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A EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS

O que actualmente se classifica como património
cultural/histórico cingia-se no século XIX ao que se
designava por “monumento”.

O monumento era definido como um artefacto humano
do passado dotado de uma função identificadora para
uma dada comunidade, e como tal é um elemento de
preservação da sua memória colectiva.

Fazia-se assim jus à sua origem etimológica latina –
monumentum - que deriva do verbo monere: lembrar à
memória, advertir.

(“As questões do património”, Françoise Choay, 2009/2015). 
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No início do séc. XX (1903) estabelece-se pela primeira
vez “a diferença e a oposição entre as noções de
monumento (sem qualificativo) e de monumento
histórico” (Alöis Riegl - Introdução ao “Projecto de
Legislação dos Monumentos Históricos” austríaco (F.

Choay, op. cit.).

O monumento histórico caracteriza-se por ter um valor
intrínseco para a história (valor de conhecimento) ou
possuir um valor estético que o diferencia dos demais
edifícios.

“O século XIX torna-se o ‘século da história’, que se
desenvolve no quadro dos nacionalismos europeus”
(idem, pg. 27).
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Após a primeira Guerra Mundial este conceito alarga-se 
à cidade antiga enquanto conjunto. No seu livro seminal, 
“Vecchie città ed edilizia nuova” (1931), Gustavo 
Giovannoni é o primeiro a considerar essas cidades 
como “monumentos históricos na sua totalidade”, ao 
ponto de propor o conceito de “património urbano” para 
as designar. (F. Choay, op. cit., pg. 30).

A esta posição, opunham-se, na altura, os chamados 
conservacionistas (na tradição de John Ruskin – 1819/1900), 
para quem o “antigo” era “intocável”, e os modernistas, 
que encontravam em Le Corbusier o seu arauto, 
defendendo uma radical adaptação da cidade à 
modernidade, de que o “Plano Voisin” para Paris era 
exemplo. 
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Estas posições têm o seu momento de síntese na 
conferência internacional sobre a “conservação dos 
monumentos de arte e de história”, realizada em 
Atenas em 1931, onde se define um conjunto de 
princípios que serão adoptados pela Sociedade das 
Nações em 1932 (impropriamente designados como Carta de 
Atenas do restauro por contraponto à do CIAM, que consagrou os 

princípios urbanísticos do Movimento Moderno).

Apesar do foco ser a conservação/restauro dos 
monumentos, isso não impediu a discussão do 
contexto construído que interage com o monumento, 
aproximando-se do conceito de património urbano. (F. 

Choay, op. cit. Pg. 204). 
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Seguir-se-ão inúmeras orientações e documentos 
internacionais, nomeadamente pelas Nações 
Unidas/UNESCO e o Conselho da Europa, de que se 
destacam os seguintes:

• Convenção para a Protecção do Património Mundial, Cultural e 
Natural (UNESCO, 1972).

• Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitectónico da 
Europa (Conselho da Europa, 1985), que distingue (Artigo 1º): 
Monumentos, Conjuntos arquitectónicos, Sítios.

• Convenção-Quadro do Conselho da Europa relativa ao Valor do 
Património Cultural para a Sociedade (2005).

• Orientações como Guiar a Implementação da Convenção do 
Património Mundial (2008).

Em Portugal destaca-se a Lei de Bases da Política e do 
Regime de Protecção e Valorização do Património 
Cultural (Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro).
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É interessante verificar que no caso português a 
classificação do património histórico/cultural seguiu esta 
evolução dos conceitos, com raras excepções: 

Primeiro foi aplicada a imóveis isolados de caráter 
monumental (1983 - Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, 
Mosteiro da Batalha, Convento de Cristo em Tomar, 1989 –
Mosteiro de Alcobaça).

Seguiram-se os centros históricos (1983 - Angra do 
Heroísmo, 1986 - Évora, 1996 - Porto, 1999 - Sintra, este já com a 
vertente paisagística associada, 2001 – Guimarães, 2013 - Alta e 
Universidade de Coimbra). 

Por fim classificaram-se autonomamente paisagens, 
enquanto sítios de interesse cultural (1998 – Vale do Côa, 
1999 – Paisagem da Laurissilva na Madeira, 2001 – Região 

Vinhateira do Alto Douro, 2004 – Ilha do Pico).



Fernando Nunes da Silva     |     Professor de Urbanismo e Transportes

O tecido urbano formado pelos edifícios correntes constitui o 
contexto dos monumentos e edifícios singulares, daí a 
consideração dos centros históricos no seu todo ou até a cidade-

fortaleza de Elvas (2012).

O caminho estava aberto para que os municípios passassem a ter 
um importante papel como agentes de protecção do património 
cultural (termo cunhado por André Malraux em 1959 quando era ministro 
da Cultura), na medida em que detêm as atribuições e 
competências para aprovar os planos urbanísticos e proceder ao 
licenciamento da urbanização e da edificação.

“A alteração do contexto de um monumento pode mais 
facilmente destruí-lo que um atentado à sua própria 
estrutura física.”
(Françoise Choay, 1995)
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A cidade antiga, que é caracterizada por:

• limites bem definidos;

• ritmo lento de transformação;

• pequena escala dos “cheios” e “vazios” que formam o seu tecido 
urbano;

• a “solidariedade” entre os seus edifícios, em que só raramente um 
edifício tem a sua própria autonomia, mas onde, pelo contrário, 
cada um está em relação com os outros (ambiência, contexto).

(Adaptado de Françoise Choay, 1995)

AS DUAS REALIDADES URBANAS EM CONFRONTO
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Tipos 
essenciais de 
edifícios num 
Centro 
Histórico

Monumentos ― edifícios dotados de um 
grande valor simbólico, que condensam em si 
mesmos a memória de uma dada época.

Edifícios singulares ― edifícios notáveis de 
arquitectura erudita.

Edifícios correntes* ― obras de arquitectura 
tradicional ou vernacular, mais modestas tanto 
pela escala como pelas funções a que se 
destinavam.

(*) Arquitetura corrente, architecure mineure, pre-industrial
architecture
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As novas formas de crescimento urbano e de 
urbanização caracterizam-se antes por:

• grande dinamismo e possibilidades de extensão quase ilimitadas 
(urbanização “difusa”, “nebulosa);

• maior escala dos seus elementos estruturantes;

• “malha” urbana mais larga (por vezes indefinida);

• ritmo de vida e de transformação acelerados;

• lógica de desenvolvimento / polarização territorial e não apenas 
local (papel das redes de comunicação).
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Ao invés de tentar transformar a cidade antiga para 
a adaptar às necessidades da modernidade, vale 
mais

“seguir um outro caminho: limitar a intervenção no centro 
antigo a um pequeno número de adaptações, a 
complementaridades arquitectónicas modestas e respeitosas 
do contexto, sem aí introduzir alterações materiais que se 
traduzam por artísticas; pelo contrário, orientar a nova vida 
urbana, assim como as experiências ou as negociações com a 
grande especulação, tal como as expressões significativas da  
modernidade, para os quarteirões de formação recente”. 

(“L’urbanisme face aux villes anciennes”, G. Giovannoni, 1998, Ed. 
Seuil, pg. 291).
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Necessário:

SEPARAR

LIGAR

as duas formações (a cidade antiga 
e as novas expansões), permitindo 
que cada uma conserve as suas 
características próprias e o seu 
carácter diferenciador.

as duas “cidades”, por forma a fazer 
com que ambas beneficiem do que 
cada uma tem para oferecer ou para 
acomodar.

(Adaptado de Gustavo Giovannoni, 1931)

COMO RESOLVER A ARTICULAÇÃO ENTRE ESTAS DUAS 
REALIDADES URBANAS NO SENTIDO DE SALVAGUARDAR O 

PATRIMÓNIO CULTURAL
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Instrumentos

Plano de 
desenvolvimento 
urbano

Sistema global 
de circulação

evitar o atravessamento da 
cidade antiga e a ocupação do 
seu escasso espaço público 
pelo automóvel.

garantir que o seu tecido 
urbano seja sobretudo ocupado 
por funções de proximidade, 
tradicionais ou modernas, mas 
sempre compatíveis com a sua 
escala e morfologia.
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Instrumentos operacionais
(LBPPSOTU ― Lei nº 31/2014, de 30 de Maio; RJIGT ― DL nº 80/2015, 14 de Maio)

• Inventários do património.

• RJIGT – Art.º 17º Património arquitectónico, arqueológico e 
paisagístico – obriga os Programas e os Planos territoriais a 
identificar esses valores e a estabelecer “as medidas indispensáveis à 
protecção e à valorização do património arquitectónico, arqueológico e 
paisagístico, acautelando o uso dos espaços envolventes”. (PP anteriores a 
1990 -1 (3%); entre 1991 e 1999 – 14 (4%); após 2000 – 29 (5%) (DGT).

• Sistema de execução dos planos através da compensação / 
perequação e da transferência de créditos de construção (PDM de 
Lisboa).

• Possibilidade de aquisição dos direitos de edificação.

• Instrumentos fiscais, nomeadamente isenções e reduções.
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LIBERAL

CONSERVADORA

Património enquanto “valor herdado” 
que é necessário rentabilizar. O ciclo 
de vida do edificado deve coincidir 
com o seu ciclo de vida económico. A 
classificação patrimonial é um 
contratempo que urge ultrapassar.

Manutenção integral das tipologias e 
da arquitectura tradicionais. Forte 
legislação restritiva quanto a 
qualquer mudança.

Para além da conservação dos 
monumentos, o mais importante é 
que a imagem urbana, as técnicas 
construtivas e os interiores 
permaneçam intocáveis.

DUAS POSIÇÕES EXTREMAS SOBRE O PATRIMÓNIO
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O QUE IMPORTA EVITAR:

• Imposição arbitrária de regras, não escritas e não discutidas 
sobre a criação / intervenção que envolve a transformação e 
a utilização da herança construída.

• a cidade-herança museológica, roteiro do espectáculo
histórico que é oferecido como realidade acabada, onde se 
define e manipula a memória colectiva e a memória individual. 

• a progressiva gentrificação da cidade histórica.

(António Ricardo da Costa, “Cidade, ideologia e património, JA, Dez. 2003)
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OBJECTIVOS DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS PARA 
PRESERVAR A VITALIDADE DOS CENTROS 

HISTÓRICOS

• Manter as especificidades do espaço construído e as 
características sociais da sua vivência.

• Reabilitar os edifícios e requalificar o espaço público.

• Conservar o comércio local de proximidade e potenciar a 
localização de novas funções.

• Atrair população jovem, mas evitar a gentrificação.

• Garantir uma boa acessibilidade a toda a população residente 
e à visitante.

• Assegurar as funções logísticas necessárias ao seu 
funcionamento.
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RELAÇÕES POSSÍVEIS / FREQUENTES ENTRE OBJECTIVOS

1 2 3 4 5 6

1. Manter o espaço construído e características sociais   

2. Reabilitar edificações e requalificar espaço público   

3. Conservar comércio local e potenciar novas funções  

4. Atrair população jovem e evitar a gentrificação 

5. Garantir boa acessibilidade

6. Assegurar as funções logísticas

 Relação no mesmo sentido Relação muito frequente / intensa

 Relação em sentido inverso  Relação menos frequente / menos intensa
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AS PRINCIPAIS CONTRADIÇÕES POTENCIAIS ENTRE 
OBJECTIVOS PODEM SINTETIZAR-SE NOS SEGUINTES 

ASPECTOS

• Manter as características físicas, sociais e funcionais 
da zona, ao mesmo tempo que se reabilita e requalifica 
VERSUS garantir uma boa acessibilidade, 
nomeadamente em automóvel.

• Manter, reabilitar e requalificar VERSUS conservar o 
comércio local e acomodar novas funções.
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POR OUTRO LADO HÁ RELAÇÕES DE CLARA 
INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OBJECTIVOS

• Manter especificidades E reabilitar os edifícios e 
requalificar o espaço público E manter o comércio local 
e potenciar a localização de novas funções.

• Atrair população jovem E garantir uma boa 
acessibilidade.

• Assegurar as funções logísticas E garantir uma boa 
acessibilidade.
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ULTRAPASSAR AS CONTRADIÇÕES 
(ou minimizar os seus efeitos) 

E FAVORECER AS INTERDEPENDÊNCIAS, EXIGE:

• Apreender rigorosamente as especificidades (físicas, 
funcionais e sociais) da zona.

• Compreender bem os seus limiares (conceito de 
capacidade de carga do espaço).

• Identificar realisticamente as suas potencialidades.
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• Construir uma visão do futuro desejável, que seja clara, 
realista e partilhada (importância da participação 
pública e envolvimento dos vários actores).

• Identificar os elementos-chave que permitem 
desencadear o processo de mudança para que se 
possa concretizar esse futuro.

• Definir as políticas, programas e acções que incidam de 
modo mais eficiente nesses elementos-chave.

• Fasear as intervenções de forma coerente e realista.



Fernando Nunes da Silva     |     Professor de Urbanismo e Transportes

AS INTERVENÇÕES NO CH DE ÉVORA COMO 
EXEMPLOS DE ACTUAÇÕES 
MULTI E INTER SECTORIAIS 
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As intervenções planeadas ao nível municipal para a 
cidade de Évora iniciaram-se logo após a 
institucionalização do poder local democrático (no 

seguimento das eleições municipais de Dezembro de 1976), e 
prolongaram-se até aos dias de hoje:

• 1978 – início dos processos de elaboração do Plano Director
do concelho (antes da consagração em lei da figura do PDM, em 
1982) e do Plano de Urbanização da cidade de Évora.

• 1982 – Plano de Circulação e Transportes de Évora e 
subsequente criação do SITE (Sistema Integrado de Transportes e 
Estacionamento de Évora).

• Anos 1980/90 – Plano de Valorização e Salvaguarda do CH, 
Plano de Valorização da Envolvente às Muralhas da cidade de 
Évora, PROCOM (Programa Operacional de modernização do 
Comércio) e criação da empresa municipal SITEE (1998).

• 2014 – Plano Estratégico de Évora (ParquExpo).
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CIDADE E CENTRO HISTÓRICO DE ÉVORA

• Visão e normativa urbanística Plano de 
Urbanização e Plano de Valorização e Salvaguarda do 
Centro Histórico de Évora.

• Política de habitação  apoio às famílias de 
menores rendimentos para a reabilitação da sua 
habitação; facilitação dos processos de licenciamento 
para reabilitação e renovação do edificado.

• Valorização e modernização do comércio local 
PROCOM e requalificação do espaço público.
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• Acessibilidades e logística  Plano de Circulação e 
Transportes de Évora; SITE (Sistema Integrado de 
Transportes e Estacionamento); relocalização de 
actividades e funções com maior impacte no tráfego 
(armazéns industriais e serviços da administração 
central e regional); avaliação de impactes na circulação 
e estacionamento de novas actividades antes do seu 
licenciamento.
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CONCEITO de ACESSIBILIDADES DESENVOLVIDO
Estratégia:

Eliminar o tráfego 
de atravessamento.

Diminuir o uso do 
automóvel e 
condicionar o 
estacionamento no 
CH.

Promover a ligação 
dos bairros ao CH 
em transporte 
colectivo.

Favorecer as 
deslocações a pé.

Salvaguardar a 
Acrópole.

Promover a 
intermodalidade. 
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A consolidação da Universidade de Évora como 
importante pólo universitário, o enorme crescimento do 
turismo após a classificação de Évora como Património 
Mundial (1986),sobretudo após a viragem do século, a 
mudança de orientação política da CM e o abandono de 
uma politica de habitação acessível à maioria da 
população do concelho, conduziu à progressiva 
diminuição da população e das actividades tradicionais 
no CH e à sua gentrificação.

O Plano Estratégico de Évora de 2014 procura 
responder a esta situação e recentrar a intervenção da 
CM na reabilitação e valorização do edificado e dos 
espaços públicos, na recuperação do comércio 
tradicional e na dotação de equipamentos colectivos
destinados à população aí residente, através de um 
conjunto de projectos estruturantes, susceptíveis de 
atrair o investimento privado. 
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I - “Acrópole”

Unidades Operativas de Reabilitação (PEE – ParquExpo) 

II - Universidade, da Porta de 

Machede à Porta da Mesquita 

III - da Porta da Mesquita à Porta 

do Rossio 
IV - da Porta do Rossio às Portas do 

Raimundo e de Alconchel

V - da Porta de Alconchel à Porta da 

Lagoa
VI - da Porta da Lagoa à Porta de Avis e 

Alcaçarias 

VII - Rossio
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P1 - Acrópole - Valorizar e descobrir a Évora romana, 

transformando a  Acrópole num repositório vivo de arqueologia 

articulado com os projectos de requalificação

Projectos Estruturantes 

 Reestruturação do Jardim de Diana

…enquanto Miradouro sobre a planície e a 

Mouraria:

… criação de um parque de estacionamento 

sob o Jardim (muito contestado e posteriormente 

abandonado).

…oportunidade para o aparecimento de 

novas achados arqueológicos

 Reordenamento do espaço público entre o 

Jardim de Diana, o Palácio da Inquisição e o 

Museu;
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Projectos Estruturantes 

 Recuperação da visibilidade da via romana 

(largo Alexandre Herculano / Rua Vasco da 

Gama);

 Valorização de edifícios notáveis;

 Reconversão da Torre Sertório, criando no seu 

topo a “varanda da cidade”;

 Reavaliação / reabilitação de usos afectos a 

edifícios públicos – v.g. Salão Central 

Eborense; 

P1 - Acrópole - Valorizar e descobrir a Évora romana, 

transformando a  Acrópole num repositório vivo de arqueologia 

articulado com os projectos de requalificação
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P15 –Dinamização do comércio tradicional

Projectos Estruturantes 

 Elaboração de candidaturas a projectos de 

modernização do comércio tradicional, no 

quadro da salvaguarda e valorização das 

suas características específicas e do seu 

valor patrimonial e afectivo, incentivando 

os “nichos” de negócio que os tornam 

únicos e que os consolidem como 

elementos insubstituíveis no contexto da 

vida urbana e do turismo.

 Estudo de medidas que facilitem as 

soluções de logística.   
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P16 –Construção de uma rede integrada de apoio à 3ª idade e 

instalação de um equipamento social polivalente

Projectos Estruturantes 

 Construção de uma rede integrada de 

instituições de apoio à 3ª idade –

desenvolvimento de intervenções 

multidisciplinares ao nível dos cuidados 

de saúde, de alimentação, de apoio à 

mobilidade, serviços de apoio à higiene 

pessoal e habitacional, animação, etc.

 Autarquia - entidade catalisadora dos 

restantes parceiros para encetar a 

operacionalização do Plano.
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Obrigado pela vossa atenção!

fnsilva@tecnico.ulisboa.pt

fnsilva@tecnico.ulisboa.pt


