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REIJATÔRIO DO GAEINETE DO PLANO DA REG I.~O DO PORTO 

SOBRE. A LOCALIZAÇÃO DA UHIVERSIDADE DO MINHO 

1. Historial dos contactos entro o C.I.U.M. e 0 G.P.R.P. 

1.1 A intençno de vir a ser instalada a Universidnde do 
Minho foi dnda a conhecer, a título particular, ao 
G.P.R.P., pelo Exmo. Reitor da Universidade do Minho 
em 16 de Setembro de 1974. Ficou na altura o Gabine
te informado de que: 

- existia um estudo, realizado pela PTIOFARRIL, 
S.A.R.L., focando um grupo de problemas levanta
dos pela necessidade de escolher terrenos para 
as futuros instalações definitivas da Universidn 
de a.o Minho. 

- N5o se consumara ainda o despacho do M.E.C., so
bre o parecer da C.I.U.M. ~cerca da escolha da 
localização de t2is terrenos. Tal facto dever
-se-ía à necessidnde desse despacho ser conjunto 
(do M.E.C. e do M.E.S.A.), e o M.E.S.A. n~o se 
encontrar aindn informado pnra o proferir. 

1.2 At6 aos primeiros dias -de Mnrço de 1975, data da pr! 
meira reuni5o conjuntn (entre.a U.M., o M.E.C., a 
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C.P.R.N., o G.P.R.P. e os 
uma tentetiva de reunião, 

Consultores) anenas se fez 
que n~o che~ou a efectua~-... --se, e noo foi trocada mois qunlouer informação. 

1.3 Essa primeiro re~ni~o constou de um ventilar Ben6ri
co de uma sucessoo de implicações do problem:::i em cnu 
sa (locoliznç~o do U.fI.), no 6ptica de cada uma drs 
peoso'J.s intervenientes. l1'oi re::ifirm.'.:Jdn polo Exr.io. Tici 
~v··or (1 ..., u '··1 n ur"·'P ..... ,...J·,.., """ ..... e I u ~'1 tem C'"'l o'hf-,yi·• ....... _,. eLJo u LJV"'.t.V .,t_\ ''.U'....., o_ • t •l1e u. ·1,, t...1V~.l. 

un13 dccisi)o fin.'.11. linrcou-·ric, portanto, nov0 rcuniõo 

porn discutir o Hclntório do Profnbril, S.A.R.L. 
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de modo a poder preparar-se parecer do G.P.R.P. (de
vidamente informado pelos Cohsultores) que venha a 
basear a posiç5o do M.E.S.A. no despacho conjunto 
flcim2 referido. 

Entretanto, verificou-se a necessidade de se efectuQ 
rem diliGências no sentido de ofici~lizer a solicita 
-çno dos pereceres. 

1. 4- A reuniÊÍo conjunta sec;uinte deu-se a 20 de rlarço de 
1975. Nela foram tomadas as posições constantes da 
minuta da acta que se nnexa (Anexo 1). 

1.5 De acordo com o combincdo, os Consultores continua
ram a estudar, agoro cor.l maior especialidnde, aspeQ 
tos concretos e implic2ções urbanisticas do grupo 
de localizações propostas para as instalnções da 
U.M •. Verificaram temb&m os Consultores ser de jun
tar a esse grupo nl{jt1mas outras hipóteses alternati 
vos. A razão disso foi a necessidode, que rea.firmnm, 
de obter um melhor en~uodramento paro a decis~o fi-
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nal a tomar. Esse "enquadromento" ~ exiEido pelo e~ \ 
r6cter da miss5o de que se encontram incumbidos, CH 
jo determinante b6sico 6 criar e promover estrat&
gias para o ordenamento de que n região carece. 

1. 6 Jior solici tnçêo e.o Exmo. Reitor dn U. M. foi convo-
• 

coda novo reuni5o, que se deu a 9 de Abril de 1975. 

Junte-se cópin do respectivn neto (Anexo 2). 
\ . 



2. FormulacÃo do Problems -----.. -'*"~------~-------------

2.1 Planeamento Integral e o aspecto sectorial da loca
lizoç5o da Universidade do Minho. 

A locéllizflçno dét Universidade do Minho aparece nos 
Consultores do P.R.P. como uma proposta sectorial, 

resultante duma político do M.E.C. ,mas desligª-ª-ª--ª'!:! 
ma estruturação urbnnística i·ec:iono ~l _(;_loc_~~. Em 
tern1õii--a_e ___ Õrd;~~-m~!lto do terri t6~·io pnrecc, porém, 

ter sido ofectada pela diccipline espacial opresen

t~do pelo Secretariado T~cnico (e edopteda pelo Go

verno do anterior re~ime), que vin no "p6lo Braga
-Guimar~es" o nÕcleo urbanístico mais poderoso do 
-, ---~---~--~--~--··---~-·~-'·---~~-··-·-~---··-·-

norte do pais capaz de contrabalnnçor a presença 
aespropo-;~i~~ºª~-cio Po:rt~-:-P~;;; ~- ~~1::E:c. ,~ceit~- l 
n-~u~le ~pol ítica~~cl?S~~;;~t~ri8clO Técnico, restaria 

apenas fixar como doutrina a decis3o de nbrir nova 
.. __, d . t . , ) 1 ]', -un1verGlLLA _e nessa zona, cArnc.eriz~--º e _oca _1~2-

-lo er;; '.)OrrJ0Yior. Dcssn forma sectoriel,o C.I.U.M. dQ 
fine o Universidade do ~inho como um conjunto con

centrc:i do multic1iscip1in[lr, tipo "Campus", ocupnndo 

um mínimo de 60 ho. e servindo, no futuro, pore uma 
populnç5o escolar de cerca de 10.000 habitantes. 

. - t Um~ nproximaçao do cos o e do Porto § considerado 
inaceit~vel pelo C.I.U.M.,dnd2 a intenç3o de fcvore

cer a pcnetraç~o do desenvolvimento para o interior 

a , d t ' 't .o pais, nome o. _ernen e pnrc: as rre0 s que noccssi em 
. , , d - d 'l d0 me ior cstirn.ulo, otrcves n cntruturoçr;o e po os 

~trActivos. L linho Troc8-Guimar~eo pode conoider~r-
• ~ -1- 1· ..... d . , 1 ~ . -se, aprox:i_mn<.1nmen1.1e, o _ imJ.i.,e A missJ.ve ne c-iprox1 

rn2ç~o ~o Porto dum2 novo universidade, de acordo com 
OD crit6rios ACtU8iS ~Q C.I.U.~. 

Ora o facto 6 cue o P.R.P. em estuao,surco com umo 

6ptica tot~lDcntc ~5.vcrso, visando intecr~r o novo~ 
' ]'. 1 . " , men-co cor!l ~1 .. or;ico oc~-~cJ.orn.L ao cstr'tJ-
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turílnte, ol6m da optimizoç5o dos usos em relaç~o aos 
sítios. Este 6ptica devcr6 ser, por outro lado,cssen 
cialmente dinSmica e previsionnl, mais de ocordo com 
os vectores estruturais da Rer,ião de amanhÕ·do que 
com as presentes condiç~cs do cspoço em cousa. A po
siçÕo que por vezes temos visto teorizcr sobre as C8 

r~cterísticas n5o estruturantes dos Universidades pg 
reco-nos nno ter bose ctentíficn, nntes pélo contrá
rio, e t8rabém parece esquecer c;uo desenvolvimento 

n5o deve confundir-se com crescimento. Por isso jul
garnon indispens6vel a intcrrnç~o, no processo de de
cisão, nõo só duma vioõo inter-sectorial, provocadR 
em di6lo~o multi-scctoriol, m~s tomb6m dos necess~
riDs retroccç3es entre o pl2nerymento fíoico e ccon6-
mico, aos n1veis local, recionol e nncionol~ O Gnbi

nct e do P. R. P. e rcspocti vos· Consultore,E_ __ ~_?:T_0_~:~~-ii-~_§
to 6ptico, dos interlocutores ~ais v5lidos p8r~ a 
oa.r:d.ni st;;çªº -;~;11-;'.J-~ e---3·;~15 6rr~õs-a.-; -~i~~T;i~--~;:lí-

~~~-~~-~~~~;'~-'--=-====-==="·=~·=-.,~--"·~-·--=-=~-~~-

ti c n, nodcnc1_o· octuor como ponte entre .se_ctores e en-
tre ní vcfs o spo ci::: is d;··-~;~;-;·;~~~;-5~-. -~--· ---------~-----------~ 
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De entre as alternativas possíveis de localizaq~o, 
baver6 oue arredar, antes de mois, es ouo nossom cau 

58r desoconomi2 3, c.istorçÕes d 2 S estrutm'.'':1.S fÍSÍ.CéiS 1 
procuradas, e tomb~D as que se apresentem como nou
tros na 8strot6~in de reconvers~o e de fortnlccinen

to de Re~i~o cano um todo socinl B ,remover. 

2.2 Oportunid:;dc de inte,srnç0o do U.:·;. no P.R . .P. e infl:::! 

ência do desfazoBento dos trnb~lhos em curso no pro
cesso de decis~o 5ccrca do locol dos suas inatnlaç6es 
definitivas. 

-Dos pontos anteriores podcmofJ inferir aue n.'.10 ncont2 
ceu oue os estudos do soctor universit~rio e do Pla-
no d ,.., Rer·1· ;o C"'...,. ~"! ..; ro ri '."11"""\ ; ,.. ... +- r.·~-n ... i e '-' b •.l pro •.1,) e ,_)U~. •-' ·J E,.., ~;, ,, 1._;,·,L .l .GO ü. 

A lc[Ítiun ur~~nci~ impost~ ~elo cnlond~rio d~ u.::., 
-opoa-sc o dcsc~rol1r f~3 ~c~ivia~acs ~oc Conn~ltorcs, 



contrntuslmente tendo como limite de octuoçao o pr6-
ximo mês de Junho, datn da epresentqção do Relat6rio 
e propostas de ordenamento para a Reei5o. 
At6 16, foz-se notar o risco em que incorrem os pro
jcctos e planos de intervenção sectorial na Região 
em estudo, oo levnrem por diante as suns iniciativas, 
oportunas por certo em aspectos de Índole política, 
social ou orçamental, mos que podem vir a comprometer 
os objectivos do planeamento da Regi5o, uma vez que 
lhe introduzem condicionantes que nõo estiveram, 
partido, presentes nos trabalhos de anólise. 

' a 
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~.3.? Por~rn, P ocç~o dns nossas cidades sobre os ter 
rit6rios circundantes, tem sido, Bt6 ~ doto, 
feit3 ~ custe d0 degre~oç~o dum largo espaço 

envolvénte, enquanto os efeitos positivos sõo 

restritos ~ bacia urbana, muito menos exteneR 
que aquele. 
1\T t • d ti t t - ti f "I 1'10 e-se ein a. que essa rees ru uraçno re _.e.Q 

te, em muitos casos, umc falsa economia onde o 
desperdício de meios e a explornçõo do homer:i 
constitui a regrs. 

3.3.3 Ainda que esté1 mntéria não tenhn sido o motivo 

do lançamento do plano, ele dever6 compreender, 
dentre os seus objectivos iniciais, enquadrar 
o desenvolvimento rural-urbano, numa din§mica 

que envolva os recursos naturais e humo.nos, 
apoiada na função dos centros de apoio de ní
vel regional, sub-regional e comunal. 

3,3.4 Assim, a para o caso das 6rees territoriais 
aue envolvem os dois e;rnndes centros, Brac;a e 
Guimarães - médio Ave, a annlise da funciona
lidade urbana revelo as seguintes situações: 

3.3.4.1 Na t~o definível quanto possível sub
-região de Broge, é incontestável G 

presença dum p61o urbano, cujo desen
volvimento se processou, básicamente, 
na transferência de excedentes econ6-

micos do sector ruralizado aue o cir
cunda, 

3.3.LL2 Guimarães - nivid.e o seu peco demor;r~ 
fico e de produção com a nebulosa pnra

-ur~nna que acompanhe o curso médio do 

rio Ave (e Vi zele), praticamimte sem 
dela se despegar. 



4. Posição do G.P.R.P. face ao parecer de C.I.U.M. sobre a 
loealizaç~o definitiva da Universidade do Minho. 

4.1 O G.P.R.P. teve ocasião de afirmar a sua discordân 
eia pela metodologia subjacente ao processo de lo
calização da U.M. 
Entende este Gabinete não ser relevante de momento 
apresentar aqui uma exaustiva análise eos detalhes 
que o relat6rio, sobre o qual e. C.I. se pronunciou, 
sugere. 
Isto porque: 

4.1.l A C.I.U.M. baseia a sua aproximação ao pro
blema em duas premissas fundamentais: 

1. Universidade do tipottcampudL 

2. Universidade com cnpacidade limite de 
10.000 alunos. 

3. Segundo os standards que julv,ou mAis con 
veniente usar, e esse capacidede deverie 
corresponder um~ éreA de instalação de 
pelo menos 60 hectares. 

4.1.2 Julr,a-se que a C.I.U.fl'l. não pôs como crité
rio inicial que oe 60 ha. julgados necess~

rios constituissem um 6nico treta de terre-
no. 
Contratada uma empresa especializada para 
seleccionar 5rePB potencialmente aptas aos 
fins em vista, .. fo:r-am-lhe sendo transmiti
das pela C.I.U.M. algumas instruções compl!! 
mentares que interessa agora tamb~m consi
derar: 

4.1.2.1 O terreno deveria ser de molde a fOE 

necer as condiq5es 6ptimas de implag 
t~ção parn um tipo de construção fa-

9 



seada, obedecendo a ume mancha bi ou 
tri-dimensionel. 

4.1.2.2 Deveriam ser eliminadas as localiza
ções na orla costeira. 

4.1.2.3 N5o seriam de considerar localizaç5es 
que pudessem parecer como ainda per
tencentes à área de influência da Uni -
versidade do Porto. 
Não foram, no entanto, consideradas 
as interacç5es possíveis da U.M. com 
o p61o dois da Universidade do Porto. 

4.1.3 Assim se entend.e que hajam sido introduzidas 
no processo de decisão uma série de elementos 
não presentes inicialmente. Criou-se então 
uma circunst§ncia de não distinção entre cri
térios de decisão e critérios de análise "tég 
nica" que importa àgora no mínimo aclarar. 

4.2 A análim~ a oeguir apresent-:.1du, incidindo .sobre umo 

10 

i ... 't. .. . t" . "' aprec açao cu J.ca ':1.S circuns anc1élS que pes3rf-lm na pr~ 
fer&ncia dada ~ zona das Taip8s, incluiu tamb,m, em 
resumo formado por vnrias notas e mapas, uma análise 
t~cnica das restantes manchas estudadas, que poderã 

· a · l' f · 1 · t ' · d aJU .ar a precis~Jr me nor os re.:eric os cri crios e 

decisão. 



4.3 Uma vez elaborado o rel~t6rio da empresa espeeializ~ 
fü3 (Profabril S.A.H.I,.), orientado sobretudo pelo t;i 
po de universidade e standards fornecidospela Comis
sio Instaladora, foi este do perecer que o mancho nº 
5, site nas Taipas, era a mais favorfvel. 
Aos· argumentos invocados no perecer da C.I.U.M. em 
favor destn hip6tese de locoliiaç5o o G.P.R.P. tem a 
informar o seguinte: 

4.3,1 A possibilidode de expandir a mBncha em ques
tão, só seria possível através da ocupaç3o de 
mais solo agrícola circundante o que A mani
festamente oposto à política de salvaguarde 
dos recursos naturais que a P.R.P. defende e 
a pr6pria empresa ao ela.boror o seu estudo te 
ve em conte. 

4.3.2 O aspecto morfológico do terreno relacionado 
com um tipo arquitect6nico que se depreende 
do tipo pavilhonar, parece ao Gabinete, corro 
boro.na.o o que vem citado no despacho do Secr~ 
teria de Estado do M.E.S.A., nio ter em conta 
a evolução da arquitecture universitária em 
que prevalece a concentração sobre a disper-
-sao povilhonar. 

11 

4.3.3 As decleraç~ec prestadas pelo respons6vcl dos 
porquee industriais (anexo 2), anulam a vnnt~ 
fem apontada pela C.I.U.M. dG mancho 5 vir e 
beneficiar do. rodovia que o parque de Britei

ros viria 2 estabelecer. 

4.3.4 As menções à topografia suove e relevo pouco 
acentue do, se bem Gue permi tmi mr ior rnelenbil;!; 
dade no implanteç~o dos c6ifícios, 6 de refe
rir oue a percentacem de ~rea ocup~da por es
tes no total do terreno, snlvo, repita-se,uma 



concepção estereotipada do modelo arquitéct2 
nico, nSo nos parece poder ter peso relevan
te para a decisão. 

4. 3. 5 O abastecimento de 6gua e o rejeiçõo de esr.;2 

tos no rio se bem que possível e talvez das 
mais económicas dentre os manches seleccionf! 
das, nao pondera a este propósito as implic~ 
ções que o porque industrial, que se prev~ 
vir a ser instalado logo a montante, pudesse 
trazer. Lembre-se que o Ave é dos rios com 
maiores problemas de poluição na área do 
P.R.P. 

12 
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5. Locais apreciados pelo G.P.R.P. 

5.1 Dentro do contexto do planeamento regional e urbano 
em que o P.R.P. se insere, o G.P.R.P. apreciou os 
seguintes locais, como soluções possíveis para opçno; 

5.1.l Uma solução de descentralização do Porto, ju~ 

to a Landim (ou Boug11do) para servir toda a 
Região Plano. - Caso das fi~e. 2 e 6. 

5.1.2 Uma solução de desc.entraliznção do Porto pRra 

o baricentro Guimarães-Santo Tirso-FamRlicão, 

em Campo. - Fi~. 3. 

5.1.3 Umn solução de 1ocolizoção em Guimarães, jun
to à estação parD servir o G.T.F. e o leste 
(Fafe, etc). - Fig. 4. 

5.1.4 Uma solução de localização em Brer;a, nera se!'. 
vir Braga e norte, constantes das fir,urns li, 

4, 5 e 6 sendo que, no caso 5, a mRncha com
plexa de G.T.F. serio completada de G.T.F •• 
Seria completada por umR constelação de instQ 
leç5es de ensino t~cnico, m~dio e superior, 
destinnnao-se-lhe ume funcão noralelr n a.a ci . - -
dad.e do Porto - funcão rep:ionnl descentrnliza 

> - -

da da cidade do Porto que se encontra cado 
vez mais pro~reasivomente congestionedn e in
c6modn. 

5.2 Contribuiç5o onra o estudo de ncessibilidBde rodo e 
ferroviéria aos locais adr.iitidos péla instnlaçõo <ia 
Universidade do Minho. 

5. 2 .1 P8r"l este estudo consic1ernrRm-se os segu~ ntes 
elementos: 



5.2.1.l Linha do caminho de ferro e rede de 

estradns de lQ, 2ª e 3ª classes en

volventes dos locais apreciados, atã 
umn dist5ncin m6xima de 20 ~m. 

r::: 2 ] 2 ' d . J • , • •'# d l - ( :; • _. ·-. _ 11 J_r3cri ou1çDo ;:i popu aço o recenseQ 
m.ento de 19GO) nor Km2. 

5.2.2 r1~todo utilizodo par8 determinaçSo da po9ule

ção servida pelas vias existentes. 

5.2.2.1 Adoptou-se umn :faixo com n lorc;ura má 
xima de 3 Km (1,:) pnra cndn lado), CtO 

lon~o dns estr3das e do caminho de 
ferro, ·:i.té 6 Km; e o. partir de 6 Km 

uma faixa a.e 5 Km de largura (2, 5 pa

ra cada lado), admitiu-se que serio 
servida por tais vias de comunicaç5o 

a população existente nessas faixas. 
A contagem da referida populaç5o efec 
tuou-se em troços de 2 Km. 

5.2.2.2 Tomou-se como centro de irrGdinção 
das vias, como é 6bvio, cndo um dos 

locais em causa. 

5.2.3 Peças gr~ficas apresentadas. 

5.2.~.l A indicacão das áreas servidas porca 
' -

da um2 dns locnlizações consideradas, 
até à distância m3ximn de 20 Km, apre 
senta-se, em síntese, nos dois mapas 

anexos: um referente ns estradas, e o~ 
tro ao caminho de ferro. 

5.2.3.2 Os valores da população servida, dentro 
do critério adoptado, são apresentados 

em alguns quadros e gráficos: 



15 

5.2.3.2.1 Um quadro respeitante às oi9 
co localizações estudadas, 
com os valores corresponden
tes aos troços de 2 Km. 

5.2.3.2.2 Cinco gráficos de barras, um 
para cada loaol, igualmente 
representartdo a populaçio i! 
cluída nos troços de 2 Km. 

5.2.3.2.3 Um quadro eom os totais acu
mulados para CRda umn das 
cinco localizações. 

5.2.3.2.4 Um gr6fico, ieualmente com a 
apreaentaQão dos totais acu
mulados para cada uma das cin -co localizaQÕes. 
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5.3 An~lise física dRs manchas de Quartel e Picoto (Braga) 

5. 3 .1 Nunm tenta ti Vr? de couipnr·:.ição das manchas com 

as npresentadae pelR Profabril, efectuou-se a 

an6lise dos qspectos mnis de perto ligados com 
e impl~nteç8o dn Universidade. 

Contam-se entre estes, as informaç6os constan-

tes da certa esboço de ordenamento 1~r6rio 

(S.R.O.A.), (PlqntBs Gl e P1); extr;:icto da car-

te e;eol6gic;3 de PortugrJl (D.G.M.S.G.), (G2 e P2); 

eartFJs de exposições e declives (G3 e P:J); plen 11 

tes da ocupnç8o ectuel do solo ~.?t}r~-f)í~n:-

tas de compromissos existentes (G5 e P5); plan-
tas de rede de esgotos e abastecimento de água 
(G6 e P6); plantes das &rees propostas Dara in! 
taleçio definitiva de U.M. 

5.3.2 Breve descrição comparativa dos manchas de Pie! 
to e Quartel. 

5. 3.2.1 Em relação à a_istribuiçõo a.os solos agrí 
colas, a mancha do Pteoto apresenta-se 
mais favorável, apesar de, numa análise 
feito ao local, à excepção das zonas 
compreendidas entre o convento de Mon
tariol e Areal de Baixo, toda.a oue lhe 
fies a nascente é de fraca aptidão egrí 
cola. 

5.3.2.2 Sob o aspecto geo16r,ico ambes se situam 
em ~-OD,§_·de ___ ~_l}_~Q:t9_ (e não falhG, como 

refere o relet6rio da Profnbril) de d.:!:t 

as formações, não oferecendo de ime
diato inconveniente para fundações de 
:Lm6ve:i A. 
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~\ e;~posiç8o e ôeclj_ves -880 msis fovod-1 
veis nos mGnchos de r~2rtel. 

5. 7:, ".}.'~ !. cY:cepÇ:'O eis co'.!lpor,j r:;:;o !nr·ir. imbrinc:i 

da nr. m•nch2 ~o Cu~rtcl, es situ~ç6es 
-D"O nos p~rece~ ~uito ~isti.ntcs. 

irtcrccc"r 

C'UCT r~.1.c:-:rtcl "':Je::r· P:i.coto cc·f)<.r:-n cor.: 

lote:-r:;cntoE (lisponc'o elo cJvrr6 rr1· G ruo 
,. ·t ./, ;' ('l ' I~ r· 
~. t'.,,.. ..._., ... -• L - ') 

ri.o i· r·i ci' , .. c'o T'Plo r:l'Y>~ c.!t)l. o rie ~lir..,r·-: " L- u. ~ . . • L e ~- J.,: J "-! .. ·, ' e . ' 

CUC ~ trcdr~ir-sc em caificoç5cn p3SSS 

pcl~ dictruiç~o de nmr frea de crrnde 

potenci~l.id~de nsrícoln. 

rede ee cs~otos as ci~Pdc,de 0uc se 

cGcinrlo rc~ plcntos GG e P6 o colcctor 
nrjnciprl podert e nooEo ver roceher os ~

1 efluentes c1r m· nch2 ao (u.·~rte1 e corr. 

n·c- Hll' dificl:ldu1c os dr· r,1::nGhc C.o I'ico-

to. 

r:i,".·'"r·--""f' '1 .: !, <'; d"' r"\'"r t':o,10 n .. r.·i_pt·,"' .. ma -- .... - l.-1~ ... _,., ----.t,. ' \_:,. - V \;.~ ·~ - """.,,_ .. _ ~:; 

nctmü de er;~:otoEJ ele ciàode e sou fun

cion::r:ícnto, pelo cvc ,ju1e;n".'·os, vn:i e ou
trc hipôtescs, se cncontrrrc~ de romen

to n bronf.:i_c~·: e pelo estuao (em curso )elo 

scne&mento b6sico. 
O fornedr.1cnto 0c ::("'Uél nos cle·oó:::·itos as 

sinrlador ~ efectus~o ntrrv6s d~ mesma 

conGuto .J'. ruot;; cios depósitos nctur:Jmen-
. . , 

serv:rr .;r1 ':"rrnoe 
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5.~.3.7 Nao plontes G7 e P7 ascinal8m-ae os zo
norr.entos nro1)offtos pelo G.P.TI.P., numa 
· t -- ' -1 a ·1· · 1· interpre :;ç[10 r,0ncr. c;:i os concJ_c:ioruJ_ :t§. 

mos nuc ~, .~m( J ise f'Ír:"'\i.cn e nc ocupo.çõo 

revelou. 

r_fofllBlldO por bn Se 

t . ?' ren eo no rec:ino 
os vnloree m6~ios cor~ 
porn os tipos de solos 

encontrados : 

- urbano •••••••.•••••.••• 175:tioo/m.2 
- mat;o ••••••••••••••••••• 9$00/m.2 

> ., • ~ "' 

- pinhal ..........••..... 131~50/m.2 

- agríco1n (média nptidno) 221~00/m. 2 

vem nerc o cceo das mRnohas pronostas 
para Quartel e -Picoto o custo médio a.o 
do metro quadrado. respectivamente de: 
3 7;~20/rn. 2 e 885tOO/m. 2. 

5.4 Sob os estrictos espectos que ao?longo 
foram apresentados, parece ao G. P. R. 
da mancha do Qunrtel a mais favorável. 

deste número \ 
P. R hip6tese " 

} 
J '-/ 
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6. Conclusões 

6.1 A manche eeleccionada pela C.I.U.M. só teria justi
ficação faee à oonoepção dos Planos de Fomento de 
criar o p6lo Braga-Guimarães, autêntico fantnsin eom 

-------~----~-----, 

6.2 

o greve defeito de ser d~aestruturante da realidade 
------------~--------------------··. 

geogrâ!'ica eurbaníntica. Seria forçar ums ocupaçÕ.o - _____________ ..,_____ ---
ant 1-na tur3 l com-o desvio de energias tn.o necensóri-
iis ã"" reoõnversao--e reor-gani~~ç~o-d~--m;;nch~---{;~b~no--- ~ 

G:T~F. Seria--de-siigsr a Uni vers-~ dade do -"cal~r"-hum~ \ 
no duma cidade e fomentar aglomerações cogumelo ao \ 

~ 
redor. Seria afastá-la - o meis possível - dos dois 1 
grandes eixos de desenvolvimento, de transportes e 
de penetração centrífuga Po~to-Bregn-Norte e Porto
-Guimarães-Leste. Longe do C.F. (eixo de transportes 
de massas). Distribuição ine6moda aos baricentros a 
7 Km de Guimarães e 13 Km de Brat:;R, em vez de O Km 
de Guimarães ou Braga e 20 Km de Braga ou Guimarães. 

Concluindo um pro~1ndo estudo sohre a looali~nçªo 
proposta e discutido o assunto exnustivamonta pela 1 

equipa do G.P.R.P. e Consultores, são estes de on1.n! l 
ão de que n eolução não é urbanistieemente convenie~ 1 

te, como acarretará consequãncias alt~mente negativa~ 
e e;:r.~ves paro n reestruturação da Rer;tão do Porto, cu..i 
jo estudo est~ 0 ser desenvolvido. 

O G.P.R.P. apresenta eomo hip6tese ~lternativa mais 
aceit6vel, face ao momento dos estudo~, a manche de 
terreno do Ministério ao Exército, ~l~ referida, r.i 

-qual poderb ser oind.a acrescentaa~ com a ane:xaçao 
de parcelas limítrofes conforme consta nos mapas nº.G7 

6.3 Recomenda contudo este Gabinete nue o M.E.C. assegure 
desde já a reservfl dos terrenos atrÁs mencionados da
dti a sue localiTinção estratéc;:icn pRrn futuros estabe
lecimentos de ensi .. no ou culture e 



6.ll- Prolongar o tampo de estudo - atendendo à importân
cia do elemento estruturante a localizar - aguarda~ 

do e conclusão da fase de trAbalhos do P.R.P. que 
termina em Junho pr6ximo e o progresso dos estudos 
do Grupo de Transportes, que deverá apresentar al
guns resultados básicos a partir de Setembro e que 
permitir~o uma coordenaçüo de pontos de vista. Na 
verdade, parece aceitável prever o prolongamento da 
situação provis6r:i.a de Rraga como preço a.umn solu
çõo não precipitada. Esta resultaria, necessáriBmeg 
te, pelo processo seguido no êstudo e nB apreciação 
a.a localização, que nõo permitiu integrar uma ópti

ca correcta dos serviços públicos competentes,o que 
o despacho do Secretário de Estado da Habitação e 
Urbanismo bem revela. 

Porto, Abril de 1975 
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Glossário: 

C.I.U.M. - Comissão Inntaladoro da Universidade do Minho 

C.P.R.N. - Comissão de Planeamento da Região do Norte 

G.P.R.P. - Gab:tnete do Plano da Regiõo do Porto 

G.T.F. 

M.E.C. 

- Zona de Intervenção Guimarães-Santo Tirso-Vila 
Nova de Famalicão 

- Ministério de Educação e Cultura 

M.E.S.A. - Ministério do Equipamento Sociel e do Ambiente 

P.R.P. - Plano da Região do Porto 

P2 .u.P. - P61o 2 do Universidade do Porto 

U.M. - Universidade do Minho 

PCL-MF/MV 
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1 - Na sequência do relatór io apresent ado conjuntamente pelo Gabinete do 

Pl ano da Região do Por to e pe lo Gabine t e dos Consultores do mesmo Pla

no, e conf orme fic ou acordado na reunião de 30 de Abril pa ssado, con

vocada por Sua Excel ê nc ia o Secre t ári o de Estado do Ensino Superior e 

Invest i gação Cientí f ica , apresenta- se uma proposta de localização pa

ra uma extensão da Universidade do Minho na cidade de Guimarães e bem 

as s im, a l guns eleme ntos complementares da propos t a inicial . 

2 - Os es tudos apre s entados na referida reunião, referiam-se à selecção de 

duas áreas, r espectivamente enunciadas como Picoto e Gualtar ( Quartel ) , 

sendo es t a Úl t ima cons i derada como "hipótese alternativa mais aceitá

vel, face ao momento dos estudos " (Ponto 6.2), isto fruto dos elemen

t os em jogo de momento, e só. 

3 - As peças anexas, e scri tas e desenhadas, constituÍndo umas elementos 

compl ement ares das propos tas iniciais, out r as a ilustração da proposta 

de localização para uma ex t ensão da Univer sidade do Minho, são respect i

vamente: 

3.1 . - Elementos complement are s das propos tas anteriormente enunciadas. 

3.1 . 1 - Gráficos de Barra s (anál ise ) - Pr ocura ex:pliaar os gr áficos ante

ri ormente apresent a~ os , enumerando para cada local os centr os que 

c ontr ibuíram para os pontos altos . 

Considera as cinco hipó t e ses, embora soment e tenham i nt eres se s no 

mome nto as que se referem a Quarte l , Picoto e Urgeses . 

Faz emos notar contud o que embora a hipó t ese de Urgeses tenha s ido 

pos t a de par t e como inviável , os valore s que r epresenta s ã o i gual

mente vá l i dos para tod a a periferia da cidade de Guimarães, pois 

a deslocação perif~rica ngo introduz valores s ignificat i vos . 

3.1.2 - f.q_r:ula~o es colar ( até 6i.classe ) - 1974- 75 - Corre sponde es t e 

gráfico à ext racção do número de alunos das popul ações r esident es 

se r vidas por es t rada e pr ocura assim compl etar o quadro 5.2. 3.2 .1 

já apresent ado. 

3. 1.3 - Memó r ia des cr itiva das caracterí s ticas geológicas da zona de Gual

~ - Como compl emento do esboço geológico já apre s ent ado . 

3. 1.4 - Memó r i a des critiva da s caracte r ísticas geológicas da zona do ~

.2._oto - Igual mente como complemento do esboço geológico j á apr esen

t a do. 
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3.2 - Propos t a de localização, ilustrada com os seguintes elementos: 

3.2.1 - Pl anta de localiza ção, em relação à cidade de Guimarãe s e às 

á r eas envol ventes . 

3. 2.2 - Cara ct erís ticaf!._ de aptidão dos solos ( S.R. O. A. }, na qual se 

faz notar de forma preponderante, a penetração verde da cabeça 

do vale do Ave, entre a cidade e a zona florestal a Noroeste. 

3.2.3 ~ ~mÓ~!.ê:.._ª~scritiva das características geológicas da zona de 

Creixomifu 
-=m 

3.2.4 - Memória descritiva dos sistemas de abastecimento de água, rede 

de es~otos e tratamento de l i xos 

3.2.5 - Planta da z ona proposta ~ara uma extensão da Universidade do 

Minho 

3.2. 6 - Valores da área proposta 

4 - A área selecionada para a implantação de uma extensão da Universidade 

do Minho em Guimarães, localiza-se dent r o desta cidade, sendo consti

tuída por um quarteirão ( e não s ó) com 10,5 Ha de superfície. Uma par

cela a noroeste do mesmo que com 6 ,8 lia, constituiria uma zona de pro

tecção, atingindo o total, 17 ,3 Ha. 

Evidentemente qu (~ não se propõe a demolição total das construções exis 

tentes no quartei r ão referid o, mas sim o enquadramento de edifícios no

vos no tecido u r bano antigo e caracter í s tico, s endo só de demolir as 

construções sem interesse ou integração possível, e bem assim, progra

mar a médi o prazo, a transferência das instalações industriais existen

tes no local, em p~àna cidade e com todos os inconvenientes de sobejo 

conhecidos. Edifíci os há, que poderiam até,sem grande dificuldade e 

custos, se r integrados por utilização directa. 

A ribeira que o a travessa vinda da Costa, depois de um processo - a 

todo s os t! tulos de s ejável - de des poluiçffo, seria uma linha de água 
I 

a manter, quer como elemento de valorização, quer como prevenção de 

escoamento dum caudal que se previ vir a aumentar com a impermeabili

zação dos solos que se está a esbo çar a Nordes te, proveniente do ~e

s envolvimento urbano. 

GABINETE DO PLANO DA REG I ÃO DO PORTO, em 20 de Junho de 1975 

RSL/BDA 

~\~cl;=~ 
( Roberto"'\érgio Leão) 



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 



API' IDÃO DOS · ~·01os 

_ár ea agrícola 

S. R. O.A. ) 
_.....------~--

-nrca agrícola condicionada 

-área s0c i al 

-ár~a florest al 
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JMNP/MEM 

3) - Creixomil 

Esta área situa-se na região sudoeste de Guimarães. Afloram 

na região de Guimarães granitos porfiróides de grão groseeiro. grande 

part e da zona observada a.presenta-se coberta quer por aluviões da Ri

bei r a de Couros quer por solos resultantes da alteração dos granitos. 

Num pequeno afloramep.to graníti co situado cerca de lOOm a 

Sudoeste do edifício onde funcionam a fábrica de sebos e oficina de 

mecânica de automóvei.s (Refit. n11. 1 na carta topográfic~ )podem observar-BE 

indícios de fracturação. ~ de admitir a pos s ível existência de uma fa

lha com a direcção aproximada NE-SO, a que não seri a estranho o traça-

do do leito da Ribeira de Couros ,oom a mêsma direcção ,na região de Cre! 

xomil. 



ABASTECIMENTO DE ÁGUk~ ===================== 

Presentemente, parte da freguesia de Creixomil é abastecida · 

pelo sector de Guimarães a partir da captaç~o existente no rio Ave jun-

to às Caldas das Taipas, com capacidade f utura de 13.000 m3/dia. O cau-

dal captado, sofre um tratamento de cloragem e correcção de agressivida

de pela cal. Está previsto o abastecimento futuro a todo o concelho 

( = 100 .000 h.) com uma captação de 18.000 m3/dia. 

REDE DE ESGOTOS 

Presentemente só abrange a cidade , servindo 2.800 habitantes, 

e de s carrega o efluente sem qualquer espécie de t ratamento, para a ri-

beira de Couros. Futuramente, está previsto servir 19.5 00 habitantes, 

em sistema separativo, e com estação depuradora loca lizada na confluên-

eia da Ribeira de Couros e Rio Selho, na Quinta do Salgueiral • 

. L I X O S 

Presentemente s~o empilhados e enterrados em terrenos bal~ios 

fora da cidade, ac(l'lselhando-se uma associação de municípios para proce-

der ao seu tratamento e aproveitamento . 



ÁREAS PROPOSTAS 

G R E I X O M I L .· 

•Zona de intervenção 10,5 na 

.zona de protecção 6 9 8 Ha 

T o t a 1 17,3 Ha 



servidlo militar ,, 
loteamentos 

a urbanizar pela C.M.B. 
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1 de o% a 

2 de 8% a 16% 

3 > que 16% 

OR IENT!Ç!Q 

r,~t.I - boa (Sul) 

CJ- satisfatória (Poente ) .r: 

~ _ inconveniente (Norte ) / 
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O - granito porfiroide :~ 
D ~ 

. . . - rochas sil~ricas metamorfizadac1 . '~ . ....r-. / J 

- - -:t-v, .. 1~ corneanas pelÍ.ticas e quartzo-feldspáticas ~ 
~/ "''f 0 - falha prov: vel 'í 
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D - de ocupaçã'.o 

- - de protecçí!o 
D- estrada previ t, 

0 - desvio proposto 

,,J7 . . ~ .2· ~·. i., .. l. 
· j )1 ;.r 

o rio 

a substitui 





depósito 

conduta de água 

aqueduto de 
t<"~-~ )/ 1 7'/J m i ·" /· ~ '\' r ~ -::-

1 ~: · -...n1 .. . .ru.. . _ ,, . .... 



·~ 
__ ___,, ~~{Jf1~ 

CJ- boa (Sul) 

D- satisfatória (Poente):~ 
E:2J - inconveni.ente (NortE") V 

) '.~'· ). ~"'tol r~: ron_~f'Tr<<J i 1 : 
,r{:,~' ~- \ _~ 1t ·~ 



ld 

CJ 
~ 
Ll!:..:....J 

- granito porfiroide 

rochas si l Úri cas metamorfizada o : 
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e quartz o-feldspaticas 
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ÂREAS PROPOSTAS 

P I C O T O 

ZONA DE OCUPAÇÃ~ 212,7 ha 

ZONA DESPORTIVA 112,2 ha 

ZONA DE PROTECÇÃO 471,e ha 

TO TA L 790, 7 ha 



ÁREAS PROPOSTAS 

G U A L T A. R 

ZONA DE OCUPAÇÃO • 184, 3 ha 

ZONA DE PROTECÇÃO 204, 5 ha 

TO TAL 388 , 8 ha 

1 ÁREA DE SERVIDÃO I LITAR 96 , 8 ha 

• 


