fabrico e comercialização de telhas a integrar a Bolsa de 
Fornecedores de Materiais de Construção da Gaiurb,EM; 

• O GAIAfinicia é um fundo de financiamento, destinado a apoiar projetos de investimento desenvolvidos por 
micro e pequenas empresas do Concelho de Vila Nova de Gaia. Promovido pela INOVAGAIA, o GAIAfinicia, 
disponibiliza um fundo financeiro no montante global de € 500.000, sendo 20% (€ 100.000) assegurados pela 
INOVAGAIA, sob a forma de subsídio reembolsável sem juros, e os restantes 80% (€ 400.000) pelo Banco BPI, 
sob a forma de empréstimo bancário a uma taxa de juro preferencial; 

• O Município de Vila Nova de Gaia tem em curso um conjunto de incentivos para a captação e fixação das 
empresas no concelho, nomeadamente o programa VIA VERDE Investimento & Emprego o qual contempla a 
isenção de derrama, isenção de taxa de resíduos sólidos e a redução, até 30% de taxas de publicidade, todas 
as entidades que invistam e gerem emprego no Concelho. 

• O concelho de Vila Nova de Gaia tem um programa de fomento e promoção do contexto e cultura 
empreendedora, trabalhando em rede com várias entidades do setor da incubação: INOVAGAIA, 3+Arte, Casa 
dos Ferradores, OFFICELAB, Candal Parque Coworking, entre outros; 



 

 

 

IDENTIDADE MORFO TIPOLÓGICA 

 

Índice. PEÇAS DESENHADAS 

 

ANÁLISE DA TIPOLOGIA DO EDIFICADO  

• OCUPAÇÃO 

• USOS 

• MATERIAIS DOMINANTES. FACHADAS 

• MATERIAIS DOMINANTES. COBERTURAS 

ANÁLISE DA TIPOLOGIA DE ARMAZÉM  

• OCUPAÇÃO DOMINANTE 

• ESTADO DA OCUPAÇÃO 

• MATERIAIS DOMINANTES. FACHADAS 

• MATERIAIS DOMINANTES. COBERTURAS 

CAVES DO VINHO DO PORTO 

• PATRIMÓNIO 

• MARCAS 

• USOS 

• CONJUNTOS 

• ORGANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS 

• FORMA DOS CONJUNTOS 

• DIREÇÃO DOS CONJUNTOS  

• DIAGRAMA MORFOLÓGICO 

• ALÇADOS 

• ALÇADOS 
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REGENERAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO LOCAL DE PEQUENA DIMENSÃO 

 

Sendo este um território muito voltado para a atividade do vinho e, mais recentemente, para o turismo 

associado a equipamentos de restauração e bebidas e a unidades de alojamento, é necessário introduzir 

novas atividades comerciais diferenciadoras. 

Estudos recentes reforçam que o comércio de rua está de regresso, tornando-se novamente um modelo 

procurado nas grandes cidades. Verifica-se atualmente um interesse crescente por espaços comerciais 

de pequena dimensão, ligados ao artesanato urbano ou à venda de produtos diferenciados e exclusivos. 

Esta tendência surge em arruamentos com grande número de devolutos, ou com comércio de fraca 

qualidade que, por essa razão, não são alvo de grande procura e onde consequentemente se praticam 

rendas baixas. O aparecimento de um ou dois exemplares rapidamente atrai novos casos.  

A falta de diversidade e o aspeto desqualificado da maioria dos estabelecimentos comerciais, localizados 

em eixos que não a marginal fluvial, conduzem ao seu encerramento. Neste contexto considera-se 

estratégica a implementação de um programa que promova a regeneração do comércio, a sua 

requalificação e diversificação, em articulação com um programa de criação de emprego.  

A presença de atividades comerciais qualificadas é de grande importância, sendo geradora da 

dinamização dos arruamentos, muitas vezes também apoiada em pequenos mercados de rua de 

ocorrência periódica, e atraindo públicos de todas as idades. Este processo associa-se diretamente à 

requalificação do espaço urbano – edificado ou não – e, em alguns casos, acaba por atrair as lojas de 

marca e conceitos inovadores que apreciam a associação a eixos e dinâmicas do urbano regenerado. 

A prioridade onde se insere a presente intervenção estratégica reflete a necessidade de atrair novas 

áreas de atividade para o centro histórico, que garantam a criação de mais postos de trabalho e que 

contrariem uma dependência funcional em relação ao turismo, favorecendo a solidez do tecido 

económico local e a diversidade de usos.  

Neste quadro, o desenvolvimento de um estudo aprofundado sobre a estrutura dos armazéns, e das 

suas variações tipológicas, será de grande importância, pois permitirá avaliar o seu potencial e 

identificar as atividades que melhor se adaptam a estas estruturas edificadas, sem as desvirtuar.  

Este programa deverá ser articulado com projetos de âmbito social, e complementado com a introdução 

de equipamentos e serviços de proximidade que criem condições favoráveis à fixação da população e 

incrementem a qualidade de vida. 

 

1. EIXOS DE PENDOR COMERCIAL 

O eixo onde se regista maior atividade comercial é, obviamente, a marginal fluvial, onde se encontra 

concentrada a grande maioria dos espaços de restauração e bebidas. A marginal tem, inclusive, um grau 

de atratividade que releva para segundo plano os restantes espaços urbanos que registam um nível de 

abandono e desqualificação acentuados.   

Na marginal fluvial a hegemonia dos espaços de restauração e bebidas conduz ao agravamento do 

problema da ocupação dos passeios com esplanadas, que muitas vezes dificultam a circulação pedonal, 

e agrava o problema de circulação devido aos movimentos de cargas e descargas. Por outro lado, no 

passeio norte, tem vindo a registar-se o aparecimento de pequenas feiras e quiosques de venda de 

produtos alimentares que conduzem à proliferação de estruturas efémeras de apoio e que contribuem 

para a densificação da ocupação do passeio. 
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Imagem 1 | Marginal fluvial . Rua Cândido dos Reis . Rua Guilherme Gomes Fernandes . Rua do França 

Por oposição, eixos que desde sempre possuíram um forte pendor comercial estão hoje votados ao 

abandono. É o caso de Cândido dos Reis, antiga rua Direita, onde o comércio sempre conviveu com a 

presença de equipamentos como: a escola primária da Praia; Lar de Terceira Idade; a associação cultural 

We Came From Space (incubadora de projetos criativos com uma componente de escola de design) 

instalada na Casa dos Ferradores; Escola de Artes e Imagem (acesso poente); a Junta de Freguesia e a 

Tuna de Santa Marinha, tendo inclusive, em tempos idos, sido a morada dos Paços do Concelho.   

A rua Guilherme Gomes Fernandes apresenta um problema distinto e que tem origem no facto de ser a 

via de serviço dos estabelecimentos da marginal. Esta circunstância confere ao arruamento um caráter 

de traseiras, acentuado pela falta de aberturas ao nível do rés-do-chão, e pela existência de despensas 

com acesso direto ao arruamento. A organização interna dos estabelecimentos comerciais em nada 

contribui para a ligação entre a marginal fluvial e a rua Guilherme Gomes Fernandes.      

Para além dos eixos mencionados é de referir a presença de atividade comercial em arruamentos como 

a rua do Pilar, General Torres, Camões e Fervença e o potencial de eixos como a rua de Santa Marinha e 

o largo de Santa Marinha.  

 

2. EDIFICADO 

O edificado localizado nos eixos supra mencionados é, na sua generalidade, composto por rés-do-chão 

ocupado por espaço comercial e pisos superiores destinados ao uso habitacional, favorecendo portanto 

a instalação de atividades comerciais ou serviços.  

Considerando o parque edificado do Centro Histórico, e a existência de espaços de grandes dimensões, 

conclui-se que a área em estudo possui condições de exceção para a fixação de novas atividades e 

inclusive para a criação de espaços coletivos que favoreçam a instalação de indústrias criativas. As 

atividades podem encontrar no edificado um apoio essencial ao seu desenvolvimento. 

 

3. O EMPOBRECIMENTO DA DIVERSIDADE FUNCIONAL 

Nos últimos anos tem-se vindo a registar o decréscimo acentuado da diversidade das atividades 

presentes no Centro Histórico. Exemplo disso é o encerramento da farmácia e dos correios, a 

transferência da creche e do pré-escolar para o Candal e a descaracterização funcional da rua do França, 

dotada, até há bem pouco tempo, de uma natureza peculiar no contexto do centro histórico e que 

residia na presença de equipamentos e ofícios como: o Teatro de Ferro, o La Marmita (vocacionada para 

as artes performativas), ou o Faz-Tudo (oficina que produzia elementos cénicos de grandes dimensões 

para produções teatrais e cinematográficas). O único equipamento que se mantém é um estúdio de 
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gravação. A exemplo do que acontece em outros arruamentos da malha interior do Centro Histórico, a 

Rua do França tem vindo a ser procurada para a instalação de estabelecimentos de provas e venda de 

vinhos, que se apresentam como alternativos às caves mas que possuem apenas a vertente comercial, e 

de edifícios vocacionados para o alojamento temporário (empreendimento largo do França / rua 

Guilherme Gomes Fernandes).   

As novas atividades voltam-se integralmente para o turismo, sendo que mesmo neste campo é de 

registar a pouca diversidade da oferta, não se verificando o aparecimento de comércio, serviços e 

equipamentos de proximidade que sirvam a população local. 

 

4. TECIDO ECONÓMICO LOCAL 

Vila Nova de Gaia registava em 2011, segundo os Censos, uma taxa de desemprego de 17,92%, sendo 

que nas freguesias da cidade os valores registados eram ligeiramente mais elevados 18,52%. 

Imagem 2 – Mapa da taxa de desemprego da população residente em V.N. Gaia 

A elevada taxa de desemprego tem vindo a fragilizar o tecido social e é um problema que urge resolver. 

Os grandes empregadores do Centro Histórico, as caves de vinho, têm vindo a deslocar os seus centros 

de produção e engarrafamento para outros locais dotados de melhor acessibilidades, mantendo apenas 

nos edifícios de origem os Front offices.  

O tecido económico local é marcado pelo acentuado contraste entre os grandes agentes: empresas de 

vinho e operadores turístico, por um lado, e o tecido económico local de pequena dimensão, por outro.  

Não sendo possível obter a partir dos censos dados adstritos apenas à área delimitada, podemos referir 

que em relação às freguesias de cidade se regista a seguinte distribuição no que se refere à atividade 

económica: Pensionistas – 6502; Sem atividade – 10586; Empregados no setor primário – 23, 

Empregados no setor secundário – 2117 e empregados no setor terciário – 10417. 
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5. PROGRAMA DE APOIO À CRIAÇÃO DE EMPREGO E À REGENERAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO LOCAL DE 

PEQUENA DIMENSÃO 

A presente intervenção estratégica visa desenvolver um programa integrado que permita, por um lado, 

consolidar e alargar a multifuncionalidade no centro histórico e por outro regenerar o tecido económico 

local, promovendo a criação de novos postos de trabalho através da concessão de apoios a jovens 

empreendedores. 

Interessa pois criar programas de incentivo ao desenvolvimento de atividades por conta própria, na área 

da prestação de serviços e do comércio, favorecendo a introdução de novas valências na área do Centro 

Histórico e, em paralelo, implementar cursos de formação que promovam a criação de uma oferta 

qualificada e diversificada. 

As ações que integram a presente intervenção estratégica e que visam dar resposta às problemáticas 

enunciadas anteriormente são as seguintes:  

• Potenciar a criação de espaços de co-working e a instalação de indústrias criativas, aproveitando as 

tipologias dos armazéns, dotados de áreas para a realização de feiras e exposições e de estacionamento 

- Este projeto poderá ser integrado no programa de fomento e promoção do contexto e cultura 

empreendedora de V. N. de Gaia que trabalha em rede com várias entidades do setor da incubação: 

INOVAGAIA, 3+Arte, Casa dos Ferradores, OFFICELAB, Candal Parque Coworking, entre outros. 

•Introdução de infraestruturas de apoio ao comércio local - central de stocks, sanitários e 

implementação de sistema de recolha de lixos específico – e fixação de horários para cargas e descargas. 

• Programa de incentivo à atividade comercial de jovens empreendedores – GAIAfinicia (programa de 

Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego). O GAIAfinicia é um fundo de 

financiamento destinado a apoiar projetos de investimento desenvolvidos por micro e pequenas 

empresas do Concelho de Vila Nova de Gaia. Promovido pela INOVAGAIA, o GAIAfinicia, disponibiliza um 

fundo financeiro no montante global de € 500.000, sendo 20% (€ 100.000) assegurados pela 

INOVAGAIA, sob a forma de subsídio reembolsável sem juros, e os restantes 80% (€ 400.000) pelo Banco 

BPI, sob a forma de empréstimo bancário a uma taxa de juro preferencial. 

•Instalação de oficinas e espaços expositivos de artesanato e implementação de ações de formação em 

domínios diversos, como o dos antigos ofícios relacionados com o artesanato local mas também com a 

construção tradicional (arte de pedreiro, carpintaria, azulejaria) – em articulação com a intervenção 

estratégica Gestão, valorização e Animação do Património. 

•Desenvolvimento de normas específicas para a regularização e colocação de novos suportes 

publicitários e para a instalação de esplanadas e mobiliário urbano associado.   

•Desenvolvimento de um projeto de urbanismo comercial capaz de apoiar a formação nos domínios de 

vitrinismo e atendimento e promover a análise da oferta e da procura, através da criação de serviços de 

apoio ao comerciante. Este serviço versará ainda sobre a relação entre estabelecimento e espaço 

público, promovendo a instalação de espaços comerciais em novos eixos que revelem apetência para 

tal. Ainda neste capítulo procurar-se-á promover o estabelecimento comercial enquanto meio de 

ligação entre espaços públicos, potenciando desta forma a permeabilidade da malha e a contaminação 

positiva das zonas mais interiorizadas (veja-se o caso da rua Guilherme Gomes Fernandes). 

A intervenção de requalificação nos espaços de uso público, e a resolução do problema do 

estacionamento desordenado, permitirá criar novos espaços atrativos para o peão, ladeados pelas 

aberturas dos espaços comerciais e dos serviços que prolongam as áreas abertas ao uso público e que se 

pretende que substituam os armazéns e despensas associados aos estabelecimentos de restauração e 

bebidas.  
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6. QUADRO DE AÇÕES 

 

 

7. APOIOS E INCENTIVOS 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

 

 BENEFÍCIO AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO 

IMI Isenção por 3 anos  _Prédios ou frações destinados 

a reabilitação 

_Certificação da obra de 

reabilitação por parte do 

IHRU, I.P. ou Câmara 

Municipal 

_Atribuição de classificação 

A / A+ ou subida de 2 níveis 

na certificação energética 

 Isenção por 5 anos  

A contar do ano, inclusive, da 

conclusão da obra de reabilitação 

_Prédios, ou frações, localizados 

em ARU, objeto de ações de 

reabilitação 

_Subida de 2 níveis no 

estado de conservação após 

a conclusão da obra de 

reabilitação 

IMT Isenção 

 

_Prédios ou frações destinados 

a reabilitação 

_ Prazo de 3 anos para início 
das obras a contar da data 
da aquisição 

_Atribuição de classificação 
A / A+ ou subida de 2 níveis 
na certificação energética 

IRS Dedução à coleta até um limite de 

500€ de 30% dos encargos 

suportados pelo proprietário na 

reabilitação de: 

_Imóveis localizados em ARU 

recuperados nos termos das 

respetivas estratégias de 

reabilitação 

_Subida de 2 níveis no 

estado de conservação após 

a conclusão da obra de 

reabilitação 

 Tributação à taxa de 5% nas mais-

valias auferidas da: 
_Alienação de imóveis 

localizados em ARU recuperados 

nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação 

_Subida de 2 níveis no 

estado de conservação após 

a conclusão da obra de 

reabilitação 

C
Ó

D
IG

O
 A

Ç
Ã

O
 

 
objetivo                                        DIVERSIFICAR 
 
prioridade de atuação             CONSOLIDAR E ALARGAR A MULTIFUNCIONALIDADE  
 

intervenção estratégica            REGENERAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO LOCAL DE PEQUENA DIMENSÃO 
 

Âmbit

o 
Comunidades 

CO_08 Introdução de infraestruturas de apoio ao comércio local: central de stocks, sanitários 

CO_09 
Espaços de co-working - Instalação de indústrias criativas e espaços expositivos aproveitando a tipologia dos 
armazéns 

CO_10 Instalação de oficinas e espaços expositivos de artesanato 
CO_11 Programa de Incentivo à atividade comercial de jovens empreendedores - rendas reduzidas e partilha de espaços 
CO_12 Implementação de recolha de lixos específica para estabelecimentos de restauração e bebidas 

 Divulgação| Comunicação| Turismo 
DCT_04 Implementação da semana da restauração no CH 
PP_07 Programas economia local 
nota: esta IE deve ser articulada com PROGRAMA DE SALVAGUARDA DA IDENTIDADE MORFO-TIPOLÓGICA, PROGRAMA HABITAR O CH, 
PROGRAMA CENTRO HISTÓRICO | CENTRO DE IDENTIDADE e CH GAIA PATRIMÓNIO MUNDIAL 
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 Tributação à taxa de 5% dos 

rendimentos prediais auferidos do:  

_Arrendamento de prédios, ou 

frações, localizados em ARU 

recuperados nos termos das 

respetivas estratégias de 

reabilitação 

 

_Subida de 2 níveis no 

estado de conservação após 

a conclusão da obra de 

reabilitação 

_Sujeitos passivos de IRS 

residentes em território 

português 

IVA Taxa a 6% _ Empreitadas de reabilitação 

urbana realizadas em imóveis ou 

em espaços públicos localizados 

em ARU 

_Realização de um contrato 

de empreitada entre o 

empreiteiro e o dono de 

obra  

 

PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO 

• IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 

 

 



DIVERSIFICAR 
CONSOLIDAR E ALARGAR A MULTIFUNCIONALIDADE 

 

REPOVOAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO 
HABITACIONAL 
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REPOVOAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO HABITACIONAL  

 

“La ciudad como  lugar de la libertad, espacio de integración de nuevos habitantes en busca de un lugar 

tanto de esperanzas como de frustraciones, debería ser el crisol donde se deberían desarrollar todas las 

acciones estratégicas de la cultura, de la política, de la producción económica o técnica, tendentes a la 

mejor progresión de la vida del hombre. 

Esa capacidad de la ciudad de generar trabajo, oportunidades, en definitiva ilusiones, es lo que 

constituye también el patrimonio de la ciudad.” 

BAYO, Alvaro Gómez-Ferrer . Atas das conferências Cidades de rio e vinho. V.N. Gaia . Março 2015 

A diversidade funcional e a complementaridade de usos são o garante da sustentabilidade do território 

a longo prazo, por alternativa a uma especialização monofuncional – no turismo, por exemplo – que 

aumentaria o risco e a fragilidade. Um tecido urbano vivo é aquele que abrange diferentes dinâmicas, 

respeitando a matriz urbana do território e garantindo o equilíbrio ambiental e paisagístico, pelo que a 

diversidade e complexidade devem ser vistos como essenciais no tempo, e na relação entre o todo e as 

partes de um território que se pretende coeso.   

Imagem 1 | Mapeamento de tipologias predominantes: habitação versus caves 

 

A atratividade do centro histórico resulta da sua singularidade paisagística, cultural, arquitectónica e 

humana, bem como do conjunto de atividades e da relação que estabelecem com o tecido urbano que 

as suporta. Todavia, como casos em todo o mundo nos ensinam, a alteração significativa – por 

sobreexploração ou “turistificação” – destes fatores em prol do incremento turístico é muitas vezes 

contraproducente podendo levar à popularização/banalização e em última análise à implosão do 

sistema.  

O reforço do uso habitacional é considerado prioritário, sendo a habitação um valor a salvaguardar e 

promover no Centro Histórico, no pressuposto de que um tecido urbano vivo é um tecido urbano 

habitado. O facto deste território estar associado ao comércio do vinho e às atividades relacionadas com 

o Douro, relegou para segundo plano a habitação. No entanto, ela esteve sempre presente, existindo 

áreas de clara vocação habitacional. A setorização de atividades no território constitui, aliás, um tema 

de estudo interessante, sendo que, numa avaliação genérica, podemos distinguir a área central - 

ocupada essencialmente por armazéns - e as áreas envolventes, como locais de concentração da 
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ocupação residencial (zona mais interiorizada do Castelo, Monte Coimbra, Cândido dos Reis, General 

Torres, Fervença, Calçada, Pilar e Mesquita). 

O despovoamento gradual do centro histórico, resultado do envelhecimento da população, degradação 

do edificado e da ocupação gradual dos edifícios habitacionais por alojamentos temporários destinados 

ao turismo e outros usos distintos da residência permanente, deve ser contrariado. Neste contexto, 

ganha especial destaque a necessidade de reforçar a ocupação residencial, através do desenvolvimento 

de programas que devolvam ao centro histórico a importância da sua função de núcleo habitacional 

(Programa Habitar CH), programas que possam trazer novos habitantes e fixar os existentes, e que 

promovam nomeadamente: a introdução de equipamentos de proximidade, o envolvimento da 

população local, o reforço das ações de apoio social e a qualificação do tecido económico de pequena 

dimensão direcionado para o serviço de proximidade. 

Esta intervenção estratégica deve ainda ser complementada com o desenvolvimento de projetos que 

visem atrair novas áreas de atividade para o centro histórico, que garantam a criação de mais postos de 

trabalho e que contrariem uma dependência funcional em relação ao turismo, favorecendo a solidez do 

tecido económico local e a diversidade de usos, incluindo o residencial.  

Pretende-se promover a permanência dos atuais habitantes e trazer novos habitantes para que o Centro 

Histórico de Gaia seja povoado por moradores oriundos de diferentes estratos, promovendo a 

convivência de classes sociais diversas e pessoas de todas a idades, evitando todo o tipo de exclusões, 

incluindo auto-exclusão do tipo condomínio fechado. Estes programas deverão ser articulados com 

projetos de âmbito social, e complementados com a introdução de equipamentos e serviços de 

proximidade que criem condições favoráveis à fixação da população e incrementem a qualidade de vida. 

 

1. TECIDO SOCIAL 

Imagem 2 | Média do País no censo de 2001: 0/14 Anos-16,0%; 15/24 Anos-14,3%; 25/64 Anos-53,4%; 65 e mais Anos-16,4% 

 

Atualmente regista-se uma forte tendência de despovoamento na área do Centro Histórico, agravada 

pelo envelhecimento gradual da população. A tabela ilustrada na imagem 2 transcreve os dados 

resultantes do Censos 2011 e relativos à distribuição etária da população da totalidade da freguesia de 

Santa Marinha, uma vez que não é possível extrair os dados referentes apenas à área delimitada. Sendo 

certo que os resultados seriam ainda mais expressivos e gravosos se nos limitássemos à área em estudo, 

podemos aferir da análise da tabela que os dados registados representam um agravamento 

relativamente à média nacional.  

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR GRUPOS ETÁRIOS . FREGUESIA DE SANTA MARINHA 

Ano 
0-14 

Anos 

15-24 

Anos 

25-64 

Anos 

> 65 

Anos 

 

0-14 

Anos 

15-24 

Anos 

25-64 

Anos 

> 65 

Anos 

2001 4 857 4 204 17 195 4 502 15,8% 13,7% 55,9% 14,6% 

2011 4 148 3 163 17 547 5 288 13,8% 10,5% 58,2% 17,5% 
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Para a resolução deste problema é urgente a implementação de um pacote de medidas integradas que 

contemple a revisão de algumas práticas com efeitos contraproducentes, e de que é exemplo a política 

de realojamentos, feitos, por norma, com base na deslocalização dos habitantes para outras zonas da 

cidade, como Vila D’Este, conduzindo ao desenraizamento das populações e à descaracterização social. 

O número cada vez mais diminuto de jovens e crianças reflete-se na transferência de equipamentos 

como a Creche e Pré-escolar para o Candal e na crescente dificuldade das associações locais em 

recrutarem novos associados, bem como na quase inexistência de iniciativas direcionadas para os mais 

jovens (este problema é tratado na intervenção estratégica Centro Histórico | Centro de Identidade). 

 

2. PARQUE HABITACIONAL 

Na área delimitada existe um conjunto de núcleos e arruamentos de vocação claramente residencial: as 

ruas Cândido dos Reis, Guilherme Gomes Fernandes, General Torres e Camões (em associação à 

vertente comércio e serviços), Pilar, Calçada da Serra, Fervença, Mesquita; e as zonas do Castelo, Monte 

Coimbra e Bairro da Serra do Pilar. 

1.    2.            3. 
 
Imagem 3 | Monte Coimbra 
1. Esquema parcelar 
2. Espaço público. A- Rua da Carvalhosa; B – Travessa da Carvalhosa; C – Rua das Azenhas; D – Escadas de Coimbra; E – Rua 
Monte Coimbra; F – Rua das Coradas; G – Rua António Granjo; H – Rua da Ramada da Alta; I – sem referência toponímica. 

3. Ocupação habitacional . Cerca de 91 fogos dos quais 42 se encontram devolutos. 

 

No Centro Histórico os edifícios habitacionais não excedem os 5 pisos, sendo, em média compostos por 

rés-do-chão e 1 ou 2 pisos. 

Após a análise dos Documentos Estratégicos (Castelo, Guilherme Gomes Fernandes, Cândido dos Reis e 

Calçada da Serra) e do levantamento realizado aquando do trabalho de identificação dos edifícios 

degradados, devolutos e em ruínas, constata-se a presença de um elevado número de edifícios em mau 

estado de conservação, registando-se problemas ao nível do isolamento, da presença de infiltrações no 

interior das frações e do mau estado dos compartimentos de serviços como cozinhas ou quartos de 

banho. Ao nível da salubridade a ventilação deficitária das habitações, a ocupação, praticamente 

integral, dos logradouros por estruturas anexas e o mau estado das infraestruturas (canalizações, luz e 

gás) conduz ao aparecimento de patologias e à fraca qualidade do ar no interior das habitações.  

Tratam-se contudo de estruturas perfeitamente adaptáveis às atuais necessidades, que através de 

operações de limpeza, reabilitação e com uma manutenção periódica, poderão configurar um parque 

habitacional de qualidade e ajustado às exigências de diferentes tipos de ocupantes. Esta temática é 
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tratada mais aprofundadamente no Documento Estratégico de Cândido dos Reis, da autoria do Arq. 

Ilídio Ramos, que avança com um conjunto de soluções para a área em estudo e que, consoante o caso 

em apreciação, passam pela manutenção ou pelo aumento de cérceas, ou ainda pela sua reposição (em 

casos de acrescentos ilegais e descontextualizados da envolvente), pelo emparcelamento e, em casos 

extremos, pela substituição do edifício.  

De referir ainda a presença de aglomerados habitacionais com tipologia em “ilha”, localizados 

essencialmente na área do Castelo, entre as ruas de General Torres e Calçada da Serra e entre a rua da 

Fervença e a rua da Mesquita. Estes conjuntos, de propriedade privada, necessitam de um projeto de 

intervenção próprio que procure resolver as debilidades específicas destes núcleos, promovendo a sua 

abertura para a malha urbana envolvente, e introduzindo pequenas melhorias nas habitações que 

incrementem a qualidade de vida dos seus habitantes. Para este efeito terão de ser promovidas 

parcerias com os proprietários e com os moradores.  

O aproveitamento dos edifícios com tipologia em cave para a habitação, à custa da abertura de pátios 

interiores e da alteração de alguns alçados, proposta no âmbito do Documento Estratégico de 

Guilherme Gomes Fernandes, da autoria do Arq. Pedro Balonas, é mais discutível, e deverá ser alvo de 

uma reflexão cuidada e de uma avaliação caso a caso (a realizar no âmbito do programa desenvolvido 

para os armazéns na intervenção estratégica Identidade Morfo-Tipológica). 

 

3. PROGRAMA HABITAR O CH 

No contexto da intervenção estratégica REPOVOAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO HABITACIONAL é 

apresentado um programa integrado, denominado HABITAR O CH, que visa dar resposta às 

problemáticas enunciadas através de uma abordagem social, económica, financeira, cultural e 

urbanística.    

A operacionalização do programa HABITAR O CH passa pela implementação de um conjunto de ações, 

nomeadamente: 

• Criação de um gabinete técnico de apoio à reabilitação: apoio técnico na área socioeconómica, no 

desenvolvimento dos projetos e na interpretação de legislação e regulamentação aplicáveis, 

acompanhamento das obras e ações de vistoria, prestação de informações sobre opções de 

financiamento e incentivos e benefícios fiscais inerentes aos processos de reabilitação de edifícios 

destinados ao uso habitacional; 

• Apoio Urbanístico-legal (prestação de apoio na regularização de questões urbanísticas e patrimoniais, 

informando sobre as consequentes intervenções no tecido edificado). 

• Controlo do incremento desregrado das habitações temporárias destinada a alojamento de curta 

duração; 

• Promoção do investimento privado na habitação através da concessão de incentivos e benefícios 

fiscais, isenções de taxas e programas, como o “Pagar depois de reabilitar”;  

• Fomento da melhoria das condições de habitabilidade, segurança, eficiência energética, térmica e 

funcional dos edifícios; 

• Articulação com as Unidades de Intervenção Prioritária - programa integrado que permita uma 

intervenção sistemática; 

• Desenvolvimento de um programa de intervenção em zonas residenciais problemáticas (onde se 

acentuam carências ao nível: social, económico, do estado de conservação do parque edificado, da 
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obsolescência do espaço urbano, e da falta de qualidade de vida dos moradores). Estas operações 

podem ser de dois tipos: 

1. Operações que resultem da dinamização de parcerias e de pequenas intervenções locais, tendo as 

Juntas de Freguesia com parceiras fundamentais mas incluindo associações de moradores, coletividades 

e outras entidades que trabalhem nos territórios em questão; 

2. Operações de regeneração urbana, envolvendo intervenções estruturantes, financiadas e 

desenvolvidas no quadro normal da intervenção municipal intersectorial; 

• Procura de soluções de realojamento local, em articulação com uma operação de reintegração dos 

antigos moradores do Centro Histórico;  

• Disponibilização de habitações destinadas ao alojamento temporário de moradores de edifícios que 

sejam alvo de obras de reabilitação – (disponibilização de património municipal para este fim e 

articulação com o departamento de ação social da Câmara Municipal);  

• Implementação de programas de apoio direcionados para a melhoria das condições de habitabilidade 

de alojamentos de pessoas em condições sociais e economicamente desfavorecidas através, 

nomeadamente, da realização de pequenas obras de manutenção – criação de uma brigada de 

intervenção;  

• Articulação com as ações previstas na Intervenção Estratégica Centro Histórico | Centro de identidade, 

nomeadamente: a introdução de equipamentos vocacionados para os mais jovens e a promoção de 

atividades e eventos destinados à população local.  

• Desenvolvimento de ações que visem atrair novos moradores (jovens casais e famílias com filhos); 

• Implementação de um arquivo de identificação e monitorização do edificado – desenvolvimento de 

uma aplicação informática para gestão do parque edificado que, numa primeira fase, seja ensaiada no 

universo dos edifícios devolutos, degradados e em ruínas do Centro Histórico; 

• Implementação de um pacote integrado de incentivos e benefícios fiscais, redução de taxas e 

programas de apoio à manutenção e criação de nova habitação no Centro Histórico; 

• Parceria com entidade bancária para obtenção de condições especiais de financiamento de obras de 

reabilitação em edifícios habitacionais. 
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4. QUADRO DE AÇÕES 
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objetivo                                        DIVERSIFICAR 
 
prioridade de atuação             CONSOLIDAR E ALARGAR A MULTIFUNCIONALIDADE 
 

intervenção estratégica            REPOVOAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO HABITACIONAL 
 

Âmbito Espaço edificado 
ED_30 Reabilitação de ‘ilhas’ 

ED_31 
Reabilitação de edifícios p/ habitação a custos e rendas controlados em edifícios devolutos – ‘reabilitar para 
arrendar’ 

ED_32 Construção PER – património Gaiurb – Calçada da Serra 

ED_33 
Reabilitar para arrendar – património Gaiurb no CH – reabilitação de edifício municipal para albergar 
provisoriamente inquilinos no decorrer de obras de reabilitação 

ED_34 Centro de acolhimento – estudantes universitários e turismo jovem 
ED_35 Programa operacional de obras de manutenção e reparação em edifícios de habitação – emergência social 

Âmbito Comunidades 

CO_13 
Reforço de incentivos e benefícios fiscais e redução de taxas para edifícios destinados ao uso habitacional com 
carácter de permanência 

CO_14 Implementação do *CARTÃO RESIDENTE CH* – benefícios e vantagens para residentes no CH 
CO_15 Programa *PAGAR depois de REABILITAR* - património municipal destinado a venda 
CO_16 Implementação de incentivos à fixação de casais jovens e casais com filhos 
CO_17 Energética – sustentabilidade – comunidade de baixo consumo energético 
CO_18 PEEPC | CH – Plano Especial de Emergência de Proteção Civil do Centro histórico - elaboração 
PP_08 Programa Habitar o CH 

nota: esta IE deve ser articulada com PORGRAMA DE SALVAGUARDA DA IDENTIDADE MORFO-TIPOLÓGICA, CH GAIA PATRIMÓNIO MUNDIAL, 
PROGRAM CENTRO HISTÓRICO | CENTRO DE IDENTIDADE e UNIDADES DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 
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5. APOIOS E INCENTIVOS 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

 BENEFÍCIO AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO 

IMI Isenção por 3 anos  _Prédios ou frações destinados a 
reabilitação 

_Certificação da obra de reabilitação por 
parte do IHRU, I.P. ou Câmara Municipal 

_Atribuição de classificação A / A+ ou 
subida de 2 níveis na certificação 
energética 

 Isenção por 5 anos  

A contar do ano, inclusive, da conclusão 
da obra de reabilitação 

_Prédios, ou frações, localizados em 
ARU, objeto de ações de reabilitação 

_Subida de 2 níveis no estado de 
conservação após a conclusão da obra de 
reabilitação 

 Renovação por + 5 anos _Confirmação da manutenção do nível do 
estado de conservação 

_Confirmação de utilização como habitação 
própria permanente nos primeiros 5 anos e 
nos 5 anos restantes de renovação 

 Redução 

 

_Prédios, ou frações, localizados na 
ARU CH 

_Prédio, ou fração, em bom estado de 
conservação 
_ Utilização como habitação própria 
permanente do sujeito passivo e seu 
agregado familiar com 1 ou mais 
dependentes menores de idade a cargo 

 Redução 20% 

 

_Prédios, ou frações, localizados na 
ARU CH 

_Prédio, ou fração, em bom estado de 
conservação 
_ Utilização como habitação própria 
permanente 
_Prédios arrendados destinados a 
habitação de longa duração (contratos de 
arrendamento de 2 ou mais anos) 

IMT Isenção 

 

_Prédios ou frações destinados a 
reabilitação 

_ Prazo de 3 anos para início das obras a 
contar da data da aquisição 

_Atribuição de classificação A / A+ ou 
subida de 2 níveis na certificação 
energética 

Isenção 

Na primeira transmissão onerosa de 
prédio reabilitado 

_Prédios, ou frações, localizados em 
ARU, objeto de ações de reabilitação 

_ Prédio ou fração autónoma destinado a 
habitação própria permanente 

IRS Dedução à coleta até um limite de 500€ 
de 30% dos encargos suportados pelo 
proprietário na reabilitação de: 

_Imóveis localizados em ARU 
recuperados nos termos das 
respetivas estratégias de 
reabilitação 

_Subida de 2 níveis no estado de 
conservação após a conclusão da obra de 
reabilitação 

Tributação à taxa de 5% nas mais-valias 
auferidas da: 

_Alienação de imóveis localizados 
em ARU recuperados nos termos 
das respetivas estratégias de 
reabilitação 

_Subida de 2 níveis no estado de 
conservação após a conclusão da obra de 
reabilitação 

Tributação à taxa de 5% dos 
rendimentos prediais auferidos do:  

_Arrendamento de prédios, ou 
frações, localizados em ARU 
recuperados nos termos das 
respetivas estratégias de 
reabilitação 

 

_Subida de 2 níveis no estado de 
conservação após a conclusão da obra de 
reabilitação 

_Sujeitos passivos de IRS residentes em 
território português 

IVA Taxa a 6% _ Empreitadas de reabilitação 
urbana realizadas em imóveis ou em 
espaços públicos localizados em 
ARU 

_Realização de um contrato de empreitada 
entre o empreiteiro e o dono de obra  
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INSTRUMENTOS DE NATUREZA FINANCEIRA 

TAXAS MUNICIPAIS 

 TAXA AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO REDUÇÃO 

UTILIZAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA, SUBSOLO E 
OUTROS ESPAÇOS 
PÚBLICOS 

Ocupação da via pública por 
motivos de obras 

_Prédios, ou frações, 
localizados na ARU CH, objeto 
de obras de conservação / 
reabilitação 

_ Período não superior a 60 dias 

100% 

EMISSÃO DE 
ALVARÁS DE LICENÇA 

Licença para a realização de 
obras de edificação 

_Prédios, ou frações, 
localizados na ARU CH, objeto 
de ações de reabilitação 

 

_ Prédio ou fração autónoma 
destinado a habitação própria 
permanente 

_Prédio ou fração autónoma 
destinada a arrendamento para 
uso habitacional permanente 

50% Autorização de utilização 

Licença para a realização de 
obras de demolição 

_Anexos ou outras construções 
localizadas na ARU CH 

_Construções pouco qualificadas 
que comprometam o equilíbrio 
da paisagem urbana 

_Da demolição resulte uma 
melhoria das condições de 
salubridade do local e sua 
envolvente 

100% 

TMU _Prédios, ou frações, 
localizados na ARU CH, objeto 
de ações de reabilitação 

_Ampliações em edifícios para 
habitação permanente 100% 

 

FONTES DE FINANCIAMENTO | INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

• IFRRU 2020 - INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANAS 

• PROGRAMA REABILITAR PARA ARRENDAR 

• PROGRAMA REABILITAR PARA ARRENDAR – HABITAÇÃO ACESSÍVEL 

• IFEE 

 

MEDIDAS COMPLEMENTARES DE INICIATIVA MUNICIPAL 

• A isenção do pagamento da instalação do contador da água e do valor do aluguer mensal do 

mesmo, por um período de 5 anos, aos prédios, ou frações, localizados na ARU Centro Histórico 

que tenham sido objeto de ações de reabilitação destinados a habitação permanente; 

• Redução em 20% da tarifa mensal da água, por um período de 5 anos, aos prédios, ou frações, 

localizados na ARU Centro Histórico que tenham sido objeto de ações de reabilitação 

destinados a habitação permanente; 

• Criação de um cartão ‘Residente Centro Histórico’ que concede descontos no acesso a 

equipamentos municipais, nos transportes públicos, nas farmácias e permite ainda candidatar-

se ao programa ‘Obras em casa’; 

• Criação do programa ‘Pagar depois de Reabilitar’ aplicável ao património municipal colocado 

no mercado imobiliário através de hasta pública;  

• Criação de um protocolo, no âmbito do ‘Programa de recuperação de coberturas do Centro 

Histórico’, de colaboração entre o município e empresas de fabrico e comercialização de telhas 

a integrar a Bolsa de Fornecedores de Materiais de Construção da Gaiurb,EM; 

 



INTERLIGAR 
MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

MOBILIDADE NO CENTRO HISTÓRICO 
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MOBILIDADE NO CENTRO HISTÓRICO 

 

1. TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA QUE ENGLOBE O 

CENTRO HISTÓRICO 

 
O Programa de Mobilidade Urbana a desenvolver integra a programação da ORU do Centro Histórico, 

admitindo-se que possa incidir numa área territorial mais vasta – o centro da Cidade de Vila Nova de 

Gaia – de modo a garantir as articulações estruturantes aos principais espaços públicos e infraestruturas 

de transportes daquele centro urbano. 

Para esse efeito definem-se os seguintes termos de referência, mediante dois pontos: (I) Tipologia de 

Plano de Mobilidade Urbana a desenvolver; e (II) Base programática para o desenvolvimento de um 

Plano de Mobilidade Urbana para o Centro Histórico. 

 

2. TIPOLOGIA DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA PARA O CENTRO HISTÓRICO 

 

No Pacote da Mobilidade do IMT são aconselhados dois tipos de planos: os Planos de Mobilidade e 

Transportes (PMT) e os Plano de mobilidade para pólos geradores de deslocações. 

Os planos de mobilidade e transportes (PMT) são de âmbito municipal e deverão ser adaptados à 

diversidade geográfica, contextos de desenvolvimento e à dimensão dos municípios.  

O grau de detalhe das análises e propostas poderá ser diferenciado consoante a dimensão populacional 

e a complexidade do município de intervenção. Segundo o IMT, o PMT poderá assumir um papel mais 

estratégico nas áreas de intervenção de maior dimensão populacional e um papel mais operacional nas 

menores.  

No caso de Vila Nova de Gaia o PMT, previsto nas competências municipais, encontra-se na fase de pré-

diagnóstico, sendo de avaliar o prazo da sua execução (visto não ser um instrumento de gestão do 

território obrigatório) face à perspetiva de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). 

Entretanto o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) estabeleceu no Plano de Ação de 

Mobilidade Urbana Sustentável (componente municipal) a estratégia de mobilidade sustentável para o 

município: energeticamente eficiente e inclusiva. 

Neste plano de ação identificou-se a unidade de território “Cidade e Centro Histórico”. Neste território 

concentram-se as ações que incidem dentro do conjunto de freguesias urbanas e centrais que 

apresentam a maior concentração de população, edifícios e atividades, bem como elevada densidade de 

fluxos de pessoas e mercadorias. Desta forma são ações que resultam de elevada procura e de gestão 

dessa mesma procura.  

O segundo tipo previsto no pacote de mobilidade do IMT consta da figura de “Plano de mobilidade para 

pólos geradores de deslocações”. Estes planos, atendendo à sua micro-escala, são realizados para pólos 

identificados em plano de escala superior, caso seja detetada necessidade. 

A ORU-CH deverá integrar um plano de mobilidade para o CH com uma escala intermédia visto que no 

CH coexistem vários pólos geradores de procura. A procura no CH é diversificada: visitantes, 

fornecedores, utentes, residentes, etc. 

Este plano será realizado tendo em consideração os objetivos estratégicos da ORU e integrará as ações 

previstas no PAMUS municipal (ações incluídas no PEDU) para o referido território Cidade e Centro 

Histórico: 

“A qualificação do sistema de espaços públicos estruturantes do centro histórico e centro cívico de Gaia 

incide na rede de arruamentos existentes e na colmatação de ligações pontuais no modo a pé e de 

bicicleta. Deverá integrar a reformulação do interface de General Torres (prevendo o envolvimento das 

Infraestruturas de Portugal I.P.) na qual é prioritária a resolução das atuais lacunas ao nível da 



  

2 

 

acessibilidade universal entre os vários modos e da sua articulação com os arruamentos envolventes, em 

particular com Avenida da República, eixo General Torres e Circular do Centro Histórico. Pretende-se 

promover a intermodalidade e a continuidade e dinamização do espaço público no centro da cidade, 

priorizando a consolidação de um núcleo formado pelo centro histórico e o centro cívico de Gaia. Inclui a 

valorização urbana dos percursos de ligação no espaço intermédio, entre a Rua Conselheiro Veloso da 

Cruz, a Circular do Centro Histórico e o núcleo dos armazéns de Vinho do Porto, sob os dois viadutos 

existentes e integrando os equipamentos existentes (nomeadamente a escola EB2.3 e junta de freguesia 

de Santa Marinha, a Escola Superior de Saúde e as estações das Devesas e General Torres) numa rede 

qualificada de espaço público do centro da cidade de Gaia (4.5/26). A ação 4.5/26 contempla ainda a 

necessária consolidação e requalificação paisagística da Escarpa da Serra do Pilar, obra da 

responsabilidade do Ministério das Finanças. Esta intervenção é considerada fundamental para o 

desenvolvimento urbano deste local estratégico no centro da cidade, de modo a permitir estabelecer a 

continuidade do arruamento público existente (Rua Cabo Simão). A instabilidade da Escarpa da Serra do 

Pilar, evidenciada em diversos relatórios do LNEC, impõe a necessidade de execução de trabalhos de 

consolidação geral daquela área, incluindo a Rua Cabo Simão, que serão complementados com a 

requalificação paisagística da mesma, uma vez que é adjacente ao Mosteiro da Serra do Pilar, 

classificado como Património Mundial da Unesco. Deste modo visa garantir-se a segurança do local, 

possibilitando a normal utilização da Rua Cabo Simão, que é o único arruamento que atravessa esta 

área, permitindo a utilização dos modos suaves de circulação. Encontra-se em fase de conclusão o 

Projeto de Execução para a realização dos trabalhos necessários. 

Na área do Centro Histórico as maiores dificuldades estão associadas à gestão do tráfego automóvel e à 

dificuldade em ultrapassar a diferença de cotas existente no modo “a pé”. Assim, pretende-se melhorar a 

infraestrutura do modo ‘a pé’, como solução para o transporte intraurbano, mas que potencia 

simultaneamente as ligações ao Porto, recorrendo à implementação de meios mecânicos para 

deslocações entre diferentes cotas nas seguintes localizações (4.5/18): Escadas mecânicas ‘Jardim do 

Morro’/marginal V.N. Gaia; Recuperação dos elevadores da ponte da Arrábida; Acesso à zona do Castelo 

de Gaia; Acesso entre a cota da plataforma do metro e a Serra do Pilar. 

Para a resolução da organização do tráfego, a prioridade reside na reformulação do sistema de gestão 

de controlo de tráfego em todo o centro histórico (4.5/22) com vista a restringir o uso automóvel dentro 

desta área, em coerência com as políticas de segurança e de promoção dos modos suaves.” 

 

3. BASE PROGRAMÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA QUE ENGLOBE O 

CENTRO HISTÓRICO 

 

O Plano de Mobilidade Urbana a desenvolver deve enquadrar-se na tipologia atrás mencionada e 

contribuir para o cumprimento dos objetivos de regeneração urbana previstos na ERUG e no PEDU, 

reunindo-se para tal o seguinte conjunto de sugestões que aquele poderá considerar. 

1. Proceder à operacionalização da reestruturação viária do Centro Histórico através da sua adequada 

hierarquização, com vista a distinguir várias escalas de circulação, prevendo: 

•a promoção do nível principal (estruturante) no sistema Rua Serpa Pinto/ Via Rosa Mota (circular ao 

CH)/ Rua de Jau/ Rua General Torres, com continuidade para a marginal fluvial a poente e com o 

tabuleiro inferior da Ponte Luiz I e marginal fluvial do Porto (EN12) a nascente, visando a acessibilidade 

principal ao Centro Histórico. 

2. Assegurar a mobilidade e acessibilidade do Centro Histórico nos eixos em que este se encontra menos 

provido de serviço: 
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•sul/ norte: na Rua Cândido dos Reis e na Rua do Choupelo deverá apostar-se na circulação do 

transporte coletivo rodoviário urbano, a par da circulação do transporte individual e excluindo 

quaisquer outros transportes de passageiros. Esta recomendação poderá materializar-se na 

implementação de shuttles elétricos e com a reformulação da rede STCP em Gaia e sua polarização nos 

interfaces de transportes existentes, Devesas e General Torres, assim como articulando com o Metro; 

•melhorar a ligação entre a ferrovia ligeira e pesada no interface de General Torres, com vista a uma 

mais forte articulação com o Porto a partir da gare desta estação.  

3. Assegurar mais acessibilidade e melhor mobilidade pedonal no Centro Histórico, nomeadamente na 

relação cota alta/ cota baixa e nas ligações transversais: 

•através da implementação do sistema intermodal no Teleférico de Gaia; 

•definindo novos meios mecânicos cuja localização deverá ter em conta o impacto destas infra-

estruturas de transporte na inclusão social das comunidades locais, no ambiente urbano (criação de 

espaço público) e na economia dos territórios onde se inserem. Para o efeito, destaca-se a ligação ao 

Castelo e a ligação entre a estação das devesas e a marginal fluvial através da Rua Serpa Pinto;    

•construção de uma rede de percursos pedonais que considere a integração, requalificação e reabertura 

dos vários percursos existentes, nomeadamente escadas, vielas e por entre armazéns, percursos ao 

longo das linhas de água, incluindo a requalificação de pontos estratégicos como miradouros. 

4. Melhorar as ligações entre Gaia e Porto e da relação de complementaridade entre os dois centros 

históricos: 

•no âmbito da implementação da solução pré-metro (linha G da Metro do Porto), para promoção de 

uma ligação direta entre a Boavista e as Devesas, deverá ser reponderada a proposta de construção de 

uma nova travessia sobre o Rio Douro – Ponte do Gólgota – atravessamento superior, caso se entenda 

salvaguardar, tal como a conhecemos, a relação de identidade Gaia-Porto intimamente ligada à 

paisagem. 

•a par das ligações fluviais entre as margens do rio Douro – conforme previsto no PEDU – deverá ser 

igualmente ponderada a construção de uma nova travessia do Rio Douro à cota inferior, considerando a 

importância desta estrutura para o atravessamento de fluxos urbanos e para o descongestionamento da 

Ponte Luiz I, mas também o uso que lhe poderá ser adstrito e sua delicada mas estratégica inserção 

dado o espaço em que se insere.    

Em suma, a opção pela construção de novas pontes deve ser repensada tendo em conta o real interesse 

e benefício que esses novos sistemas podem introduzir na(s) (duas) cidade(s). 

5. Proceder à operacionalização de uma estratégia de aparcamento através da sua distribuição, com 

vista a separar diferentes fluxos de circulação e a descongestionar o Centro Histórico vocacionando-o 

para o uso pedonal: 

•potenciar a utilização dos parques de estacionamento existentes por veículos ligeiros, designadamente 

o parque da ponte, parque da Rua Guilherme Gomes Fernandes, o parque da estação General Torres e o 

parque junto ao loteamento da Misericórdia; 

•parceria com a Sogrape para a localização de parque de estacionamento vocacionado para autocarros 

turísticos e para ligeiros, a norte da Rua Dona Leonor de Freitas; 

•parceria com o grupo The Fladgate Partnership, ou outros promotores, para a localização de parque de 

estacionamento para autocarros turísticos, a norte da Rua Dr.Mário Cal Brandão; 

•parceria com o grupo Symington Family Estates para a localização de parque de estacionamento 

vocacionado para autocarros turísticos e para ligeiros, junto à Rua do Agro. 

6. Reformular o sistema de gestão de controlo de tráfego tendo em conta a diversidade de utilizadores e 

a especificidade deste Centro Histórico. 
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7. Assegurar a mobilidade e acessibilidade ao Centro Histórico em articulação com o restante centro da 

cidade de Vila Nova de Gaia, considerando os seus pólos de suporte: 

•ligação do Jardim Soares dos Reis ao Centro Histórico. Para tal, deverá atender-se à proposta de criação 

de um novo espaço público sobre o canal do IC23 entre o Jardim Soares dos Reis e a Avenida da 

República – conforme previsto no PEDU (integrando serviço de transporte público que fecha o anel 

interior da solução pré-metro) – devendo-se privilegiar a reformulação dos eixos Rua Visconde da 

Devesas/ Largo da Barrosa/ Rua Mouzinho de Albuquerque/ Rua Serpa Pinto e Rua Marques de Sá da 

Bandeira/ Rua Dr.Francisco Sá Carneiro/ Rua de General Torres, com vista à articulação dos espaços 

públicos e à melhoria das condições de acessibilidade à cota baixa do Centro Histórico, valorizando a 

fruição da paisagem que estes arruamentos proporcionam. 

8. Assegurar a mobilidade e acessibilidade ao Centro Histórico de Gaia pelo lado ocidental de Gaia e 

Porto: 

•processo de (re)conversão da VL8 – conforme previsto no PEDU (solução pré-metro) – com vista a 

conferir-lhe o carácter urbano que inicialmente lhe era atribuído; 

•através da VL8 potenciar as ligações ao Centro Histórico pela Rua Rei Ramiro e Avenida Manoel de 

Oliveira/ Via Rosa Mota; 

•com recurso à cedência feita ao município através do loteamento da Misericórdia, implementar a 

ligação entre a Avenida Manoel de Oliveira e a Rua Dona Leonor de Freitas. 

9. Potenciar as ligações transversais rodoviárias do centro da cidade com vista a conferir maior 

capacidade de resposta à crescente procura do Centro Histórico e à qualificação das mesmas como 

espaço público urbano: 

•converter a Rua Conselheiro Veloso da Cruz num espaço de fruição pública, para a revalorização como 

espaço público de ligação entre o Centro Cívico e a estação das Devesas;  

•promover a reutilização do túnel de acesso à Ponte Maria Pia para aproveitamento deste património, 

com especial atenção à reutilização da estrutura da ponte, monumento nacional abandonado. 

Recomenda-se o recurso a propostas que potenciem o elevado valor paisagístico mas que também 

promovam a ligação a General Torres, no modo a pé e de bicicleta, em continuidade com novo parque 

público a criar entre a Rua General Torres e Rua Serpa Pinto; 

•definir uma ligação entre a Rua Diogo Cassels e Rua da Cabaça. Esta ligação deverá ser ponderada em 

continuidade com a requalificação Rua Dr.Mário Cal Brandão, Rua do Bairro da CP, Rua Francisco 

Alexandre Ferreira e Praceta Alferes Pereira.  

10. Sugere-se ainda a criação de novo acesso à estação das Devesas que deverá ser feito a norte, sendo 

que o acesso sudoeste deverá igualmente manter-se. Esta ação deverá contribuir para a estimulação de 

uma identidade urbana própria da área, apoiada em novos percursos pedonais que facilitem a ligação 

entre as Devesas e o Centro Histórico. 

 

 

      Divisão de planeamento e reabilitação urbana 

Direcção municipal de urbanismo 
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4. QUADRO DE AÇÕES 

 

5. APOIOS E INCENTIVOS 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

 BENEFÍCIO AMBITO E APLICAÇÃO CONDIÇÃO 

IVA Taxa a 6% _ Empreitadas de reabilitação urbana 
realizadas em imóveis ou em espaços 
públicos localizados em ARU 

_Realização de um contrato 
de empreitada entre o 
empreiteiro e o dono de obra  
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objetivo                                        INTERLIGAR 
 
prioridade de atuação             MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E COMUNICAÇÃO   
 

intervenção estratégica            MOBILIDADE NO CH 
 

Âmbito Espaço não edificado 
NED_55 Plano Especial de Mobilidade e Transportes – Centro Histórico 
NED_56 Plano de Mobilidade Sustentável 
NED_57 Tabuleiro inferior da Ponte Luiz I – laterais pedonais 
NED_58 Ligação Mosteiro/ Av. República/ Largo D. Luís 
NED_59 Ligação Devesas/Cais de Gaia (Funicular na Rua Serpa Pinto) 
NED_60 Ligação do Castelo à cota baixa 
NED_61 Parque de estacionamento - Autocarros de turismo - Devesas 
NED_62 Parque de estacionamento - Autocarros de turismo – Serra do Pilar 
NED_63 Parque de estacionamento - Autocarros de turismo – Cais do Cavaco (Parque de Caravanas) 
NED_64 Parque de ligeiros D. Leonor Teles - requalificação 
NED_65 Parque de ligeiros na Serra do Pilar – Av. D. João/Rua1 
NED_66 Cais de Gaia – estacionamento de autocarros CM Gaia – equacionar eliminação 
PP_09 Programas e Projetos para a mobilidade 

nota: esta IE deve ser articulada com REDE VERDE E PARQUE CIRCULAR DO CH, CH GAIA PATRIMÓNIO MUNDIAL E PROGRAMA RESTRUTURAR 
O ESPAÇO DE USO PÚBLICO 



INTERLIGAR 
MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
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COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

 

O plano de comunicação tem como objetivo ser uma ferramenta que descreve as ações desenvolvidas, 

previstas e propostas nas nove intervenções estratégicas da Operação de Reabilitação Urbana do Centro 

Histórico de V.N.Gaia.  

Através de uma estratégia integrada de comunicação, pretende-se criar um a identidade visual coerente 

e eficaz que consiga comunicar, interagir, atrair e envolver os diversos públicos, moradores, 

investidores, turistas, estudantes, de forma a tornar o programa próximo de quem vive o território onde 

decorrerão as diversas intervenções, garantindo um modelo coeso e legível de informação. 

Neste sentido, define as ações informativas/promocionais/culturais previstas nos diversos meios de 

comunicação, nomeadamente em meio urbano (através de suportes impressos – 

outdoors/lonas/mupis/intervenções efémeras/sistemas de sinalética/material de divulgação) e no meio 

digital (internet/comunicação social/radio/tv/projecções). 

Tendo o programa uma extensão de 10 anos, o plano de comunicação terá valências diferenciadas ao 

longo da linha temporal definida, sendo estipulado uma fase de lançamento/introdução do programa ao 

longo do primeiro ano, de forma sustentada, que incuta nos diversos públicos uma imagem identitária 

consistente e clara de todo o processo.  

 

 

1. PÚBLICO ALVO 

Nesta fase inicial serão dinamizadas diversas ações de informação e esclarecimento, de forma a estreitar 

laços com a população ativa, residente no centro histórico, investidores e turistas. 

timeline 1º triénio 
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2. AÇÕES IMPLEMENTADAS 

A Identidade visual foi desenvolvida tendo como referente a área específica e a sua explanação pelo 

território envolvente, de uma forma fluida, transparente, onde as diversas camadas se intercetam e 

fundem. Neste processo, de imagem gráfica e identitária, foi definido um manual de normas que agilize 

a sua utilização, nas diversas aplicações e usos. 

Neste âmbito foi especificado um código cromático associado a cada Objetivo: SALVAGUARDAR, 

VALORIZAR, DIVERSIFICAR E INTERLIGAR. 

 

De forma a promover a participação foi concebida uma plataforma digital, associada primeiramente ao 

site institucional da Gaiurb, EM, onde é disponibilizada informação relativa ao programa da ORU, 

nomeadamente uma breve introdução à operação, definição de eixos estratégicos e área abrangida. Na 

mesma plataforma foi disponibilizado um inquérito de participação, de forma a tornar todo o processo 

inclusivo, colaborativo e aberto aos contributos e sugestões de todos os intervenientes. 

Por forma a promover ações que reflitam as reais necessidades da população local foi desenvolvido e 

implementado um questionário que permitiu analisar as carências, conhecer os interesses e recolher 

sugestões. 
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Numa fase inicial validaram-se 82 entrevistas a moradores e comerciantes, que já foram alvo de recolha 

e análise de dados. Esta análise debruçou-se sobre as zonas e edificado de referência, os seus interesses 

e nível de conhecimento, bem como avaliar a disponibilidade e interesse em participar em sessões 

informativas sobre o CH. Foram averiguadas as necessidades de serviços e equipamentos em falta, 

procurando perceber quais os aspetos negativos e positivos, abrindo sempre espaço para sugestões de 

melhorias. 

A relação com os turistas também foi abordada no sentido de perceber qual o seu interesse e de que 

forma é que gostariam que vissem o seu território.  

No campo da imagem e cromaticidade procurámos definir qual a cor que melhor identificaria a área 

abrangida, de forma a tornar a metodologia de escolha mais inclusiva e participativa. 
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3. AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO 

Encontra-se em curso o trabalho de definição de um slogan com poder de fixação da identidade e da 

mensagem concreta no público alvo. Este slogan terá que se encontrar em sintonia com o 

posicionamento do município no âmbito do programa, de forma imediata e eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INSTRUMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 
No sentido de valorizar o património cultural do território, definiram-se linhas estratégicas de 

comunicação que se pretende que em conjunto criem âncoras e desenvolvam na população local e 

instituições o sentimento de pertença ao território específico, e em simultâneo tornar-se um fator 

diferenciador e atrativo para novos turistas, de forma a amplificar os pontos de interesse na área 

demarcada. 

Neste contexto procura-se o envolvimento das estruturas municipais, nomeadamente a biblioteca 

municipal, arquivo municipal, museus, escolas e instituições privadas relevantes, designadamente caves 

de vinho do porto, centro português de fotografia, associações e coletividades locais. 

Dimensão cultural e educativa 

•Dinamização de eventos culturais estratégicos no espaço público através de parcerias com a 

comunidade artística local, nomeadamente organização de palestras, ações de esclarecimento e 

exposições vocacionadas para o património e identidade cultural. 

•Promoção do dia da leitura do território, “programa conhecer o CH”, junto do meio escolar, 

habitacional e turístico 

•Desenvolvimento de programa/concurso de projeções de vídeo e cinema, em espaço público, áreas 

privadas e espaços devolutos (consoante acordos com entidades privadas e comunidade escolar técnica 

da escola António Sérgio). 

•Promoção de concurso fotográfico sobre cultura, património e reabilitação, no âmbito de colaboração 

com o Centro português de fotografia.  

•Desenvolvimento de um diário virtual da ORU no site institucional do município, e em diversas 

plataformas, actualizado semanalmente ou mensalmente.  

•Fomentar e potenciar as atividades aquáticas de expressão nacional e internacional, em parceria com 

as associações desportivas locais. 

 

Exemplo de slogan 
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Dimensão turística 

•Desenvolvimento de um projeto de sinalética de baixo custo, aplicável aos percursos pedonais, com 

caris turístico/contemplativo, com indicações do património cultural e natural.  

•Desenvolvimento e integração dos diversos suportes turísticos existentes, nomeadamente mapas e 

flyers, de forma a tornarem a comunicação clara e consistente do ponto de vista do utilizador.  

•Desenvolvimento e ajuste das ferramentas online existentes e criação de uma aplicação específica para 

smartphones, que veicule a informação pretendida. 

•Promoção e envolvimento com as coletividades e associações locais no sentido de se abrirem ao 

exterior, de forma a promoverem as suas valências junto dos diversos públicos, nomeadamente 

população local e turistas. 

 
Tipologia de material de divulgação aplicados ao edificado e envolvente 

•Desenvolvimento de layout para painéis, a integrar nos tapumes de obra, vedações e espaço 

envolvente, telas para fachada de edifícios e pendões e cartazes de grande dimensão a colocar em 

mupis existentes (para veicular informação institucional). 

•Elaboração de suportes que provoquem impacto e curiosidade, cujo objetivo seja dar algumas pistas e 

indicações de alterações e mudanças em locais concretos. 

 
Material de divulgação impresso 

•Desenvolvimento criativo e produção de flyers, desdobráveis, brochuras, cartazes e anúncios de 

imprensa, que promovam e prestem informação atualizada sobre as operações em curso no Centro 

Histórico.  

 
Comunicação imaterial 

•Todo o desenvolvimento criativo para comunicação online, pelos canais web municipais, rádio e 

televisão, com spots institucionais e publicitários, visando a informação e participação pública. Esta 

comunicação será amplificada através da implementação de rede wi-fi na área do centro histórico. 

Intervenções artísticas  

•Desenvolvimento, em regime de parceria com associações e coletividades artísticas, de projetos de 

intervenção criativos efémeros no espaço público e domínio privado, de acordo com colaborações 

previstas com entidades privadas. 

Sistema de sinalética 

Após a demarcação dos percursos pedonais, foi elaborado um levantamento de suportes e estruturas 

existentes de forma a efetuar uma análise da estrutura funcional e espacial dos percursos.  

Está em fase de conclusão a definição dos suportes a adotar, de acordo com as carências dos locais, de 

forma a criar uma tipologia de suportes ou aplicações de baixo custo que abranja todas as necessidades. 

A metodologia a adotar tem como base a apropriação de suportes/superfícies já existentes, de modo a 

tornar o seu impacto mínimo no território. 

A proposta de sinalética pretende dar indicações e pistas sobre o território, o edificado e a história, de 

forma a induzir e provocar necessidade e vontade de percorrer o território, com referências ao 

paralelismo visual da margem do porto, destacando miradouros e pontos de descanso, incluindo 
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informação de tempos de viagem, reflexões de autores locais e nacionais. Procura-se ainda sensibilizar e 

incentivar a população para a utilização de modos suaves, alertando para as questões benéficas relativas 

à saúde e ao ambiente. 

Neste sentido pretende-se criar nos percursos pedonais previstos uma abordagem a três velocidades, 

(turística, contemplativa e desportiva), ou seja, um conjunto de informações direcionais, para o turista, 

um conjunto de reflexões para o utilizador contemplador e, por fim, informações específicas para quem 

optar por incluir o percurso na atividade física e desportiva. 

 

5. CONCLUSÃO 

Procurando privilegiar uma relação de proximidade com todos, definiu-se um plano de ação que visa 

manter um canal aberto de informação, através de diversas plataformas, a partir das quais haja uma 

permanente divulgação das inúmeras ações definidas e a desenvolver com instituições e entidades 

locais. Esta comunicação assume uma identidade visual coerente e consistente que permite uma 

comunicação fluída e atenta, de forma a interagir e envolver os diversos públicos. 

 

Alexandra Cabral 

Designer 

Gaiurb – Urbanismo e Habitação,EM 
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6. QUADRO DE AÇÕES 

 

C
Ó

D
IG

O
 A

Ç
Ã

O
 

 
objetivo                                       INTERLIGAR 
 
prioridade de atuação             MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO, CIRCULAÇÃO E COMUNICAÇÃO   
 

intervenção estratégica            COMUNICAÇAO E DIVULGAÇÃO 
 

Âmbito Divulgação| Comunicação| Turismo 
DCT_0

5 
Criação de uma imagem gráfica identitária do projeto ORU 

DCT_0
6 

Desenvolvimento de imagem e slogan para o CH 

DCT_0
7 

Produção de flyers, desdobráveis, brochuras, cartazes e anúncios de imprensa - informação atualizada sobre as 
operações em curso  

DCT_0
8 

Proposta integrada de suportes informativos turísticos, nomeadamente mapas e flyers 

DCT_0
9 

Desenvolvimento, em regime de parceria com associações e coletividades artísticas, de projetos de intervenção 
criativos efémeros no espaço público e domínio privado 

DCT_1
0 

Desenvolvimento de layout para painéis, a integrar nos tapumes de obra e vedações, telas para fachada de edifícios e 
pendões e cartazes de grande dimensão a colocar em mupis existentes -para veicular informação institucional 

DCT_1
1 

Comunicação online, pelos canais web municipais, rádio e televisão, com spots institucionais e publicitários 

DCT_1
2 

Criação de uma aplicação para smartphones 

DCT_1
3 

Implementação de uma plataforma digital 

DCT_1
4 

Implementação de rede pública Wifi aberta na frente ribeirinha – instalação e manutenção 

DCT_1
5 

Sinalética e Publicidade - projeto de sinalética com caris turístico/contemplativo, com indicações do património 
cultural e natural 

DCT_1
6 

Promoção de eventos culturais no espaço público, através de parcerias com a comunidade artística local - 
organização de palestras, ações de esclarecimento e exposições vocacionadas para o património e identidade 
cultural 

DCT_1
7 

Promoção de concurso fotográfico sobre cultura, património e reabilitação - parceria com o Centro português de 
fotografia 

DCT_1
8 

Programa de divulgação/valorização dos vinhos e do território - apresentação e provas de vinhos, criação de uma 
feira internacional anual, criação/articulação de «rotas de vinhos: na área do Entreposto de Gaia, Porto e Douro  

DCT_1
9 

Dinamização do espaço urbano no castelo de Gaia – Comunicação e Marketing 

PP_10 CH Comunicação 
nota: esta IE deve ser articulada com CH GAIA PATRIMÓNIO MUNDIAL, PROGRAMA CENTRO HISTÓRICO | CENTRO DE IDENTIDADE e GESTÃO, 
VALORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 




