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RESUMO

  

	 Em	meados	do	século	XIX,	devido	ao	aparecimento	das	indústrias,	o	cres-

cimento	natural	do	tecido	urbano	dissipou-se	para	lá	dos	limites	da	cidade.	Devido	

à crescente evolução deste sector a dilatação da população para a periferia foi auto-

mática,	tal	como	o	abandono	do	centro	da	cidade.		A	partir	do	reconhecimento	des-

ta	problemática,	surge	a	intenção	de	reavivar	este	núcleo	urbano,	(re)habitando	os	

edifícios	do	centro	histórico,	com	o	intuito	de	devolver	uma	nova	dinâmica	cultural	

à	cidade.	

	 O	presente	projeto	de	 investigação	visa	a	 recuperação	de	um	edifício	do	

centro	histórico	de	Barcelos.	Um	dos	propósitos	que	determinou	a	escolha	desta	

edificação	foi	o	seu	atual	estado	de	conservação.	Esta	apresenta	um	bom	estado	de	

conservação	exterior,	mas	quando	observamos	o	seu	interior,	este	resume-se	a	uma	

ruína.	Deste	modo,	a	fachada	principal	encontra-se	lacrada	com	blocos	de	cimento	e	

pintada	de	forma	a	transparecer	a	sensação	de	um	edifico	conservado.	Atualmente,	

esta	 imagem	de	desocupação,	é	o	retrato	de	muitos	dos	edifícios	que	constituem	

este	centro	histórico.

	 Atravessando	várias	 fases,	o	projeto	de	 investigação	 foca-se	primeiramen-

te	na	análise	urbana	de	modo	a	compreender	a	postura	da	cidade	em	relação	ao	

abandono,	seguindo-se	uma	interpretação	que	procura	dar	resposta	à	problemáti-

ca.	Assim,	o	princípio	condutor	da	investigação	passa	pela	vontade	de	reconhecer,	

interpretar	e	propor	uma	 solução	a	nível	urbano,	finalizando	com	um	projeto	de	

recuperação	de	um	dos	edifícios	que	se	encontra	abandonado.	Este,	deverá	ser	en-

tendido	e	interpretado	como	um	modelo	para	os	demais	edifícios	que	se	encontram	

no	mesmo	estado	de	conservação.

	 Desta	forma,	pretende-se	que,	após	executadas	as	intervenções	propostas,	

seja	notório	um	contributo	significativo	à	cidade	Barcelos,	quer	nas	condições	de	

habitação,	quer	no	crescimento	do	comércio,	quer	na	diversidade	de	atividades	cul-

turais,	quer	na	dinâmica	dos	fluxos,	entre	outros.	Todas	esta	 fases	de	 intervenção	

propostas	visam	o	retorno	da	população	para	a	cidade,	conseguindo	assim	que	o	

centro	histórico	volte	a	ser	reavivado.
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ABSTRACT

	 In	the	mid	XIX	century,	thanks	to	industrialization,	the	natural	growth	of	

the	city	went	beyond	 its	 limits.	Thanks	 to	 the	constant	growth	of	 this	 sector,	 the	

population	automatically	 started	 to	expand	 to	 the	outskirts	and,	by	consequence,	

the	abandonment	of	the	city	centre.		After	recognizing	this	problem,	the	intention	

to	revive	the	city	centre	emerged,	(re)habiting	the	historic	centre	buildings,	with	the	

main	intention	to	give	back	to	the	city	its	cultural	dynamics.

	 The	main	goal	of	this	investigation	project	is	to	recover	a	building	in	Barce-

los	historic	centre.	One	of	the	purposes	for	choosing	this	house	was	its	preservation.	

It	presents	good	preservation	of	the	exterior	while	the	interior	is	a	ruin,	this	way,	the	

outside	wall	 is	built	 in	concrete	blocks	which	are	painted,	giving	us	the	sensation	

that	it	 is	preserved.	Currently,	this	image	of	vacancy	is	the	portrait	of	many	of	the	

buildings	that	make	up	this	historic	centre.

	 Going	through	various	phases,	 this	 investigation	project	 focuses	firstly	 in	

urban	analysis	to	understand	the	city	posture	towards	the	abandonment,	following	

the	search	for	answers	to	this	problem.	This	way,	the	follow	up	of	this	investigation	

goes	by	the	will	to	recognize,	interpret	and	propose	an	urban	level	solution,	ending	

in	a	recovery	project	of	one	of	the	abandoned	buildings.	This	project	has	a	goal	to	be	

an	example	for	the	other	buildings	in	this	state	of	conservation.

	 After	 all	 the	 interventions	 are	 implemented,	 a	 significant	 contribution	 to	

Barcelos	city	centre	should	be	notorious,	both	in	housing	and	in	trade	growth,	in	the	

diversity	of	cultural	activities	among	others.	All	of	these	intervention	phases	propo-

sed,	aim	in	the	return	of	the	population	to	the	city,	succeeding	in	the	revival	of	the	

historical	centre.
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 Figura 1
Panorâmica da Cidade de 

Barcelos, 2017

realizado pelo autor

Figura 2          
Fotografia	do	centro	his-

tórico	de	Barcelos,	2017

realizado pelo autor 
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1.2 | Objectivos

	 O	presente	projeto	tem	como	princípio	base	promover	novas	dinâmicas	de	

uso	e	de	ocupação	na	cidade	de	Barcelos.	Tendo	em	conta	estes	objetivos,	a	estraté-

gia	passa	por	reavivar	e	renovar	tanto	as	construções	devolutas,	como	logradouros	

desvalorizados	presentes	no	centro	histórico.

	 Desta	forma	é	realizada	uma	proposta	de	requalificação	para	uma	das	mui-

tas	edificações	que	se	encontram	em	ruína	no	núcleo	histórico.	A	mesma,	deverá	ser	

entendida	como	modelo	base	para	os	demais	edifícios	abandonados	que	se	encon-

tram	em	ruína.	

	 Com	isto,	pretende-se	que,	após	executadas	as	intervenções	nas	edificações	

abandonadas,	 seja	 notório	um	contributo	 significativo	 à	 cidade	Barcelos,	 quer	na	

habitação,	quer	no	comércio,	quer	nas	atividades	culturais,	quer	nos	fluxos,	entre	ou-

tros.	Fazendo	com	que	a	cidade	seja	de	novo	procurada	pelas	excelentes	qualidades	

habitacionais	e	de	comércio.	
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1.3 | Metodologia

 A metodologia adotada no presente projeto é composta por três fases, a 

recolha	de	informação,	análise	e	proposta.

	 Numa	primeira	fase	procedeu-se	à	recolha	de	material	bibliográfico,	revis-

tas,	livros	e	recortes	de	jornais.	Foi	consultado	o	PDM	presente	na	Biblioteca	Munici-

pal	de	Barcelos,	assim	como,	ficheiros	digitais	e	cartografias,	cedidos	pelo	Gabinete	

do	Centro	Histórico	da	Câmara	Municipal	de	Barcelos,	de	modo	a	obter	informações	

sobre	a	evolução	urbana	da	cidade	e	do	edifício	em	estudo.	

	 Após	a	 recolha	de	 informação,	 foram	efetuados	diversos	estudos	e	análi-

ses	em	 torno	do	centro	histórico	da	cidade,	 tais	 como,	 levantamento	 fotográfico,	

levantamento	de	usos	de	edificações,	do	espaço	público	e	de	estacionamentos.	Pos-

teriormente,	numa	aproximação	ao	edifício	em	estudo,	procedeu-se	à	demolição	do	

acesso principal com o intuito de limpar os detritos e vegetação presentes no seu 

interior.	Após	esta	 limpeza,	 foi	 realizado	o	 levantamento	métrico	e	 fotográfico	de	

modo	a	compreender	o	seu	estado	de	conservação.	Por	fim,	procedeu-se	à	interpre-

tação	de	todo	o	material	recolhido,	para	que	fosse	possível	entender	a	problemática	

urbana.

	 Após	a	análise	da	problemática,	elaboraram-se	propostas	de	intervenção	a	

nível	urbano	e	habitacional.	
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1.4 | Estrutura do trabalho

	 Apesar	de	apresentar	quatro	capítulos,	o	 trabalho	de	projeto	encontra-se	

dividido	em	três	partes	distintas	que	se	complementam:	a	interpretação da	malha	

urbana	do	centro	histórico;	a	análise do	caso	de	estudo;	e	por	fim	a	proposta	de	

intervenção.	

	 Deste	modo,	o	primeiro	capítulo	apresenta	uma	pequena	introdução,	onde	

constam	os	objetivos	do	trabalho,	a	metodologia	adotada,	e	a	forma	como	é	estrutu-

rado.

	 O	segundo	capítulo,	foca-se	na	interpretação	urbana	atual	do	centro	históri-

co	de	Barcelos,	com	o	intuito	de	compreender	a	problemática	que	origina	o	aumen-

to	gradual	do	abandono.	Assim,	são	interpretadas	as	atuais	atividades	deste	núcleo	

urbano,	de	modo	a	compreender	quais	os	programas	que	estão	em	falta.	Por	fim,	

define-se	a	estratégia	a	adotar	de	modo	a	solucionar	as	problemáticas	levantadas.

	 O	terceiro	capítulo	baseia-se	na	análise	do	caso	de	estudo,	esta	realiza-se	

através	do	levantamento	métrico	e	fotográfico.	Este	capítulo	tem	como	intuito	en-

quadrar	o	edifício	na	malha	histórica	da	cidade,	assim	como	representar	o	seu	estado	

atual	através	do	desenho.

	 Por	último,	o	quarto	capítulo	centraliza-se	no	projeto	de	intervenção.	Nesta	

fase,	é	apresentado	o	conceito	de	intervenção,	uma	memória	descritiva	que	justifica	

todas	as	opções	tomadas,	os	desenhos	referentes	às	propostas	de	intervenção,	deta-

lhes	de	construção,	e	ilustrações	do	projeto.
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CAPÍTULO II| Interpretação urbana do Centro Histórico 
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2.1|Ocupação atual 

	 Quando	nos	focámos	no	centro	histórico	da	cidade	de	Barcelos,	facilmente	

entendemos	a	diversidade	de	usos	e	ocupações	que	esta	detém.	À	medida	que	ca-

minhamos	pelas	ruas	do	centro	histórico,	o	olhar	do	transeunte	foca-se	nos	estabe-

lecimentos	comerciais	devido	a	estes	se	encontrarem	ao	nível	do	olhar,	mas	quando	

observamos	e	reparamos	na	totalidade	dos	edifícios,	apercebemo-nos	que	grande	

parte	destes	se	encontram	abandonados	ou	inabitados	devido	a	falta	de	condições.

	 A	partir	desta	observação,	e	numa	aproximação	à	amostra,	é	elaborado	um	

levantamento	dos	programas	e	usos	que	cada	edifício	dispõe	ao	 longo	do	centro	

histórico	da	cidade.	Na	figura	4,	estão	representadas	a	vermelho	escuro	as	constru-

ções	abandonadas	e	em	estado	de	decadência,	e	num	tom	mais	vivo,	as	habitações	

desocupadas.	

	 A	cor	bege	representada	apenas	em	metade	do	edifício,	simboliza	a	ativida-

de	comercial	que	se	desenvolve	apenas	no	rés-do-chão.	O	uso	que	mais	se	destaca	

na cidade é a atividade comercial, assim como serviços, institutos de ensino, centros 

de	saúde,	escritórios,	entre	outros.	

	 Representado	a	azul	estão	as	habitações,	que	persistiram	ao	despovoamen-

to	da	cidade,	a	maioria	destas	habitações	encontram-se	nos	limites	da	amostra	em	es-

tudo,	correspondendo	às	habitações	de	maior	escala,	o	que	não	acontece	no	núcleo	

primitivo	da	cidade,	onde	as	habitações	são	condicionadas	pelos	limites	dos	lotes,	

encontrando-se	desocupadas.

 

 

 

 Figura 3
Ortofotomapa do centro 

histórico	de	Barcelos,	

2017

realizado pelo autor

Figura 4          
Planta	de	usos	do	edifica-

do	do	centro	histórico	de	

Barcelos   

realizado pelo autor
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 Em maio de 2009, Barcelos Popular divulga “A cidade de Barcelos tem ac-

tualmente 41 prédios devolutos, alguns deles em avançado estado de degradação, 

que chegam mesmo a pôr em causa a segurança dos transeuntes e dos “edifícios 

contíguos”.1

 Mais tarde em 2015, estimou-se “certa de 150 edifícios em risco de ruina, 

desocupados, ou com deficientes condições de habitabilidade”2 

	 Hoje,	poucos	anos	depois,	é	notável	o	aumento	destes	valores.	Com	base	

na	análise	das	atividades,	é	elaborado	um	mapeamento	do	estado	atual	das	constru-

ções,	podendo	observar-se	a	densidade	da	mancha	que	representa	as	construções	

que	se	encontram	devolutas	(figura	5).

	 São	contabilizadas	cerca	de	93	edificações	desocupadas	em	bom	estado	de	

conservação,	porém	não	têm	qualquer	tipo	de	ocupação.	Cerca	de	52	construções,	

apenas	têm	em	funcionamento	o	piso	do	rés-do-chão	destinado	ao	comércio,	e	os	

restantes	pisos	encontram-se	desocupados.	

	 Destaca-se	ainda	um	conjunto	de	edificações,	com	cerca	de	114	edifícios	

abandonados	e	sem	condições	de	habitabilidade.	Alguns	destes	já	não	possuem	co-

bertura,	outros	encontram-se	lacrados	com	blocos	de	cimento,	impedindo	vandalis-

mos,	outos	apresentam	uma	barra	metálica	na	fachada	para	esta	não	ruir	sobre	a	rua.	

	 Infelizmente	este	é	o	retrato	de	muitos	dos	edifícios	do	centro	histórico	de	

Barcelos	(figura	6).	

1		 GRANJA,	Pedro	–	Barcelos sem uma sociedade de reabilitação: Há 41 prédios devolutos 
na cidade. http://www.barcelos-popular.pt/?zona=ntc&tema=3&id=1800.	 07	 de	 maio	 de	 2009.	
10h43.	

2		 CASANOVA,	Carlos	Manuel	–	Transformação da forma urbana da cidade de Barcelos. 
Dissertação	de	Mestrado	Integrado	em	Arquitetura	e	Urbanismo	na	Escola	Superior	Gallaecia.	Orien-
tado	do	Professor	Doutor	Arq.	David	Viana.	2015.	p.237 
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Figura 5          
Mapeamento	dos	edifícios	

devolutos 

realizado pelo autor
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 Figura 6
Conjunto	de	fotografias	

referentes	aos	edifícios	

devolutos

realizado pelo autor

Figura 7          
Esquema	relativo	ao	

horário	de	funcionamen-

to dos usos

realizado pelo autor

 

	 Tendo	em	conta	a	figura	7,	mapeamento	de	usos,	é	possível	analisar	os	flu-

xos	e	afluências	de	cada	atividade	ao	longo	de	24	horas,	permitindo-nos	perceber	os	

diferentes	tipos	de	programas	que	a	cidade	carece.

	 A	figura	7,	representa	o	horário	relativo	a	cada	atividade.	Desta	forma	en-

tendemos	que	a	cidade	proporciona	atividades	diversificadas	num	período	compre-

endido	entre	as	8h	e	as	19h,	correspondendo	ao	funcionamento	do	comércio	e	ao	

horário	de	trabalho.	Após	as	19h	denota-se	um	contrataste	de	fluxos,	a	cidade	fica	

visivelmente	mais	vazia.	A	partir	das	20h,	são	poucas	as	atividades	comerciais	abertas	

no	centro	histórico.	Por	consequência,	as	atividades	que	se	prolongam	até	às	24h,	

são	insuficientes	para	reativar	a	cidade	neste	intervalo.	

	 Com	o	objetivo	de	destacar	este	vazio	urbano	é	realizado	um	conjunto	de	

plantas,	que	correspondem	ao	horário	de	funcionamento	de	todas	atividades,	exibi-

do	na	figura	8	da	página	25,	onde	a	amarelo	estão	representadas	as	edificações	em	

funcionamento,	e	a	preto	as	edificações	inativas.	

	 Observa-se	o	abandono	e	desocupação	a	partir	da	mancha	preta	constante	

no	intervalo	entre	as	19h30	da	tarde	e	as	8h30	da	manhã.	Concluindo-se	assim,	que	

se	tratam	de	edifícios	desocupados,	abandonados,	ou	destinados	a	comércio	duran-

te	o	dia.



23



24

Figura 8          
Conjunto de plantas 

referentes à ocupação do 

centro 

realizado pelo autor



25



2.2|Designação estratégica 

	 A	estratégia	que	passa	pela	definição	das	atividades,	 tem	como	ponto	de	

partida	o	reforço	da	habitação	e	dos	programas/serviços	após	as	19h.	Garantindo	a	

permanência	da	população	na	cidade	após	o	horário	de	trabalho.	A	afluência	a	ativi-

dades	que	se	estende	para	lá	das	19h,	tais	como	restauração,	teatro,	cinema,	bares,	

entre	outros,	irá	aumentar.

	 A	partir	da	recuperação	dos	edifícios	gera-se	um	aumento	de	fluxos	e	diver-

sidade	de	atividades,	que	potencializam	a	procura	cultural.	Assim	sendo,	a	economia	

da	cidade	é	assegurada,	assim	como	a	utilidade	dos	edifícios	é	otimizada.

	 Desta	 forma,	com	base	no	horário	de	funcionamento	das	atividades	exis-

tentes,	propõe-se	na	figura	9,	um	prolongamento	do	horário	do	Museu	da	Olaria,	

do	comércio	local,	e	ainda	da	Biblioteca	Municipal,	obtendo-se	assim	uma	extensão	

dos	horários	de	funcionamento	com	o	intuito	de	promover	a	afluência	durante	estes	

períodos.	São	também	propostos	vários	programas	como,	hostels,	centros	culturais,	

museus	e	galerias	de	arte.	Estas	atividades	dominarão	a	ocupação	da	cidade	no	horá-

rio	compreendido	entre	as	19h	e	as	24h,	sendo	que	para	além	das	24h,	as	atividades	

que	estarão	em	funcionamento	serão	as	unidades	de	saúde	e	as	forças	de	segurança.

	 Sem	dúvida	que	a	base	crucial	para	o	reavivar	da	cidade,	passa	pela	habita-

ção,	que	por	consequência,	enaltecerá	toda	a	atividade	comercial	e	de	serviços	que	a	

cidade	dispõe,	recativando	assim	a	população	para	o	núcleo	urbano.

Figura 9
Esquema	referente	ao	

reforço e prolongamento 

dos usos

realizado pelo autor

26



27



Figura 10          
Planta referente ao 

reforço e prolongamento 

dos usos 

realizado pelo autor

28

	 Com	base	no	 levantamento	dos	 edifícios	devolutos,	 é	proposto	um	pro-

grama	para	cada	uma	das	edificações	desocupadas,	com	o	objetivo	de	representar	

o impacto entre o estado atual do centro da cidade e o estado ideal proposto, com 

o	objetivo	de	compreender	as	consequências	que	esta	teria	sobre	a	cidade.	Desta	

forma,	grande	parte	dos	edifícios	são	definidos	pela	habitação,	representado	a	azul	

escuro	na	figura	10.	

	 No	núcleo	histórico	da	cidade,	à	beira	rio,	destacado	na	figura	10	por	um	cír-

culo, são implementadas as atividades de caris cultural, tais como, museus, galerias 

de	arte,	centros	culturais	e	espaços	de	lazer.	

	 A	figura	11,	é	demonstra	o	impacto	da	reativação	do	centro	na	cidade	em	

relação	à	ocupação	que	esta	potencia.	A	amarelo	estão	representadas	as	edificações	

em	funcionamento,	e	a	preto	as	edificações	sem	função.	

	 Observamos	 assim,	 uma	 ocupação	 constante	 durante	 todo	 o	 dia,	 e	 uma	

ausência	em	alguns	edifícios	num	intervalo	entre	as	18h	e	as	9h,	correspondentes	a	

programas	como	escritórios,	edifício	públicos,	edifícios	religiosos,	entre	outros,	que	

estão	encerrados	no	período	noturno.	Desta	forma,	é	notório	o	confronto	entre	o	

estado	atual	e	a	influência	que	a	proposta	de	intervenção	teria	sobre	a	ocupação	da	

cidade,	conseguindo	a	total	reativação	dos	edifícios.
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Figura 11          
Conjunto de plantas 

referentes	ao	horário	

de atividade resultante 

da estratégia adotada 

realizado pelo autor
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2.3 | Resposta à problemática da habitação 

 

	 O	reforço	da	habitação	é	o	princípio	impulsionador	da	reativação	dos	cen-

tros	históricos,	garantindo	a	permanência	das	pessoas	na	cidade	após	o	horário	de	

trabalho	e	consequentemente	a	estabilidade	de	outros	serviços.	Assim	sendo,	a	esco-

lha	do	programa	proposto	para	a	intervenção	do	edifício	em	estudo	é	a	habitação.	

	 A	falta	de	habitantes	é	o	maior	obstáculo	para	a	revitalização	do	centro	his-

tórico.	 Logo,	 surge	 a	 necessidade	de	 compreender	 as	 carências	 da	habitabilidade	

contemporânea,	em	relação	às	edificações	do	centro	histórico.	Portanto,	é	realizado	

um	levantamento	do	espaço	público	permeável	e	não	permeável,	 interpretando	a	

forma	como	este	condiciona	a	habitação	do	centro	histórico.		

	 O	centro	da	cidade	de	Barcelos	dispõe	de	um	ótimo	espaço	público	e	de	

um	extraordinário	espaço	verde	como	vários	jardins,	zonas	ribeirinhas,	e	parque	da	

cidade.	

	 Após	reconhecidas	as	problemáticas,	segue-se	a	respetiva	proposta	de	inter-

venção	que	visa	potencializar	as	zonas	que	mais	carecem	de	dinamização.		
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Figura 12          
Mapeamento do espaço 

publicorealizado	pelo	

autor



Falta de programas de âmbito local
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 Reconhecemos	 uma	 cidade	 que	 dispõe	 de	 um	 enorme	 espaço	 público,	

com	grandes	praças	e	grandes	jardins,	desenvolvidos	em	função	de	todo	o	concelho.	

Desta	 forma,	 observamos	 a	 falta	 de	 programas	 locais	 para	 os	moradores	 do	 cen-

tro.	Enquanto	que	na	periferia	da	cidade	existem	programas	como	parques	infantis,	

campos	de	futebol,	e	zonas	de	lazer,	no	centro	histórico,	visto	que	as	habitações	são	

condicionadas	em	termos	de	dimensões,	não	existem	espaços	comunitários	de	lazer,	

consequentemente	a	interação	e	convívio	entre	habitantes	torna-se	limitada.

Cidade desenvolvida a uma escala regional

Figura 13         
Representação	do	espaço	

público	e	programas	

adjacente

realizado pelo autor
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	 Após	a	identificação	da	primeira	problemática,	é	desenvolvida	uma	propos-

ta	de	intervenção.	A	partir	do	reconhecimento	dos	maiores	quarteirões	e	dos	vazios	

que	constituem	o	 seu	 interior,	 são	 selecionados	vários	programas	de	escala	 local,	

que	se	 focam	no	apoio	às	habitações.	Propõem-se	parques	 infantis,	pequenos	 jar-

dins,	praças	e	hortas	comunitárias	com	o	intuito	de	serem	reconhecidas	como	zonas	

comunitárias,	espaços	socias	ou	zonas	exteriores	das	habitações	que	proporcionam	

lugares	de	convívio	entre	todos	os	moradores.	Visto	que	os	programas	se	comple-

mentam,	estes	espaços	promovem	a	interação	entre	habitantes	de	quarteirões	dis-

tintos.

	 Desta	forma,	a	cidade	mantém	os	espaços	públicos	destinados	ao	grande	

concelho,	assim	como	zonas	públicas	comunitárias	de	apoio	aos	moradores.

Proposta de intervenção

Figura 14         
Representação	da	pro-

posta de intervenção no 

interior	dos	quarteirões	

realizado pelo autor
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	 Segundo	o	mapeamento	dos	edifícios	em	abandono,	são	contabilizadas	cer-

ca	de	52	edificações	que	apenas	dispõem	o	piso	do	rés-do-chão	em	funcionamento,	

sendo	que	os	restantes	pisos	encontram-se	desocupados.	Esta	problemática	deve-se	

ao	valor	das	taxas	de	arrendamento	dos	edifícios	para	comércio	serem	mais	lucrati-

vas	para	o	proprietário,	que	as	taxas	de	arrendamento	para	habitação.	

	 Desta	forma,	os	proprietários	preferem	arrendar	a	totalidade	da	área	desti-

nada	ao	comércio,	referente	ao	rés-do-chão,	banindo	a	possibilidade	de	aceder	aos	

restantes	pisos	do	edifício.	Esta	problemática	é	um	impedimento	da	reativação	de	

um	número	considerável	de	edifícios,	visto	que	não	possibilitam	a	acessibilidade	aos	

pisos	superiores.

Habitações sem acesso aos pisos superiores  

Figura 15     
Mapeamentos dos 

edifícios	desocupados	

nos pisos superiores 

realizado pelo autor
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 Em	resposta	à	problemática,	propõe-se	a	criação	de	um	acesso	ao	interior	

do	quarteirão,	e	no	seu	 interior	a	 implementação	de	um	sistema	de	acessos,	que	

possibilita	a	distribuição	a	todos	os	edifícios.	

	 O	acesso	ao	interior	do	quarteirão,	assinado	a	vermelho	na	figura	16,	pode	

ser realizado a partir de uma entrada exterior do mesmo, ou até mesmo por um 

edifício	abandonado,	possibilitando	a	criação	de	um	espaço	comum	de	convívio	e	

comunitário,	que	ao	mesmo	tempo	permite	aceder	ao	interior	do	quarteirão.

	 Esta	solução	possibilita	que	o	acesso	aos	edifícios	destinados	ao	comércio	

se	efetue	pela	frente	da	rua,	e	que	os	pisos	superiores	habitados	sejam	acedidos	pelo	

interior	do	quarteirão.	Desta	forma	haverá	menos	construções	desocupadas	parcial-

mente,	proporcionando	uma	maior	ocupação	no	centro	da	cidade.

Proposta de intervenção

Figura 16 
Representação	da	

proposta de intervenção 

referente	à	acessibilidade	

dos	edifícios

realizado pelo autor
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	 Num	olhar	atento	sobre	a	amostra	em	estudo,	relativa	ao	espaço	público,	

entendemos	que	esta	apresenta	uma	enorme	complexidade	em	relação	aos	fluxos	

urbanos	que	se	denotam	envolta	dos	quarteirões.	Estes	fluxos	são	cruciais	ao	funcio-

namento	do	comércio	de	rua,	mas	não	são	gratificantes	para	os	moradores.	

	 Entende-se	que	os	habitantes	do	centro	histórico	se	sentem	obstruídos	pela	

atribulada	movimentação	de	um	centro	de	cidade.	A	cidade	não	dispõe	de	circuitos	

de	escala	local	para	que	os	moradores	se	resguardem	de	toda	a	dinâmica	urbana	da	

cidade.	

Circulações de escala regional

Figura 17
Reconhecimento	das	

circulações	urbanas

realizado pelo autor
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	 Com	a	proposta	de	restruturação	dos	acessos	ao	interior	dos	quarteirões	e	

com	a	 implementação	dos	vários	programas	 locais	comunitários,	 inevitavelmente,	

é	consequente	uma	maior	afluência	ao	centro	da	cidade.	Desta	forma	é	necessária	

uma	reorganização	dos	circuitos	locais	em	relação	aos	circuitos	urbanos,	não	deven-

do	estes	interferir	com	os	circuitos	internos	do	quarteirão.	

	 Assim,	são	diferenciados	dois	tipos	de	circuitos,	um	público	e	outro	con-

ferido	para	os	moradores,	 com	o	 intuito	de	desvincular	 os	 circuitos	urbanos	dos	

circuitos	locais.		Os	acessos	ao	interior	dos	quarteirões,	não	devem	ser	alinhados	uns	

com	os	outros,	para	que	não	seja	perdido	o	caráter	privado	em	torno	dos	programas	

locais	implementados	no	interior	dos	mesmos.			

Proposta de intervenção

Figura 18         
Representação	proposta	

de intervenção referente 

às	circulações

realizado pelo autor
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 Entendendo	que	o	automóvel	é	fundamental	na	vida	quotidiana,	principal-

mente	para	quem	trabalha	 fora	da	área	residencial,	é	elaborado	um	levantamento	

da situação atual da cidade, relativamente à oferta de lugares de estacionamentos 

localizados	na	via	pública	e	dos	parques	subterrâneos	(figura	19),	com	o	objetivo	de	

compreender	a	capacidade	que	esta	dispõe	para	acolher	os	automóveis	dos	morado-

res	do	centro	histórico.	

	 Os	moradores	do	centro	da	cidade,	que	trabalham	também	no	centro,	ao	

invés	de	usarem	o	automóvel	para	as	suas	deslocações,	devem	optar	por	um	tipo	

acessibilidades	mais	sustentáveis,	como	o	transporte	público,	circulação	a	pé	ou	bici-

cleta.

	 Desta	forma,	observamos	uma	área	considerável	de	estacionamentos,	des-

tacado	pela	grande	superfície	do	Campo	da	República	que	desde	a	Idade	Média	está	

na	origem	da	expansão	económica	e	social	da	cidade.	Era	o	espaço	exterior	ao	burgo,	

onde	se	realizavam	as	trocas	de	produtos.	Mais	tarde,	em	1930,	o	Arquiteto	Marques	

da	Silva	projetou-o	um	conjunto	de	quarteirões	com	um	chafariz	no	centro,	enalte-

cendo	o	conjunto	de	monumentos	e	edifícios	de	valor	patrimonial	que	integravam	a	

envolvente.	Localizado	na	figura	19	por	uma	grande	mancha	amarela,	funciona	atual-

mente	como	parque	de	estacionamento,	e	uma	vez	por	semana	torna-se	no	local	da	

feira.	Esta	área,	devido	a	ser	um	estacionamento	que	tem	diversos	usos,	não	tem	um	

caráter	que	a	defina,	perdendo	assim	a	identidade	face	ao	contexto	da	cidade.	

	 Identificámos	dois	parques	subterrâneos,	representados	por	um	ponto	ver-

melho,	 e	 vários	 lugares	 de	 estacionamentos	 no	 desenvolver	 da	 via	 pública.	 Estes	

tornam-se	insuficientes	para	auxiliar	todos	os	movimentos	da	cidade,	posto	isto,	há	

uma	necessidade	de	restruturar	os	estacionamentos	do	centro	histórico	de	forma	a	

que	os	fluxos	no	centro	da	cidade	não	sejam	obstruídos.	

Figura 19          
Mapeamento dos esta-

cionamentos do centro 

histórico

realizado pelo autor
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Uma cidade sem estacionamentos suficientes

42

 

	 Analisando	os	estacionamentos	existentes,	incluindo	os	parques	subterrâ-

neos,	estes	tornam-se	claramente	insuficientes	para	dar	apoio	à	cidade.	

	 O	Campo	da	República,	local	onde	se	realiza	a	feira	semanal,	é	precisamente	

o	lugar	onde	observamos	um	elevado	número	de	automóveis	estacionados	no	dia	

a	dia.	Nos	dias	de	 feira,	precisamente	em	alturas	de	maiores	fluxos,	a	cidade	não	

tem	capacidade	suficiente	para	todos	os	automóveis,	uma	vez	que	o	principal	local	

de	estacionamento	da	cidade,	está	ocupado	e	os	 lugares	da	via	pública	tornam-se	

insuficientes,	 resultando	numa	desordem	nos	fluxos	pela	 acumulação	de	 trânsito	

automóvel	malparados.	

 Assim surge a necessidade de uma restruturação de estacionamentos no 

centro	da	cidade.	

Figura 20         
Esquema	representativo	

da	afluência	ao	estacio-

namento no centro da 

cidade 

realizado pelo autor
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	 Como	possuímos	um	sistema	urbano	disperso,	a	proposta	de	intervenção,	

passa	pela	criação	de	quatro	estacionamentos	periféricos	localizados	em	diferentes	

pontos	da	cidade.	Estes	estacionamentos	são	destinados	aos	movimentos	pendula-

res,	para	as	pessoas	que	vivem	na	periferia	e	trabalham	no	centro.	Seguindo-se	a	cria-

ção	de	dois	eixos	de	transportes	públicos	que	transitam	entre	os	parques	periféricos	

e	o	centro	da	cidade.	

	 O	tempo	que	demora	a	deixar	o	automóvel	nestes	parques	e	continuar	o	

percurso	num	transporte	público,	torna-se	mais	rápido	e	mais	económico	do	que	se	

fosse	realizado	com	o	próprio	automóvel.	

	 De	forma	a	minimizar	os	fluxos	no	centro,	poder-se-ia	limitar	o	acesso	atra-

vés	do	custo	acrescido	dos	parquímetros,	desta	 forma,	os	estacionamentos	da	via	

pública	e	os	subterrâneos,	destinar-se-iam	a	movimentos	não	pendulares	sujeitos	à	

cobrança	de	uma	tarifa,	consequentemente	o	número	de	automóveis	no	centro	da	

cidade	iria	reduzir.

Proposta de intervenção

Figura 21          
Proposta de intervenção 

referente aos estacio-

namentos no centro da 

cidade

realizado pelo autor
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	 O	facto	da	cidade	disponibilizar	estacionamentos	gratuitos	para	toda	a	po-

pulação,	sem	diferenciar	as	pessoas	que	a	habitam,	torna-se	uma	condicionante	para	

quem	quer	viver	no	centro	histórico,	dado	que	as	habitações	não	permitem	usufruir	

de	garagem.

 Excluindo o campo da feira, e tendo em consideração os estacionamentos 

da	via	publica	e	os	dois	subterrâneos,	representados	com	um	ponto	vermelho	na	

figura	22,	estes	não	são	suficientes	para	dar	apoio	a	toda	a	cidade.	Se	observamos	

os	parques	subterrâneos	existentes	e	analisarmos	a	partir	de	numa	área	de	afetação	

com	um	raio	de	200	m	de	distância,	percebemos	que	estes	parques	abrangem	boa	

parte	das	habitações.	Entendendo	que	a	distância	de	200	metros	corresponde	a	2	

minutos	de	percurso	a	pé	entre	a	habitação	e	o	respetivo	parque	de	estacionamento.	

Assim,	 podemos	 concluir	 que	 os	 parques	 existentes	 não	 são	 suficientes	 para	 dar	

apoio	a	todas	as	habitações	do	centro	histórico.	

Estacionamentos bastante acessíveis

Figura 22
Esquema	referente	à	

disposição dos estaciona-

mentos

realizado pelo autor
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	 Surge	então	a	necessidade	de	reorganizar	os	parques	de	estacionamentos	

subterrâneos	e	os	estacionamentos	da	via	pública,	de	maneira	que	consigam	auxiliar	

não	 só	 os	movimentos	 pendulares,	mas	 também	os	moradores,	 diferenciando-os	

com	uma	tarifa.	

	 Os	 estacionamentos	 poderiam	 funcionar	 com	 uma	 tarifação	 baixa	 para	

os	moradores,	 pagando	 uma	mensalidade	muito	 barata,	 proporcionando	 estacio-

namentos	durante	a	noite,	sendo	que	durante	o	dia	os	parques	ficam	disponíveis,	

correspondendo	aos	lugares	dos	moradores	que	trabalham	na	periferia,	para	os	mo-

vimentos	pendulares	com	uma	tarifa	mais	cara.

	 A	proposta	de	 intervenção	passa	 também	pela	 criação,	de	um	estaciona-

mento	subterrâneo,	situado	no	campo	da	República,	com	o	objetivo	de	este	poder	

definir-se	como	espaço	público,	anulando	a	quebra	urbana	que	assumia	e	ao	mesmo	

tempo proporcionar lugares de estacionamento e ainda manter-se como local da 

feira	semanal.	

Proposta de intervenção

Figura 23        
Proposta de intervenção 

relativa à falta de estacio-

namentos  

realizado pelo autor
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		 Desta	forma,	os	três	parques	subterrâneos,	abrangem	num	raio	de	200	me-

tros,	grande	parte	da	malha	urbana,	tornando	os	parques	acessíveis	a	todos	os	mo-

radores,	tendo	pelo	menos	um	lugar	de	estacionamento	num	parque	a	cerca	de	2	

minutos	de	distância	percorríveis	a	pé	desde	a	sua	habitação.

	 Os	estacionamentos	no	centro	são	mais	caros	para	quem	vem	de	fora	e	mais	

baratos	para	os	moradores.	Isto	faz	com	que	estes	parques	sejam	maioritariamente	

ocupados	pelos	moradores,	tornando	evidente	a	expressão	de	habitação	no	centro	

da	cidade	de	Barcelos.
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Figura 24
Fotografia	do	alçado	

principal	do	edifício	em	

estudo  

realizado pelo autor



CAPÍTULO III| Análise do caso de estudo 
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	 O	objeto	em	estudo	é	um	típico	edifício	do	centro	histórico,	datado	de	me-

ados	do	século	XVII.	A	preferência	por	esta	edificação	deve-se	ao	facto	de	esta	servir	

de	modelo	para	a	maioria	das	edificações	em	abandono,	deve-se	à	sua	localização	e	à	

forma	como	foi	tratada	a	sua	decadência.	Todos	os	vãos	exteriores	do	edifício	estão	

lacrados	com	blocos	de	cimento,	de	forma	a	proteger	a	construção	de	vandalismos,	

estes	são	rebocados	e	pintados	de	forma	a	criar	a	alusão	de	um	edifício	conservado.

3.1|Localização

	 O	edifício	em	estudo,	enquadrado	no	núcleo	primitivo	da	antiga	Villa Du-

cal, localiza-se	 no	mesmo	quarteirão	 do	 edifício	 Solar	 dos	 Pinheiros,	 um	edifício	

quatrocentista	de	estilo	manuelino	datado	de	1448.	Após	a	travessia	da	ponte	me-

dieval,	do	século	XIV	sobre	o	rio	Cávado,	e	em	frente	ao	Pelourinho	do	século	XVI,	

desenvolve-se	a	habitação	em	estudo	adossada	ao	Solar	(figura	25).	

	 No	mesmo	quarteirão,	e	do	lado	poente	à	edificação,	desenvolve-se	um	par-

que	de	estacionamento	subterrâneo	de	cobertura	ajardinada.	Esta	mesma	área,	até	

ao	ano	de	1973,	conformava	o	quarteirão	com	mais	três	habitações,	demolidas	nesse	

ano pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.	Esta	organização	

pretendia	uma	limpeza	envolta	dos	monumentos	da	cidade.	O	edifício	em	estudo	

fazia	parte	da	lista	de	demolições,	mas	resistiu	dada	a	persistência	do	proprietário.	

	 A	habitação	é	assim	delimitada	por	vários	edifícios	de	grande	relevo	arqui-

tetónico	e	de	muita	 carga	 simbólica.	O	Paço	Condal	 (1461-78),	 após	o	 terramoto	

de	1755	ficou	completamente	danificado,	atualmente	é	o	Museu	Arqueológico	de	

Barcelos,	a	Igreja	Matriz	de	Santa	Maria	Maior	do	século	XIV,	construída	num	estilo	

que	poderá	ser	classificado	como	românico-gótico.	E	ainda	o	edifício	do	Município	

de	Barcelos,	que	na	antiga Villa Ducal funcionava como Hospital no século XIV e 

Paço	do	Concelho	no	século	XV.

Figura 25
Ortofotomapa referente 

à	implantação	do	edifício	

em estudo 

realizado pelo autor
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3.2 | Estado de conservação do edifício

	 Como	referido	anteriormente,	o	edifício	em	estudo	apresenta	um	grande	

contraste	entre	interior	e	exterior	(figura	26).	Quando	observamos	o	interior,	depa-

ramo-nos	com	o	desgaste	e	desleixo	de	que	foi	alvo	durante	anos.	Apenas	restam	as	

altas	paredes	estruturais,	e	as	paredes	do	piso	rés-do-chão	em	alvenaria	de	granito,	

que	com	o	passar	dos	tempos	foram	objeto	de	apropriação	pela	natureza.

	 Atualmente	são	poucos	os	elementos	que	persistem,	sendo	impossível	re-

conhecer	a	organização	primitiva	da	habitação.	Os	pavimentos	dos	pisos	superiores	

já	não	existem,	restam	apenas	troços	do	que	foi	outrora	a	estrutura	secundária,	não	

existem	paredes	interiores,	coberturas,	portas	ou	janelas.	Desta	forma,	o	abandono	

assinala	o	desgaste	da	construção	e	a	passagem	do	tempo	por	ela.	Assim	sendo,	ten-

do em consideração o seu atual estado de conservação, a construção é interpretada 

como	uma	ruína.

 A origem da “nossa palavra “ruína” vem directamente, e sem mudança, 

da palavra latina ruina, que quer dizer “queda”, “desmoronamento”, mas signifi-

ca também “o que fica depois do desmoronamento.”1

	 A	ruína	retrata	a	memória,	a	persistência	de	um	passado	que	se	torna	con-

temporâneo,	mas	ao	mesmo	tempo,	retrata	o	término	e	a	ausência	de	um	passado.	

Não	é	possível	restituir	a	edificação	original,	mas	assumir	a	distância	temporal	entre	

o	passado	e	o	presente.	

1 ALARCÃO,	 Jorge	 –	A colaboração de Arquitectos com Arqueólogos.	 in	 TAVARES,	 Lino;	
ALARCÃO,	Pedro	–	Actas do seminário Internacional de Arquitectura e Arqueologia -	FAUP	2008	
Interpretar a Ruína: Contribuições entre campos disciplinares.	Porto:	FAUP	publicações,	2011.	ISBN	
978-989-8527-00-4.	p.	11.

Figura 26
Conjunto	de	fotografias	

referentes à dicotomia 

entre exterior e interior 

do	edifício	em	estudo	

irealizado pelo autor

Figura 27
Conjunto	de	fotografias,	

referentes ao processo de 

levantamento e limpeza, 

do	edifício	em	estudo			

realizado pelo autor
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 Escala: 1/100

 Planta cota 97.35

Legenda:

1. Solar dos Pinheiros
2. Estacionamento subterrâneo

3. Conduta de ar do estacionamento

1.
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 Escala: 1/100

 Planta cota 99.63

Legenda:

1. Solar dos Pinheiros
2. Estacionamento subterrâneo

3. Conduta de ar do estacionamento

1.
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CAPÍTULO IV | Intervir na Ruína   
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 	 Após	o	levantamento	e	análise	dos	elementos	que	subsistiram	ao	

longo	dos	tempos,	no	edifício	em	estudo,	é	efetuada	uma	análise	tendo	em	

conta	as	oportunidades	de	desenho	que	poderemos	obter	a	partir	da	ruína.	

Assim	sendo,	são	elaboradas	um	conjunto	de	propostas	que	podem	ser	en-

tendidas	como	princípio	de	intervenção	do	projeto.

 Figura 28 
Fotografia	do	interior	do	

edifício	em	estudo	

realizado pelo autor

Figura 29        
Esquema	introdutório	ao	

conceito de intervenção 

realizado pelo autor
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4.1 | Lógica de intervenção

	 A	proposta	(a),	representada	na	figura	30,	consiste	na	reconstrução	da	edi-

ficação	conforme	o	que	já	existiu.	Hoje	torna-se	incoerente	dado	o	estado	atual	do	

edifício,	visto	que	este	se	encontra	em	ruína,	não	possuindo	elementos	suficientes	

de	forma	a	ser	reconstruído	conforme	o	edifício	original.	Tendo	em	conta	estes	pa-

râmetros,	não	faz	sentido	recuperar	a	construção	cuja	forma	e	identidade	já	desapa-

receram.	

	 A	sugestão	(b),	apresentada	na	mesma	imagem,	tem	como	base	a	reinter-

pretação do modelo original de modo a evidenciar as diferenças entre duas épocas, 

utilizando volumes e materiais contemporâneos em confronto com os materiais da 

pré-existência,	assumindo	assim	um	novo	objeto	e	uma	nova	linguagem.	É	o	exem-

plo	da	 intervenção	 feita	nas	 ruínas	do	Teatro Thalia,	em	Lisboa,	pelos	Arquitetos	

Gonçalo Byrne, Patrícia Barbas e Diogo Lopes.	As	ruínas	do	teatro	neoclássico	fo-

ram	envoltas	por	um	volume	em	betão	com	pigmentos	amarelados,	que	se	adaptam	

às	paredes	da	pré-existência,	formando	um	espaço	de	multiusos	para	espetáculos	e	

eventos.	Este	conceito	resulta	quando	aplicado	num	tipo	de	programa	amplo,	como	

uma	sala,	um	auditório	ou	até	mesmo	uma	capela,	onde	é	evidenciada	a	força	entre	

os	dois	volumes.	Quando	transformado	numa	habitação,	a	tensão	exterior	entre	os	

dois	volumes	acabaria	por	não	se	refletir	no	interior,	sendo	que	o	programa	que	esta	

requer	perderia	a	força	do	diálogo	entre	todos	os	elementos.		

	 A	proposta	(c),	representada	na	figura	30,	tem	também	como	princípio	de	

intervenção	um	novo	volume	que	se	desenvolve	sobre	a	pré-existência.	Neste	caso,	

para além de realçar os dois momentos com um tipo de construção recente, o novo 

volume	é	desenhado	de	maneira	a	criar	a	ilusão	de	que	este	não	pousa	diretamente	

na	 ruína.	É	exemplo	da	Musealização da Área Arqueológica da Praça Nova do 

Castelo de S. Jorge	em	Lisboa,	executada	pelo	Arquiteto	Carrilho da Graça.	Nes-

ta	intervenção,	sobre	as	escavações	arqueologias,	é	adicionado	um	sensível	volume	

branco.	De	forma	a	apaziguar	o	contacto	do	novo	com	a	pré-existência,	é	colocada	

iluminação	 em	 todo	o	 perímetro	 do	 volume	de	 forma	 a	 separar	 estas	 duas	 fases	

distintas.	Esta	proposta,	tal	como	a	anterior,	não	funcionaria	como	habitação	pelos	

mesmos	motivos	acima	descritos.		

Figura 30
Conjunto	de	esquemas	

referentes	às	possibilida-

des	de	abordagem	à	ruína	

realizado pelo autor
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(a)

(b)

(c)
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	 A	sugestão	(d),	representada	na	figura	31,	fundamenta-se	num	novo	volume	

que	assume	uma	nova	métrica	estrutural	desfasada	da	ruína.	Mantendo	o	seu	estado	

atual	e	recriando	um	novo	desenho	do	lugar.	É	o	exemplo	da	intervenção	do	Museu 

Nacional de Arte Romana, em Merida	Espanha,	pelo	Arquiteto	Rafael Moneo.	Nes-

te	caso,	é	produzido	um	novo	edifício	desalinhado	das	ruínas	romanas,	utilizando	

processos	construtivos	modernos	adjacentes	os	processos	construtivos	romanos.	A	

forma como o novo volume pousa é diferente das propostas anteriores, neste caso, 

a posição da nova estrutura adota uma direção desfasada em relação à posição da 

ruína.	Esta	proposta	não	coincide	com	o	caso	de	estudo	visto	que	se	trata	de	uma	

pequena	escala,	perdendo-se	área	útil	à	habitação.	

	 Um	outro	método	de	intervenção	(e),	representada	na	figura	31,	é	a	cons-

trução	de	um	volume	que	memorize	o	que	já	existiu,	deixando	a	ruína	como	chegou	

até	aos	dias	de	hoje,	assinalando	o	negativo	com	um	novo	volume.	É	o	exemplo	da	

reabilitação	do	Pombal, em Soutelo executada pelo AZO. Sequeria Arquitectos Asso-

ciados,	onde	conservam	as	paredes	originais,	erguendo	um	novo	volume	em	betão	

criando	uma	sala	de	jogos.	Esta	opção	não	se	aplica	à	intervenção	em	estudo,	visto	

que	a	ruína	tem	uma	altura	considerável,	e	a	construção	de	um	volume	superior	às	

paredes	pré-existentes	tornaria	um	volume	bastante	alto.	

	 A	última	proposta	 (f ),	apresentada	na	figura	31,	 representa	a	construção	

de	um	edifício	que	se	assume	como	uma	nova	peça	entre	muros	e	que,	ao	mesmo	

tempo,	dá	resposta	às	condicionantes	atuais	referentes	à	habitação	no	centro	histó-

rico	de	Barcelos.	Desta	forma	o	conceito	arquitetónico	é	um	dueto	entre	a	parede	

existente	e	um	novo	objeto.	Evidenciando	o	objeto	A,	a	existência,	que	rememora	

uma	época	construtiva	do	passado,	e	o	objeto	B,	o	novo	volume,	que	reinterpreta	os	

elementos	originais,	com	os	materiais	e	as	técnicas	construtivas	atuais.	Este	modelo	

serve	de	base	para	o	princípio	de	intervenção.

Figura 31
Conjunto	de	esquemas	

referentes	às	possibilida-

des	de	abordagem	à	ruína

realizado pelo autor
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(d)

(e)

(f )
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4.2 | Memória descritiva

	 O	princípio	condutor	da	intervenção,	passa	pela	recriação	de	um	modelo	

que	para	além	de	evidenciar	o	conceito	de	dueto	entre	duas	épocas,	faz	correspon-

der	as	necessidades	das	habitações	do	centro	histórico	com	base	na	problemática	do	

núcleo	urbano.

	 O	quarteirão,	onde	se	localiza	o	caso	de	estudo,	perdeu	a	sua	configuração	

com	a	intervenção	de	1973,	onde	demoliram	alguns	dos	edifícios	para	implementar	

um	jardim	e	o	monumento	de	D.	António	Barroso	inaugurada	em	1974,	onde	cons-

truíram	um	estacionamento	subterrâneo.	

	 Uma	vez	que	parte	do	quarteirão	passa	a	ser	jardim	público,	não	permitindo	

a	criação	de	um	espaço	comunitário	de	apoio	aos	moradores,	a	proposta	de	inter-

venção	possibilita	a	criação	de	vários	vazios	na	habitação,	através	de	pátios	exteriores	

e	zonas	sociais,	que	permitem	iluminação	natural	e	ventilação	a	todas	as	aéreas	da	

habitação.

	 Apesar	dos	poucos	elementos	que	a	ruína	apresenta	atualmente,	é	compre-

endido o tipo de construção da época assim como os métodos construtivos tradicio-

nais	usados.	Consequentemente	foi	reinterpretado	o	novo	volume	com	materiais	e	

processos construtivos contemporâneos, evidenciando a dualidade entre duas épo-

cas	pela	expressão	dos	materiais.	Assim,	as	decisões	realizadas	ao	longo	do	projeto,	

remontam	a	génese	da	edificação	original,	adaptando-as	às	necessidades	atuais	da	

habitação.	

 

Figura 32        
Esquema	referente	ao	

desenvolvimento do 

conceito 

realizado pelo autor

68



69



Figura 33
Esquemas	referentes	à	

reinterpretação da época 

construtiva	do	edifício	em	

estudo

realizado pelo autor

Gramática do Projeto 

 Neste	período	os	conjuntos	habitacionais	 isolavam-se	em	 lotes	e	as	habi-

tações	moldavam-se	aos	seus	limites	formando	quarteirões.	A	primeira	observação	

sobre	este	tipo	de	construção	é	a	forma	heterogénea	que	este	apresenta,	esta	varia	

consoante	a	adaptação	ao	quarteirão	onde	este	é	inserido.	A	partir	desta	observação,	

o	novo	volume	assume-se	também	com	uma	forma	variável	(figura	33)	adaptando-se	

às	paredes	de	alvenaria	de	granito	pré-existentes.

	 As	construções	deste	século	adotam	uma	escala	própria,	sendo	caracteriza-

das	pela	sua	estreita	largura,	variando	desde	o	mínimo	de	3	metros	a	um	máximo	de	

6.	Estes	valores	correspondem,	ao	maior	cumprimento	exequível	das	vigas	transver-

sais	de	madeira	que	suportavam	a	cobertura	da	habitação.	Com	base	nesta	dimensão,	

o	projeto	de	intervenção	reinterpreta	uma	escala	semelhante	à	do	volume	original	

(figura	33),	desenvolvendo-se	no	limite	da	largura	que	a	ruína	apresenta.	

	 A	habitação	em	estudo	apresenta	características	da	tipologia	designada	de	

casa	burguesa.	Pelo	tipo	de	construção	em	granito,	pelo	uso	de	telha	na	cobertura	

e	pela	distribuição	em	dois	pisos,	onde	o	rés-do-chão	seria	possivelmente	a	loja	e	o	

restante	destinar-se-ia	 à	habitação.	Apesar	do	estado	 interior	degradado,	o	objeto	

de	estudo	assume	um	alçado	principal	preservado.	Este	é	composto	por	elementos	

decorativos	em	granito,	originando	um	desenho	de	aberturas	de	vãos	imponentes	

direcionados	para	a	rua,	 tal	como	a	varanda	que	se	dispõe	sobre	a	mesma.	Desta	

forma o volume é recriado com grandes vãos no mesmo sentido da rua, mantendo a 

relação	com	a	envolvente.	

	 As	paredes	estruturais	em	alvenaria	de	granito	que	desenham	a	ruína,	são	

reinterpretadas	por	um	novo	 volume	em	betão,	 enfatizando	a	dualidade	entre	 as	

duas	épocas	com	os	novos	sistemas	construtivos.	
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Figura 34
Esquemas	referentes	à	

reinterpretação da época 

construtiva	do	edifício	em	

estudo.

realizado pelo autor

 

 A	estrutura	secundária,	que	apoiava	o	pavimento	do	piso	superior,	era	com-

posta	por	um	travejamento	em	madeira	de	forma	a	tornar	a	construção	mais	leve.	

Estes elementos, são reinterpretados por técnicas construtivas atuais e desta forma 

é	utilizado	betão,	um	elemento	em	massa.

	 Ainda,	como	estrutura	secundária,	as	divisórias	 interiores	que	definiam	a	

compartição	 da	 habitação	 eram	 construídas	 em	 sistema	de	 tabique,	 conseguindo	

assim	um	tipo	de	construção	leve.	No	projeto	de	intervenção	é	utilizado	um	sistema	

semelhante,	recriando	as	divisórias	com	um	tabuado	também	em	madeira.	

	 Grande	parte	das	habitações	desta	época	foram	sujeitas	a	um	aumento	da	

construção,	evidenciando	de	 forma	clara	os	vários	módulos	que	eram	associados.		

Observando	o	exterior	da	ruína,	entendemos	que	esta	se	sintetiza	em	duas	partes.	

Compreendendo	a	construção	consecutiva	em	módulos,	o	novo	volume	é	uma	con-

sequência	da	sucessão	de	várias	peças,	desta	forma,	apresenta-se	em	três	volumes.

	 Um	outro	parâmetro	que	caracteriza	este	tipo	de	construção,	é	o	facto	de	

os	vãos	serem	construídos	como	elementos	verticais	e	apresentados	como	objetos	

extraordinários.	

 De modo a recriar estes elementos de exceção, surge a vontade de tornar a 

paisagem	parte	integrante	do	projeto.	Desta	forma	são	criados	dois	tipos	de	abertu-

ra,	uma	de	grande	escala,	assim	como	o	Arquiteto	Peter Zumthor,	desenha	em	fun-

ção	do	espaço	interior	da	habitação,	Home-Studio,	enquadrando	o	exterior.	E	uma	

segunda	abertura,	um	quadrado	com	apenas	40	centímetros,	que	perfura	o	volume	

em	pontos	 de	 exceção	da	habitação,	 criando	diversos	 eixos	 visuais.	Um	exemplo	

desta	configuração	são	os	vãos	da	obra	The Yellow House de Valerio Olgiati na	Suíça.

	 Na	 ruína	 ainda	perduram	os	 elementos	decorativos	dos	 vãos	 em	granito	

contrastando	com	o	novo	volume,	onde	são	envoltos	com	uma	caixilharia	minima-

lista	de	 aço	que	 se	 agarra	 à	 fachada.	É	o	 exemplo	dos	 envidraçados	na	 Igreja de 

San Pedro	(1962-66)	na	Suécia,	pelo	Arquiteto	Sigurd Lewerentz, recriando assim os 

objetos	extraordinários.
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Movimentos relacionados ao percurso

	 O	novo	volume	ganha	forma,	entre	as	paredes	de	alvenaria	de	granito,	res-

tituindo	os	mesmos	acessos	da	edificação	original.	Desta	forma	é	possível	aceder	à	

habitação	pela	fachada	principal	e	do	lado	nascente	do	quarteirão,	pelo	logradouro.

	 Neste	sentido,	o	percurso	desenvolvido	no	interior	do	edifício	apresenta-se	

sempre	do	lado	esquerdo	da	construção,	repetindo-se	em	todos	os	pisos,	e,	por	con-

seguinte,	os	espaços	que	definem	a	habitação	estão	associados	a	este	mesmo	percur-

so.	Devido	à	forma	longitudinal	que	define	o	lote,	o	acesso	vertical	é	desenvolvido	

do	lado	esquerdo	através	de	escadas	com	apenas	um	lance,	deste	modo	permitindo	

a	associação	de	todos	os	pisos.	

	 Este	novo	volume	subdivide-se,	em	duas	partes	distintas,	marcadas	por	uma	

parede	transversal	de	alvenaria	de	granito,	que	restrutura	o	funcionamento	interno	

da	habitação.	Através	desta	parede	pré-existente,	os	movimentos	internos	são	inter-

rompidos,	enfatizando	as	zonas	sociais	e	as	zonas	privadas.	

	 Esta	disposição	dos	fluxos	internos	é	percetível	na	figura	35,	onde	consegui-

mos	entender,	tanto	em	planta	como	em	corte	a	influência	da	parede	transversal	em	

relação	aos	movimentos	do	transeunte.	Sendo	que	no	primeiro	piso,	dado	o	acesso	

principal	da	habitação,	dispomos	uma	zona	mais	social,	na	parte	da	frente	e	na	parte	

de	trás	uma	zona	mais	privada.	No	segundo	piso	é	invertido	o	sentido,	influencia-

do pelo acesso exterior ao logradouro, desenvolvendo-se na frente uma zona mais 

privada	e	na	parte	traseira	uma	mais	publica.	No	último	piso	o	sentido	é	de	novo	

invertido,	dada	a	 intenção	de	criar	um	pátio	exterior,	com	uma	ótima	panorâmica	

sobre	os	arrabaldes	de	Barcelinhos.	Desta	forma	o	piso	divide-se	numa	zona	social	

na	frente	do	lote	e	uma	zona	privada	na	parte	de	trás	do	lote.		

Figura 35
Representação	dos	

movimentos e do caracter 

espacial interior  

realizado pelo autor
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Sistema funcional interno relacionado ao percurso

	 Uma	vez	que	o	acesso	à	habitação	se	concretiza	pela	fachada	principal,	esta	

peça	assume	a	separação	da	rua	com	um	pequeno	jardim,	entre	esta	fachada	existen-

te	e	a	nova	fachada	é	recriada	a	dualidade	entre	duas	épocas.	Também	no	interior	da	

nova	construção,	são	desenvolvidos	vários	momentos	de	tensão	de	modo	a	eviden-

ciar	o	confronto	entre	as	duas	construções.

	 Desta	 forma	os	espaços,	que	se	associam	ao	percurso	no	piso	do	rés-do-

-chão,	são	designados	de	zona	social	da	habitação.	Num	primeiro	momento	é	de-

senvolvida	a	sala,	seguindo-se	a	zona	do	acesso	vertical	que	possibilita	o	acesso	a	um	

pátio	exterior	delimitado	por	paredes	de	alvenaria	de	granito	e	de	betão.	No	mesmo	

percurso,	atravessando	um	paramento	em	granito,	acedemos	à	cozinha	que	possi-

bilita	uma	extensão	para	uma	pequena	zona	exterior,	e	ainda	uma	antecâmara	que	

permite	o	acesso	a	uma	zona	de	arrumos	de	apoio	à	cozinha	assim	como	o	acesso	a	

uma	casa	de	banho	que	se	subdivide	entre	zona	de	duche	e	wc	de	serviço.	

	 No	segundo	piso,	e	seguindo	o	alinhamento	do	percurso,	primeiramente	

desenvolve-se	um	quarto	na	zona	mais	privada,	seguida	da	zona	de	acesso	vertical	

associada	a	um	pátio,	e	posteriormente	é	desenvolvido	um	escritório	que	permite	o	

acesso	exterior	tendo	em	consideração	a	possibilidade	de	acesso	ao	edifício	através	

do	logradouro.	Ainda	no	mesmo	alinhamento	desenvolve-se	um	pequeno	pátio	ex-

terior	que	possibilita	arrumos	de	apoio	à	horta	e	à	lavandaria.	

	 No	terceiro	piso,	à	semelhança	da	pequena	varanda	existente	sobre	a	rua,	

é	recriado	um	grande	pátio	exterior.	Seguindo-se	a	zona	de	acesso	vertical,	são	pos-

síveis	diversas	relações	visuais	com	o	pátio	do	lado	direito	e	ainda	com	o	pé	direito	

duplo	sobre	o	escritório.	É	também	associado	a	este	percurso	uma	antecâmara	que	

permite	o	acesso	a	dois	quartos	e	a	uma	casa	de	banho	de	apoio	aos	mesmo.

Figura 36
Esquema	de	distribuição	

interna em relação ao 

percurso 

realizado pelo autor
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Relação visual relacionada ao percurso

 Tendo	em	consideração	o	conceito	de	dualidade	entre	as	construções,	os	

espaços	 que	 constituem	o	 interior	 da	habitação	 evidenciam	 a	mesma	 lógica	 com	

a	intenção	de	manter,	não	só	um	conceito	volumétrico	exterior,	como	articular	os	

espaços	interiores	e	exteriores.		

	 Desta	forma	são	retratadas	(na	figura	37,	38	e	39)	uma	sequência	de	perspe-

tivas	dos	pontos	fulcrais	da	habitação,	retratando	a	visão	serial	ao	longo	do	edifício.	

	 A	figura	37,	referente	ao	piso	do	rés-do-chão,	apresenta	um	primeiro	ponto,	

que	 retrata	 a	 relação	visual	da	 sala.	Aqui	 conseguimos	observar	 a	 zona	do	acesso	

vertical	e	a	possibilidade	de	aceder	a	um	pátio	exterior	delimitado	por	paredes	de	

alvenaria	de	granito	e	de	betão.	

 Delimitado por um vidro, o segundo ponto, retrata a relação visual entre a 

sala	e	o	jardim.	

	 Limitado	pelas	paredes	de	granito	pré-existentes,	o	terceiro	ponto,	retrata	

o	espaço	da	cozinha	e	a	relação	que	este	espaço	tem	com	o	exterior	mostrando	a	

possibilidade	deste	se	alongar	para	um	pequeno	pátio	coberto.

 

Figura 37
Representação	das	rela-

ções	visuais	e	momentos	

chave	do	piso	rés-do-chão	

realizado pelo autor
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	 A	figura	38,	relativa	ao	segundo	piso,	apresenta	quatro	pontos	chaves	no	

desenvolver	do	percurso.	

	 O	ponto	quatro	mostra	a	articulação	do	acesso	vertical	com	as	grandes	jane-

las,	que	permitem	a	iluminação	natural	deste	espaço	e	ainda	a	relação	visual	com	o	

pátio.	

	 O	ponto	cinco	retrata	a	relação	visual	a	partir	do	quarto.	A	abertura	de	um	

grande	vão,	permite	o	enquadramento	com	os	arrabaldes	de	Barcelinhos,	 através	

dos	vazios	da	fachada	original.	

	 No	ponto	seis,	é	criada	uma	pequena	janela	quadrada	com	apenas	40	cm	de	

lado.	Esta	perfuração	permite	uma	relação	visual	até	ao	logradouro,	atravessando	o	

pátio	através	das	aberturas	da	pré-existência.	

	 O	ponto	sete,	assinala	a	relação	visual	com	a	cidade	a	partir	do	escritório.	

A	partir	deste	espaço	reabrimos	os	vãos	originais	da	fachada	nascente,	atualmente	

lacrados	a	bloco	de	cimento,	conseguindo	assim	observar	o	Município	da	Cidade	de	

Barcelos	do	século	XV,	e	a	Igreja	Matriz	do	século	XIV.		

Figura 38
Representação	das	rela-

ções	visuais	e	momentos	

chave	do	segundo	piso	

realizado pelo autor
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	 A	figura	39,	apresenta	cinco	pontos	chave	no	desenvolver	do	terceiro	piso.	

Estes	mostram	a	relação	 interior	com	a	envolvente,	 tornando	os	enquadramentos	

parte	integrante	da	organização	interna	da	habitação.	

	 O	oitavo	ponto	retrata	o	fim	do	acesso	vertical,	mostrando	o	enquadramen-

to	que	é	obtido	com	a	construção	do	pátio	direcionado	a	Barcelinhos,	proporcio-

nando	uma	zona	exterior	com	uma	panorâmica	sobre	a	cidade.	A	partir	deste	pátio,	

conseguimos	uma	 relação	 visual	 com	o	núcleo	histórico	 da	 cidade,	 com	 a	 ponte	

sobre	o	rio	Cávado	do	séc.	XIV,	com	o	Paço	dos	Duques	(1461	 -	78),	o	Solar	dos	

Pinheiros	datado	de	1448,	entre	outras	construções	que	constituem	a	envolvente	

histórica	deste	edifício.

	 O	nono	ponto	enquadra	o	Largo	do	Município	a	partir	de	uma	pequena	

perfuração	criada	ao	longo	do	percurso	deste	piso.

 O décimo ponto, a partir do percurso voltado a sul, retrata a relação visual 

que	este	permite	com	a	abertura	de	dois	grandes	vãos.	O	primeiro	é	descrito	no	pon-

to	oito,	e	o	segundo	vão	permite,	a	relação	visual	com	o	Solar	dos	Pinheiros,	assim	

como	a	iluminação	natural	do	acesso	vertical	e	a	iluminação	do	escritório	a	partir	do	

pé	direito	duplo.	

	 No	décimo	primeiro	ponto,	é	representada	a	conexão	visual	do	quarto	so-

bre	a	cidade	e	com	o	pátio	exterior.	

	 No	 décimo	 segundo	 ponto,	 é	 representado	 o	 enquadramento	 do	 outro	

quatro	voltado	para	o	logradouro	destacando-se	a	relação	com	a	envolvente	natural.	

 

Figura 39
Representação	das	rela-

ções	visuais	e	momentos	

chave	do	terceiro	piso

realizado pelo autor
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Sistema construtivo

	 O	novo	volume	de	betão,	procura	assemelhar-se	às	texturas	das	paredes	de	

granito	pré-existentes,	de	modo	a	transmitir	a	mesma	 lógica	horizontal	produzida	

pelas	pedras	de	granito	(figura	40).	

	 Desta	forma,	a	estrutura	principal	de	betão,	é	construída	a	partir	de	uma	

cofragem	de	tábuas	de	madeira,	com	cerca	de	15	centímetros	de	altura,	(figura	41),	

adquirindo	assim	a	mesma	linguagem	horizontal	da	alvenaria	de	granito.	Desta	for-

ma	são	aplicados	materiais	e	técnicas	construtivas	recentes,	tendo	como	base	a	rein-

terpretação	dos	métodos	construtivos	tradicionais.	

	 Salienta-se	ainda	que,	com	este	método	construtivo,	é	possível	obter	uma	

parede	com	uma	espessura	bem	mais	reduzida	do	que	com	as	paredes	existentes,	

conseguindo	assim	um	melhor	reaproveitamento	dos	espaços.	Da	mesma	forma	que	

Carlo Scarpa executa no restauro do Museu de Castelvecchio, em Verona, trans-

pondo de forma clara o contraste entre duas épocas com a aplicação dos respetivos 

materiais	e	técnicas	construtivas.	

	 A	 estrutura	 secundária,	 segue	 a	mesma	 lógica	 que	 a	 cofragem	do	betão.	

Através	de	réguas	de	madeira	com	15	centímetros	de	altura,	são	formadas	paredes	

divisórias	e	armários	inspirados	no	sistema	construtivo	em	tabique,	fazendo	assim	

com	que	estas	pequenas	peças	se	complementem	numa	única	peça	de	madeira	(fi-

gura	42).

	 Deste	modo,	as	divisórias	em	madeira,	são	dispostas	de	 forma	alternada,	

recriando	em	efeito	de	 justaposição	nos	ângulos	onde	as	 tábuas	cruzam.	Entre	as	

tábuas	de	madeira	é	aplicada	lã	de	rocha	de	alta	densidade.	

Figura  40
Esquema	interpretativo	

da	horizontalidade	dos	

materiais 

realizado pelo autor

Figura 41
Esquema	relativo	à	

cofragem	do	betão

realizado pelo autor

Figura 42
Esquema	relativo	à	

construção	das	divisórias	

em madeira

realizado pelo autor
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 Na	presente	ilustração,	é	retratada	a	reinterpretação	dos	pavimentos.	Assim,	

visto	que	as	construções	originais	da	época	usavam	a	terra	e	a	pedra	como	revesti-

mento	para	os	pisos	do	rés-do-chão,	neste	projeto,	o	betão	afagado	é	resultado	da	

reinterpretação	destes	materiais.	Já	nos	pisos	superiores,	o	típico	soalho	e	a	ideia	de	

leveza	são	reinterpretados	dando	assim	lugar	a	um	pavimento	em	tábuas	de	madeira.

	 Os	acessos	verticais	das	 típicas	casas	do	centro	histórico,	eram	efetuados	

através	de	estreitas	escadas	que	organizavam	o	espaço	interno	da	habitação.	Por	ve-

zes	tinham	janelas	interiores	ou	até	mesmo	pequenas	janelas	dos	quartos	direciona-

das	para	as	escadas	de	forma	a	reaproveitar	a	iluminação	proveniente	da	claraboia.	

Muitas das vezes, estes elementos, eram contornados com uma guarda de madeira 

bastante	ornamentada.	

	 O	princípio	 deste	 elemento	 assemelha-se	 à	 construção	 original,	 atuando	

com	o	mesmo	propósito	 de	 articulação	 e	 organização	do	 espaço	 interno.	 É	 tam-

bém	reinterpretada	a	forma	de	iluminação	adquirida	a	partir	da	abertura	dos	vãos,	

acompanhando	assim	as	escadas	ao	longo	de	todos	os	pisos.	A	guarda	das	escadas	

também	busca	uma	alusão	às	guardas	ornamentadas	da	época,	de	forma	sublime,	os	

cabos	de	aço	atravessam	o	edifício	verticalmente	(figura	43).	

Figura 43
Esquema	representativo	

das	divisórias	em	madeira		

realizado pelo autor
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4.3 | Desenhos da proposta de intervenção
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4.4 | Detalhes construtivos 
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4.5| Ilustrações do projeto
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Figura 44
Ilustração referente ao 

corte AA’

realizado pelo autor

Figura 45
Ilustração referente ao 

corte CC’

realizado pelo autor
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Figura 46
Ilustração referente ao 

corte DD’

realizado pelo autor

Figura 47
Ilustração referente ao 

corte EE’

realizado pelo autor

120



121



Figura 48
Simulação da proposta 

em render exterior

realizado pelo autor

Figura 49
Simulação da proposta 

em render exterior 

realizado pelo autor
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

	 O	território	atualmente	designado	centro	histórico	da	cidade	de	Barcelos,	

não	foi	a	primitiva	ocupação	da	que	viria	a	ser	mais	tarde	a	implantação	da	Villa.	Há	

testemunhos	da	existência	de	aglomerados	populacionais	localizados	pelas	margens	

do	curso	inferior	do	rio	Cávado,	desde	a	época	do	bronze	aos	tempos	castrejos	e	

romanos.

	 A	 evolução	do	núcleo	urbano	da	 cidade,	 desde	os	 seus	primórdios,	 está	

associada	à	centralização	das	principais	funções	económicas,	sociais	e	políticas.	Após	

a	revolução	industrial,	inicia-se	um	fenómeno	de	expansão	da	população	para	a	peri-

feria	da	cidade.	Visto	que	as	principais	indústrias	do	concelho	são	fixadas	na	periferia	

da	cidade,	é	perdida	a	ideia	de	centralidade	resultante	da	matriz	primitiva.	Assim,	os	

limites	da	cidade	passam	a	ser	definidos	pelas	consequências	da	urbanização,	onde	

o	meio	rural	perde	a	sua	expressão,	e	as	grandes	infraestruturas	são	enaltecidas.	As-

sistimos	assim	a	uma	crescente	evolução	urbana,	expandindo-se	em	torno	do	centro	

histórico.	

	 É	inaceitável	que	as	edificações	devolutas,	marca	da	história	da	cidade,	se-

jam	desvalorizadas	e	entregues	à	deterioração.	Não	podemos	esperar	que	os	pro-

prietários	 recuperem	os	 seus	 imóveis,	 sem	antes	garantir	que	a	cidade	dispõe	de	

condições	suficientes	para	que	estes	sejam	bem-sucedidos.	Não	basta	recuperar	os	

edifícios	devolutos,	e	manter	a	estrutura	urbana	do	centro	histórico	sem	condições	

para	os	moradores.	Não	adianta	 investir	na	recuperação	dos	edifícios,	se	a	cidade	

não	está	organizada	de	 forma	a	corresponder	a	 toda	a	dinâmica	que	este	 tipo	de	

ocupação	requer.	

	 As	preocupações	do	município	de	Barcelos	são	reflexo	do	atual	estado	do	

centro	histórico.	Atualmente,	organiza-se	e	estrutura-se	a	cidade	com	o	intuito	de	

esta	ser	um	local	de	passagem	e	não	de	permanência.	Assim,	é	organizada	e	desen-

volvida	tendo	em	conta	o	turismo,	os	grandes	eventos	festivos	e	a	imagem	espelhada	

para	 os	 visitantes.	 Portanto,	 a	 pintura	 sobre	os	 blocos	 de	 cimento	da	 fachada	do	

edifico	em	estudo	funciona	como	uma	analogia	ao	estado	atual	da	cidade.

	 Com	a	 implementação	das	estratégias	sugeridas,	é	possível	dissolver	 inú-

meros	problemas	associados	ao	despovoamento.	Tal	como	promover	zonas	de	lazer	

para	os	moradores,	restruturar	movimentos	urbanos	e	locais,	permitir	que	todas	as	
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habitações	tenham	acesso	e	garantir	estacionamentos	a	todos	os	moradores.	Este	é	

o	princípio	base	da	reativação	do	núcleo	histórico,	viabilizando	condições	para	que	

os	proprietários	recuperem	as	suas	edificações.		Com	ela	adquirimos	um	centro	his-

tórico	capaz	de	fomentar	uma	ocupação	total	dos	seus	edifícios,	capaz	de	abranger	

toda	a	dinâmica	e	todos	os	fluxos.	Conseguindo	assim	uma	cidade	funcional,	que	

promove	a	cultura,	a	economia	e	a	habitação.	Uma	cidade	em	desenvolvimento,	ao	

invés	do	estado	atual,	restrita	e	suspensa	de	usos	–	sem	vida.

	 Desta	forma,	o	presente	trabalho	procura	expor	e	reconhecer	o	estado	atu-

al	do	centro	histórico	de	Barcelos,	assim	como	apresentar	processos	e	métodos	de	

intervir	em	ruína.	Contudo,	apesar	da	reativação	do	centro	ser	um	processo	demora-

do,	espera-se	que	as	questões	levantadas	ao	longo	da	interpretação	urbana	sejam	um	

ponto	de	partida	para	os	próximos	processos	de	urbanização	da	cidade	de	Barcelos.

	 Portanto,	o	presente	projeto	de	intervenção	pretende	um	novo	reconheci-

mento	enquanto	edifício,	a	ruína	é	reinterpretada,	obtendo-se	assim,	uma	rua	mais	

harmoniosa	e	realista.	Toda	esta	proposta,	pretende	que	este	edifício	seja	observado	

de forma diferente, seja uma articulação entre épocas e mentalidades, uma articula-

ção	entre	estar	e	permanecer,	uma	articulação	entre	reabitar	e	revitalizar.	
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Anexo I
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Planta de Barcelos prove-

niente	das	intervenções	

da	DGEMN.
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