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1 – INTRODUÇÃO

Por deliberação de 28 de Junho de 2016, a Assembleia Municipal de
Almeida, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos e ao abrigo do
art. 13º do regime jurídico da reabilitação urbana, regulado pelo DecretoLei nº 307/2009 de 23.10. com as alterações introduzidas pela Lei nº
32/2012 de 14.08 e pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, aprovou a
delimitação da “Área de Reabilitação Urbana de Castelo Bom” (ARU de
Castelo Bom), o que foi tornado público através do Aviso n.º 11834/2016
– Diário da República n.º 186/2016, Série II de 2016-09-27.
Conforme consta do elenco de objectivos a prosseguir na ARU de Castelo
Bom, a delimitação além de visar a reabilitação dos edifícios públicos e
privados que se encontram degradados ou funcionalmente inadequados,
criando condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque
imobiliário urbano, atenta à desertificação da aldeia e do concelho, dá
resposta à necessidade de afirmação dos valores patrimoniais, materiais
e simbólicos como factores de identidade, diferenciação e competitividade
urbana de forma a atrair a fixação de pessoas e actividades de dentro e
fora do território municipal.
É, assim, importante promover a revitalização urbana, orientada por
objectivos estratégicos de desenvolvimento urbano, em que as acções de
natureza material são concebidas de forma integrada e activamente
combinadas na sua execução com intervenções de natureza social,
demográfica e económica.
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Os principais fundamentos da delimitação desta ARU passam pela necessidade de promover a
salvaguarda e valorização de Castelo Bom, como conjunto de valor patrimonial em processo de
salvaguarda, capaz de suster a degradação e induzir projetos de desenvolvimento local, regional e
nacional. A reabilitação e revitalização da envolvente interior e exterior ao povoado, não só no que diz
respeito ao edificado, mas também nos espaços públicos, e ainda nos planos social e económico, são
essenciais para a preservação e salvaguarda do seu valor, não só no plano cultural como no plano
económico, enquanto recurso do seu desenvolvimento.
Enquadramento Legal

Situação do Processo
Consulta do Processo

Lei nº. 32/2012,de 14 de agosto que altera e republica o D.L. nº 307/2009,
de 23 de outubro
ARU APROVADA
www.cm-almeida.pt

Área de Reabilitação Urbana
Entidade Gestora
Processo de Constituição
Âmbito Temporal
Aprovação da Câmara Municipal
Comunicação ao IHRU
Aprovação da Assembleia
Municipal
Publicação DR II Série

Câmara Municipal
3 anos
2016-06-07
2016-10-24
2016-06-28
Aviso n.º 11834/2016 - Diário da República n.º 186/2016, Série II de 201609-27
Ultima atualização: 2017-01-26
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Aviso da aprovação da ARU de Castelo Bom
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É neste contexto que, hoje, tem de ser resolvido o planeamento
estratégico para a regeneração urbana sustentável de Castelo Bom e é com esse
desafio que o município está comprometido e que determinou a delimitação de uma
ARU, procedendo, agora, à elaboração do programa estratégico da respectiva
Operação de Reabilitação Urbana - ORU, com o intento central de dar vida ao
território e de dar ocupação válida ao edificado disponível, nomeadamente ao que se
encontra em ruína ou em processo de degradação.
Só desta forma se poderá salvar os edifícios ameaçados e atrair novas
actividades e populações para esta área, em risco de acentuada depressão
demográfica e económica.
O problema demográfico nas regiões a que agora chamam “de baixa
densidade” é o ponto crítico da salvaguarda em sítios com a escala reduzida de
Castelo Bom, onde a população tende para uma acentuada perda demográfica e para
o envelhecimento.

Com a classificação de “território de baixa densidade”, que procura regular
(ou desvalorizar) os territórios em processo de despovoamento, não se vislumbra
mais do que um argumento de política centralista para o desinvestimento, para o
abandono e para a perda, cada vez maior, de populações e actividades.
Isto tem sido e terá de continuar a ser contrariado pelo poder local.
Em Castelo Bom, abandonada uma protecção eficaz do património urbano
não classificado por parte do Estado, a tarefa do município é de tal modo exigente
que não poderá, por muito tempo, só por si, suster o abandono.
Quer isto dizer que, na economia de mercado, o crescimento demográfico,
a atractividade, a fixação de actividades e de populações não acontece, nestes
territórios, por iniciativa espontânea, exigindo, por isso os esforços de políticas
pró-activas!
Mesmo com o elevado valor cultural, histórico ambiental e paisagístico da
região, Castelo Bom só entrará em recuperação social, económica e populacional
através de programas potentes de investimento público e privado na criação de
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actividades sustentáveis e competitivas, baseadas nos recursos e potencialidades do
território.
Ora,

os

programas

de

desenvolvimento,

com

incentivos

públicos

significativos, salvo esporádicas excepções, não têm sido dirigidos para estas
“regiões de baixa densidade”, persistindo, assim, o receio de que tal possa continuar
a acontecer no horizonte próximo, nomeadamente no âmbito do actual quadro
comunitário que vai de 2014 a 2020.
De facto, até ao presente não há ainda divulgação de qualquer programa
potente de incentivos ao desenvolvimento e à reabilitação urbana para este tipo de
localidades, como houve, em tempos para as chamadas “aldeias históricas”, que
contemplou intervenções exclusivamente sobre o edificado.
Opções de desenvolvimento assentes na indústria, no comércio ou em
actividades terciárias, com escala significativa para inverter a tendência de perda
populacional, não encontram neste território a massa crítica demográfica que torne
atractivo o investimento, sem o apoio de políticas públicas de fomento.
Nem do ponto de vista da mão de obra, nem do ponto de vista da
disponibilidade de quadros nem do ponto de vista do número de consumidores,
poderemos, nesta região, esperar que, sem incentivos públicos, a iniciativa privada
venha a preferir estes sítios, em competição com outros dotados de maior
concentração de recursos.
Assim será de especial importância e pertinência encontrar o detonador, ou
os “detonadores” económicos que promovam a inversão da espiral depressiva,
iniciando uma espiral progressiva.
Sem prejuízo de, em qualquer momento, alguma realidade poder vir a
alterar este cenário, parece, no presente, que esse detonador, também aqui, terá de
ser encontrado no turismo.
Sem que possa ser entendido como uma panaceia ou como uma solução
milagrosa, o turismo terá a sua palavra nesse processo, mas terá de assentar num
modelo de base local e regional e não num modelo de soluções “standard”
importadas de ambientes diferentes. Ou seja, interessa acolher iniciativas de
investimento em actividades turísticas desde que “venham para ficar”, isto é, em que
os interesses locais e regionais possibilitem a ancoragem dos projectos à região,
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resistindo a tentações de deslocalização que, muitas vezes, ocorrem quando o
investimento é suportado por lógicas estranhas à terra.
Num contexto de valor patrimonial e numa localização favorável, o turismo
que deve ser incentivado para impulsionar a economia local e regional, não pode
converter-se em actividade predadora da vida tradicional e dos valores do sítio.
Com esses cuidados, aproveitando o que Castelo Bom tem para oferecer,
deve ser desenvolvido no âmbito da Operação de Reabilitação Urbana um programa
de valorização dos recursos, nomeadamente do edificado patrimonial e do espaço
disponível, para acolher modelos de alojamento ajustados ao carácter do local e
formas de ocupação dos espaços não edificados que proporcionem o convívio entre
velhos e novos moradores, visitantes e turistas.
Com estas preocupações importa criar para a fronteira uma “Marca”
turística.
Mas a transformação da fronteira de linha de separação em linha de união
é um desafio de larga escala que implicará recursos que ultrapassam a capacidade e
a responsabilidade do poder local.
É nesse sentido que a luta pelo repovoamento se liga intimamente à luta
pela salvaguarda e valorização do património, exigindo, em largos domínios, a
construção de um processo consistente e de parcerias institucionais entre o município
e os demais sectores intervenientes, entre os quais tem de ser destacada a
administração central, os agentes económicos regionais e os promotores locais.
O sector da cultura, o sector do turismo, e as políticas regionais têm de
integrar nas suas prioridades a salvaguarda e valorização de Castelo Bom, como
património e como recurso.
Esses deveriam ser, ainda antes do município, os principais agentes de
intervenção e mudança de rumo.
O município, entretanto, vai fazendo o seu caminho como se estivesse
condenado (sozinho) a carregar o pesado encargo de zelar por este território
deprimido, gerando-se, assim, uma injusta situação de desproporcionalidade na
assumpção de responsabilidades e na distribuição de meios.
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No sentido de procurar soluções partilhadas com outros agentes locais e
regionais, e com as instâncias nacionais e supra nacionais que possam envolver-se,
o município começou por delimitar Áreas de Reabilitação Urbana que lhe permitam
recorrer a todos os instrumentos legais disponíveis aptos a resolver os problemas de
degradação do edificado, privado e público, e a combater a desertificação e promover
a revitalização desta área.
Entre as medidas mais recentes empreendidas por Almeida consta a
elaboração de cinco Áreas de Reabilitação Urbana no território do município onde se
inclui a de Castelo Bom.
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2 - ENQUADRAMENTO - REABILITAÇÃO URBANA
EM CONTEXTO DE REGIÃO RAIANA
«Não me temo de Castela,
Donde inda guerra não soa,
Mas temo-me de Lisboa
Que, ao cheiro desta canela,
O Reino nos despovoa.»
Sá de Miranda (1481/1558)

Este eloquente verso de Sá de Miranda, provavelmente, pensado no Minho,
pode aplicar-se com total fundamento a Castelo Bom.
De facto, no tempo de Sá de Miranda havia paz com Castela e, por isso, os
castelos de fronteira não tinham a importância que haviam assumido no nascimento
da nacionalidade até á paz de Alcanices, ou a importância que assumiriam depois de
1640, com a guerra da restauração.
A paz trouxera a desertificação destas terras pobres da raia onde o pão só
se colhia com enorme esforço! E depois da canela, veio o ouro do Brasil, e depois do
ouro do Brasil, veio a indústria do litoral, e, depois desta, a emigração para França, e
depois da emigração a macrocefalia da Capital e, em cima disto tudo a União
Europeia e a globalização do mundo com a desvitalização das fronteiras.
Castelo Bom, tão importante para D. Diniz, perdeu toda a importância geoestratégica para Portugal, o seu castelo foi sendo abandonado e a sua população foi
minguando.
Este é o problema número um das terras desta raia, incluindo até
povoações maiores como Vilar Formoso e mesmo Almeida, a sede do concelho.
Qualquer operação de reabilitação urbana que vá para além das pedras
dos monumentos, das fachadas das casas e das infra-estruturas tem de procurar a
resposta decisiva para uma retoma sustentável da população.
Esse é o desafio central, para o qual não há “receitas” pré-elaboradas,
exigindo, por isso, um exercício criativo e pró-activo de proposta e de programa.
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2.1 - Uma localização criteriosa
Como tem sido dito para todas estas povoações da região raiana, devemos
atender particularmente á geografia do sítio. Ora, olhando as cordilheiras da
península, entre Guadarrama e as alturas Cantábricas das Astúrias, abre-se um
corredor de rios e de povos que formam a bacia do Douro.
Com as suas margens planas e os vales dos seus afluentes, este território
geográfico coincide, quase rigorosamente, com Castilla /Léon.
Nas suas cabeceiras o Douro aproxima-se do Ebro e, assim, os dois rios
criaram o “continuum” de espaços que liga a meseta inclinada para o Atlântico com a
vertente mediterrânica. Este é um corredor de invasões, de exércitos e de povos,
ao longo da pré-história, da história e da actualidade.
É também por esta região que passam muitos dos turistas que usam a via
terrestre para percorrer a Europa e a Península com destino a Portugal. Por aqui
passa a auto-estrada mais curta entre Portugal e Paris!
Aqui é uma porta de Portugal que tem outras portas, em Lisboa, no Porto (e
noutros portos e aeroportos) tem portas de mar e, noutros caminhos, tem outras
portas do lado de terra, entre Valença e a Galiza, ou entre Elvas e Madrid, por
exemplo mas, no caminho terrestre mais curto entre Irun e Lisboa fica o
concelho de Almeida.
Sabemo-lo nós, e sabia-o também Massena, na rota de tantos outros
condutores das tropas e dos povos que assaltaram a península na Idade do Bronze,
no final do Império Romano e ao longo das conturbadas fases de construção de
identidade e independência de Portugal.
Sabiam também a importância desta rota os portugueses e os castelhanos
sempre que a história nos empurrou para as guerras entre os dois reinos.
Sabem isso também os nossos emigrantes que, aos milhões, desde a
década de 60 procuram a Europa Central para trabalhar.
Sabem-no também os turistas que entre muitas rotas terrestres escolhem
esta por ser a mais curta entre os passos dos Pirenéus e Portugal.
Aqui concorrem as vias rodoviária e ferroviária que partindo de Lisboa
e do Porto conduzem a França.
Por ser um ponto vulnerável na geografia natural do território foi necessário
Portugal implantar aqui uma referência cada vez mais forte do lugar de entrada, do
limite daquilo que só pode ser transposto por quem é bem-vindo.
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É esse o sentido da fronteira e foi por isso que se ergueram os castelos da
fronteira.
Cada geração terá, portanto, o direito (e a obrigação!) de lhe encontrar o
uso mais ajustado ao seu tempo e ao futuro.
Estando, como está, sobre um percurso ibérico e europeu de viagens vale
a pena a aposta no seu papel de assinalar a entrada, de dar as boas-vindas, de
acolher e informar quem entra e quem sai.
Com o seu valor patrimonial, arquitectónico e histórico, Castelo Bom, como
toda esta região raiana, pode e deve ser um marco obrigatório a assinalar a fronteira
histórica e cultural que permanece, mesmo quando caem as fronteiras alfandegárias
e políticas.
Após oitocentos anos de consolidação, a linha que delimita Portugal de
Espanha, constitui um importante marco histórico da soberania do povo português.
Num século de ameaça à identidade dos povos e de dependências
múltiplas, de integração e desintegração europeia, de moeda única, de globalização
intrusiva, de imperialismo financeiro, político e militar, importa, ao mundo em geral,
mas particularmente aos portugueses, reflectir sobre a importância patrimonial,
identitária e representativa desta que é a mais velha fronteira da Europa, firmada
no tempo do Rei D. Dinis, pelo tratado de paz de Alcanizes em 1297.
Castelo Bom é um marco, de memória da defesa armada - de Portugal
como povo independente, num território - questionado, mas sempre mantido pelas
forças da diplomacia ou da guerra.
Aqui a fronteira ganha o seu sentido real, mas conserva também o
significado histórico e político dos sucessos e insucessos da sua obra e do seu papel
na história do país e do mundo.
Importa registar e debater as condições que os séculos criaram para que
passasse por aqui a raia de demarcação entre Portugal e o resto do mundo.
Como país do mar, Portugal é uma faixa de território estreita, ao longo da
costa, limitada no interior da península a uma distância de cerca de 200 Km do
Atlântico. A força estruturante dos estuários e das vias navegáveis produziu um
sistema de povos em função do mar.
Mesmo Trás-os-Montes, a Beira Interior e o Alentejo, que, para os locais,
se apresentam como territórios internos da meseta ibérica, são, afinal tributários do
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litoral, dependendo do sal, das pescas, da emigração, das exportações e das
importações por mar.
A Reconquista da Península, processo que desenhou, na Idade Média, a
fronteira actual, seguiu estruturas (urbanas e viárias) com origens romanas e préromanas, e determinou corredores próprios, de Norte para Sul onde progrediram, em
competição, portugueses, castelhanos e aragoneses.
Se Castela é, na sua essência, o planalto visigótico interior e Aragão é a
frente mediterrânica, Portugal constitui a fachada atlântica, já antes de ser, também,
Madeira, Cabo Verde e Açores.
Mesmo a Leste da Serra da Estrela, Portugal, como realidade com
identidade própria, só é compreensível com o entendimento do mar.
Se não fosse a força da relação histórica dos portugueses com o Atlântico,
primeiro, e, depois, com o mundo de todos os oceanos, dificilmente seria explicável a
nacionalidade, e a fronteira com a solidez dos seus oitocentos anos de
independência face ao peso territorial, demográfico e económico dos reinos cristãos
ibéricos do passado (Leão e Castela) e, desde o final do século XV, da Espanha
unificada.
É neste mundo de confronto dos dois hemisférios de Tordesilhas que
se situa Castelo Bom.
Para além do estuário do Tejo, não há fortes acidentes geográficos que
expliquem a independência de Portugal. Não há, também, quaisquer distinções
étnicas ou religiosas que expliquem a diferenciação. É, por isso, a relação com o mar
e com outros países marítimos que dá força a um pais costeiro, que depende dos
seus portos e das suas relações atlânticas para enfrentar o peso e a força da
territorialidade peninsular de Espanha.
Sem justificação geográfica, a história mostra-nos como Portugal se
construiu, ao longo da costa, num território longo e pouco largo, sempre ao alcance
da logística marítima, das vias fluviais, da pesca, do comércio internacional e da
força naval.
Portugal, país Atlântico, só pode ser entendido como o resultado da
vontade e tenacidade dos Portugueses, expressa nesta fronteira terrestre, construída
e defendida nas diversas vagas da história, e na vida com o mar que levou o
pequeno povo a descobrir a África, a América e a Ásia como se se tratasse de uma
vizinhança próxima, ao contrário da Espanha, olhada como distante e hostil, á qual
14

se opôs, primeiro uma barreira de castelos, e depois um sistema de fortalezas
artilhadas, como portas ferozmente vigiadas.
Entre a fome e o mar, Portugal optou pelo mar e chegou á Terra-Nova. De
lá trouxe o bacalhau que, na tradição, impera até à fronteira e não chega á Espanha!
Entre morrer no mar ou deixar-se subjugar por Espanha, Portugal optou
pelo mar e, apesar dos naufrágios, chegou á Índia, ao Brasil á China e ao Japão.
Ninguém diz isto melhor que Pessoa:
“Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal”, e “O mar
com fim é grego ou romano, o mar sem fim é português”.
É essa a alma deste povo, desde as ondas salgadas do Atlântico até à raia
seca que passa a dois passos de Castelo Bom.
Por oposição a Portugal, podemos dizer que Castela não é um território do
mar! Castela só ganha o acesso ao mar quando se funde com a coroa de Aragão e
depois conquista o reino de Granada. As frentes marítimas da Galiza, Astúrias e
Euskadi são também aquisições tardias de uma Castela continental, Ibérica, de uma
Meseta larga e longa, quase redonda, onde nascem os rios, mas nenhum desagua.
É essa Castela “visigótica” que um Portugal nascente teve de enfrentar,
durante séculos, marcando a sua fronteira e definindo os seus limites. É essa
fronteira multicentenária entre a vertente atlântica e a meseta continental que passa
nesta raia seca e foi imposta pelos tratados e pelas armas de Portugal.
Couraçando-se do lado de terra, todo o futuro de Portugal se virou para o
mar.
Portugal nasceu no Minho e, de rio em rio foi ampliando a sua extensão á
medida que os avanços da Reconquista o permitiram. Do Douro até ao Mondego, do
Mondego ao Tejo, depois o Alentejo, finalmente o Algarve. Esta construção do
território, para Sul, sempre ao alcance da costa, foi moldando uma fronteira terrestre
desenhada por castelos que povoavam, demarcavam e defendiam as terras
portuguesas das pretensões e tentativas de conquista castelhanas.
Castelo Bom é um desses marcos medievais que funcionou como garantia
da pertença deste território ao Reino de Portugal, defendido pelas suas torres e
muralhas, pala sua guarnição e pela sua gente.
Mas essa linha de demarcação, sem grandes acidentes geográficos é,
sobretudo, um limite politico mantido á custa de muita força e determinação dos
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portugueses, permanentemente ameaçados de invasão terrestre, em primeira linha
por Espanha e também por outras potências continentais como a França.
Aos castelos medievais que afirmaram a soberania do reino de Portugal,
sucederam, na Idade Moderna, as poderosas fortificações abaluartadas que
fechavam as rotas de invasão, como principais lugares estratégicos, de primeira
linha, de intimidação e intervenção. É á custa de artilharia pesada que Portugal, em
1640 reconquista a independência perdida 60 anos antes para os Filipes da Áustria,
detentores da coroa de Espanha.
É também á custa do esforço e das armas que Portugal retarda, e depois
repele as invasões napoleónicas no início do século XIX.
Castelo Bom está nos mapas destes meandros da nossa história.
Ainda antes da fronteira da Reconquista, no sentido Leste-Oeste,
separando o reino cristão do Sul muçulmano, já se definia a fronteira Norte-Sul, entre
Portugal e as terras de Leão. É aí que se encontra o nascimento de Castelo Bom.
E Portugal, país, cultura e economia, precisa também que este interior
raiano entre nos mapas actuais do mundo.
Se Castelo Bom está esquecido, marginal, longe dos circuitos, não é um
problema só dos seus habitantes e vizinhos. É um problema do país, que agora
importa defender contra o isolamento e o obscurantismo, contra o imobilismo e o
esgotamento de recursos e de ideias.
Afinal esta raia seca onde se inscreve Castelo Bom está a pouco mais de
duas horas do Porto e de Madrid ou de Lisboa. Mas está a menos de uma hora de
Viseu ou de Salamanca, e a pouco mais de Coimbra, de Valladolid, de Ávila ou de
Zamora.
O problema do isolamento não está na sua localização, pelo contrário, esse
será, aliás, um dos pontos fortes da sua estratégia de desenvolvimento. O problema
do isolamento está nas políticas nacionais de desprezo pelo interior pobre, de fraco
peso eleitoral!
Este problema, já crónico, obriga ao desenho de novas políticas de
Ordenamento do Território e Desenvolvimento em ambiente de (ex) fronteira.

2.2 - Na margem do mundo rural
Castelo Bom, o município em que se insere, pertence ao território de uma
região interior, da chamada Beira Alta, marginalizada face aos sistemas urbanos e
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metropolitanos onde se concentram as actividades e populações, quer do lado
espanhol quer do lado português.
Esta “raia seca”, resultado da linha de demarcação contratada entre os
dois países, desde a Idade Média, acaba por ser uma unidade de paisagem
transfronteiriça com uma forte especificidade e com um ponto singular que lhe é
conferido pela existência da fortaleza abaluartada em Almeida, com a sua fronteira
rodo ferroviária em Vilar Formoso e com a sua “corda” de castelos medievais,
onde se inclui Castelo Bom.
Mas, apesar da presença da estrada internacional mais activa entre
Portugal e o centro da Europa, fora do alcance do ruído dos camiões, não se pode
registar grande animação dessa via sobre o território raiano, e as suas terras quase
despovoadas.
Desde a Guarda a Ciudad Rodrigo, em si mesmo pequenas cidades de um
lado e de outro da fronteira, não há pólos relevantes de concentração demográfica,
comercial ou industrial.
Aqui, durante séculos, uma motivação forte implantou raízes duradouras a guerra, com os seus castelos primeiro e fortalezas depois. Em tempo de paz a
animação resultou sobretudo da fronteira, da alfândega e da linha ferroviária.
A sociedade neolítica, agrária, bíblica, em que as famílias se foram
organizando e sobrevivendo em torno dos recursos locais, sedentarizando-se sobre
a prática da agricultura, marcou o território durante milénios.
Solos magros, frio e calor, altitude, culturas de sequeiro, algumas árvores
esparsas na paisagem, rebanhos de ovelhas aproveitando os restolhos e prados
temporários, alguma horta, pouco gado graúdo...a isto se “reduz” o planalto dos dois
lados da fronteira.
O Neolítico, aqui, fixou a agricultura, a Idade Média deixou-nos algumas
aldeias, e as rotas de transumância, vindas do período tribal pré-romano, mas o
substrato de sustentabilidade a partir da terra não cresceu e a escassez de recursos
será, talvez o fenómeno mais constante.
Esse modelo de economia, de território, de paisagem e de arquitectura
está hoje minado pela sua fragilidade face à competição de um mundo mais
sofisticado que “marginaliza o local para impor o global”.
As aldeias têm vindo a perder a sua população e a vitalidade da sua
economia

fechada,

sem

hipóteses

de

competir

com

as

grandes

áreas
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metropolitanas, com o modelo capitalista global e com a oferta de conforto das
cidades.
Mas, ao contrário de muitas outras regiões onde ao modelo agrário
sucedeu um modelo industrial ou, no mínimo, um modelo de convivência entre a
fábrica e o campo, aqui não vingou, com significado, nenhum pólo industrial
consistente.
Milénios de civilização agrária, que resistiram à passagem da pré-história
ao Império Romano, deste à Idade Média, chegaram às margens da Revolução
Industrial sem indústria nas aldeias, e na região inteira, afastada dos centros
dinâmicos, dos pólos mineiros ou de recursos locais distintivos.
Pela fronteira, a Revolução Industrial passou sem industrialização,
trazendo consigo apenas a mudança cultural e social que matou o artesanato e que
deixa os territórios rurais marginalizados, como reflexo de mudanças que ocorrem
em outras partes do mundo.
Sem a presença local da indústria, a ruralidade da economia desta região
raiana não deixou de sofrer o choque negativo da competição dos territórios litorais
ou metropolitanos. Se a indústria se fixou em Valladolid, em Madrid, Barcelona ou
nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, é para aí que foram atraídas as
populações, acrescentando este êxodo interno ao da emigração que levou os braços
para as Américas, África e Europa e deixou as aldeias semi-desertas e os campos,
duros e magros, desaproveitados.
A raia transformou-se assim, uma área residual do território sem interesse,
na óptica capitalista, para a agricultura “moderna”, mecanizada e extensiva, sem
interesse para a indústria, para os serviços e para o comércio de massas, para a
finança e para as especulações bolsistas, longe do poder e das aglomerações
demográficas.
Mas o modelo económico da industrialização está também esgotado pela
escala da globalização que encontra territórios de mão-de-obra fértil em áreas
remotas do mundo até há pouco “inexploradas”.
A economia industrial deu lugar à economia financeira, sem pátria, sem
bandeira, sem fronteiras e sem ética, que procura apenas o jogo do “casino mundial”
para ganhar sem produzir. Assim o solo perde valor nestas regiões despovoadas, e
com isso, mais ainda, elas se despovoam.
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Nesse jogo a fronteira não tem valor e as terras raianas, afastadas dos
núcleos polarizadores, são mais e mais desprezadas, votadas ao papel de um
mundo fóssil.
Que caminho para a geografia económica e social?
Apesar de todo esse panorama, cada um na sua leira, na sua casa e na
sua aldeia não pode deixar-se acantonar, encurralar, perdido e abandonado no
esquecimento.
Castelo Bom tem de ter o seu “grito de vida”.
A fronteira tem de se assumir como um território com uma força que não
se deixa esquecer e abater, apesar da tentativa da sua marginalização.
Mesmo sendo quase “nem Portugal nem Espanha”, a raia é uma
importante

unidade

que

precisa

de

encontrar

o

seu

rumo,

ligando-se

simultaneamente a Portugal e a Espanha.
De facto a raia tem a virtude dessa dualidade, dessa capacidade de somar
diferença, porque, durante séculos a procurar dividir, assim criou a diferença.
Entre a região fronteiriça portuguesa e espanhola, os séculos foram
forjando circunstâncias próprias de cada lado, como a língua, os caminhos
específicos de cada emigração, os percursos políticos de cada país e, com toda a
relatividade, as diferenças culturais.
Mas essa diferença, com origem na presença humana, na história e na
sociedade de cada país, pode agora (e deve) ser aproveitada pelas duas bandas
como mais valia de complementaridades que outras regiões periféricas não têm.

2.3 - Na guerra e na paz
No limite do alcance Atlântico, a fronteira do reino de Portugal foi-se
construindo como um território de conflito, linha de bordadura e de enfrentamento
entre exércitos, linha de risco, nuns períodos mais apaziguada, noutros mais acesa.
Território da trincheira frente aos inimigos, a fronteira foi-se armando de
castelos, mais ou menos próximos, e estes de aldeias, mais ou menos povoadas,
consoante as produções agrícolas podiam manter mais, ou menos, povo.
Com a Reconquista, num avanço de Norte para Sul, e com a afirmação do
reino face a Leão e Castela, numa demarcação entre Leste e Oeste, o território foi-se
armando de estruturas defensivas, muralhando as suas terras e construindo atalaias
nas alturas mais pronunciadas.
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É o caso de Castelo Bom, antes de mais castelo e logo também povoação,
e até concelho.
Em tempo de paz havia que semear e colher, havia que guardar para os
anos maus e para os tempos de guerra.
Vida farta nunca terá havido em clima agreste, com extremos de frio e de
calor, de secas e de enxurradas, com solos magros armados em socalcos à custa de
suor, dando algum gado, algum centeio e alguma horta, sempre à escala da
sobrevivência.
Mas a fronteira, como marca física, teve de se armar. Depois destes
castelos, cresceu para o abaluartado gigantesco da estrela de Almeida e, com essa
escala, a população do concelho aumentou e a força militar traduziu-se em força
social e económica com impacto em toda a região.
Feita a passagem dos modos de guerra para a utilização da pólvora, com
a entrada nos cenários militares da artilharia, a velha rede de castelos vai sendo
ultrapassada e tornada obsoleta e as pequenas aldeias vão perdendo o seu papel
directo na defesa.
Por toda a raia, de um lado e de outro da linha fronteiriça de demarcação,
o confronto entre os dois países, apesar de todo o peso das guerras, obrigou ao
povoamento e à fixação de guarnições que animaram e deram existência viva ao
território magro.
Indirectamente, Castelo Bom sustenta a sua existência na máquina militar
da região e na barreira alfandegária respectivamente centradas em Almeida e Vilar
Formoso.
Após séculos de fronteira armada, a mudança da política e da guerra ditou
o fim da artilharia abaluartada. A aviação, a cavalaria motorizada e blindada, a
balística ogival, “transportaram para o museu” a eficácia dos muros e fortalezas, tal
como estas tinham acabado com os castelos medievais, ao mesmo tempo que o
alinhamento ibérico e a paz europeia deixaram cair a necessidade de uma raia
militar.
Perdido, primeiro, o peso da função militar, dos castelos e da fortaleza, o
que restou foi o peso da função aduaneira, que, por sua vez, também acabou e está
desvitalizada.
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Ficou o território desta raia, com as aldeias, quase fósseis, habitadas pelos
últimos resistentes, nos seus ciclos intermináveis de semear e colher o pão de cada
dia, subsistência magra e de pouco futuro.
Com a praça-forte de Almeida quase desabitada, no meio de um território
quase desabitado, durante anos, apenas se mostrou viva e activa, por mais algum
tempo a alfândega de Vilar Formoso, enquanto as aldeias forneciam os contingentes
de emigrantes que foram construir as infra-estruturas da Europa Central.
Por esta região passam os milhares de emigrantes, os milhares de turistas
e os milhares de camiões das nossas exportações e importações que viajam por
terra, sem paragem nestas terras, isoladas dentro dos seus castelos.

2.4 - Na fronteira perdida
Empurrada a fronteira para os limites da Rússia, fica agora a porta sempre
aberta para cruzar “a cento e vinte” aquilo que foi barreira erguida desde o
nascimento do reino, com esta fronteira de castelos.
Escancarada a pessoas e bens, vendo passar os TIRs selados até ao
destino, também a raia se desvitalizou.
Perdidos os negócios da guerra e os negócios da paz, vai a fronteira, com
suas terras e suas aldeias, ficando cada vez mais deserta, cada vez mais condenada
a contar apenas com aquilo que tem e com aquilo que pode produzir.
Ao mesmo tempo, nesta união de destinos vai a fronteira ficando cada vez
mais unida num lado e noutro, no seu isolamento face ao centro castelhano e ao
litoral português para onde se inclinam as demografias, pouco dinâmicas, mas
sempre tendentes ao desequilíbrio com desfavor para a raia, distante, alta e árida,
politicamente irrelevante, sem votos e sem vozes suficientes para interessar,
preocupar ou sequer chegar a ser ouvida em Madrid e em Lisboa.
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3 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO
URBANA DE CASTELO BOM
3.1 – História
A história de Castelo Bom perde-se no tempo. Apesar de, provavelmente, as terras
que hoje compõem a freguesia terem já sido ocupadas pelos mesmos hominídeos a
cuja autoria pertencem as gravuras de Foz Côa, ou a anta da Malhada Sorda, o
primeiro vestígio fidedigno da ocupação humana de Castelo Bom data da Idade do
Bronze. A espada de Castelo Bom, encontrada cravada numa rocha, é um dos
expoentes máximos da metalurgia do período do Bronze Médio/Final, e prova-nos
que, já por esta altura, o Homem se havia estabelecido num castro próximo da aldeia
actual. A espada encontra-se exposta no Museu da Guarda. A 600 metros da aldeia,
vestígios arqueológicos apontam para a existência de
um castro desta época.
Entre os séculos VI A.C. e III a.C., as Terras de Riba
Côa foram ocupadas por povos de origem celta. Os
Lusitanos terão registado uma passagem fugaz pela
zona, que terá sido povoada pelos Vetões, servindo o
rio Côa como fronteira natural entre os dois povos. Já
então, Castelo Bom era, zona raiana, pertencendo ao
município vetónico de Mirobriga (actual Ciudad
Rodrigo)
Sepulturas antropomórficas junto à Capela de São Martinho.

Os Romanos enfrentaram sérias dificuldades na conquista desta
região.
Os Vetões e os Lusitanos, aliados, resistiram ferozmente aos
invasores. Assim, apenas em 152 a.C. o município de Mirobriga
passou para as mãos dos romanos, sendo integrado na província da
Lusitânia.
Procedeu-se, então, a uma reorganização dos topónimos, sendo que o rio Cuda (o
Côa), fez com que esta zona se chamasse para sempre região transcudana. A
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desenvolvimento. Por esta altura, toda a região de Ribacôa foi incorporada na
diocese de Civitas Augusti (Ciudad Rodrigo).
A decadência do Império Romano levou à invasão de Ribacôa pelos Alanos, no ano
413. O domínio dos Alanos durou pouco, já que foram expulsos pelos Visigodos na
segunda metade do século V. As várias sepulturas antropomórficas existentes na
freguesia são provavelmente do período visigótico.
Com a invasão da Península Ibérica pelos Mouros, iniciada em 711, deu-se a fuga
das populações cristãs para as Astúrias. As Terras de Ribacôa tornaram-se, assim,
despovoadas durante alguns séculos. Na época da Reconquista, terão sido
disputadas entre cristãos e muçulmanos, mas, devido à forte instabilidade, não era
possível um repovoamento.
Apenas no século XI, no ano 1039, a região transcudana passa
definitivamente para mãos cristãs, ao ser conquistada por Fernando
Magno, rei de Leão e Castela. Aquando da sua morte, em 27 de
Dezembro de 1065, as suas possessões são divididas pelos
herdeiros, sendo que Castelo Bom passa a integrar o Reino de Leão,
governado por

Alfonso VI. Neste reinado, o território transcudano terá sido

repovoado, primeiro sem sucesso por D. Raimundo, e depois, já no início do século
XII, com colonos provenientes de Salamanca, Leão e Galiza. Por esta altura terá
sido criado o concelho de Castelo Bom, uma assembleia de habitantes da povoação
com autonomia para estabelecer normas gerais e económicas.
No reinado de D. Urraca, Castelo Bom começa a ganhar importância, devido à sua
posição estratégica na fronteira com o Condado Portucalense. No reinado do seu
filho Alfonso VII, terá sido atribuído o primeiro foral a Castelo Bom, e iniciado a
construção do castelo que, com a paz assinada entre Fernando II e D. Afonso
Henriques, vai prosperando e ganhando população.

Castelo Bom encontrava-se, por esta altura, numa posição difícil
devido às lutas transfronteiriças com o domínio leonês, rodeado por árabes e
portugueses, tendo mudado de mãos por diversas ocasiões.
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A frágil paz entre os dois reinos cristãos foi facilmente quebrada.
Em 1170, D. Afonso Henriques faz uma incursão pelo reino de Leão, conquistando
as terras até às portas de Ciudad Rodrigo, mas vê-se obrigado a recuar. Em 1171, o
então príncipe D. Sancho conquista Castelo Bom, mas a praça é reconquistada
pelos árabes, sendo posteriormente recuperada pelos leoneses.
Em 1179, D. Afonso Henriques falha nova tentativa de conquistar a vila. Em 1209, o
novo rei de Leão, Alfonso IX, reconhece a importância estratégica da vila de Castelo
Bom, atribuindo-lhe novo foral, documento que pode ser encontrado no Arquivo
Nacional da Torre do Tombo.
Fernando III perde Castelo Bom para os árabes, e D. Sancho II de Portugal
reconquista então Castelo Bom, provavelmente entre 1240 e 1245. Porém, a vila
caiu novamente em mãos castelhano-leonesas nos finais do século XIII, durante o
reinado de Alfonso X.

Castelo Bom e o Tratado de Alcanices
O Tratado de Alcanises firmado por D. Dinis, rei de Portugal, e Fernando IV rei de
Leão e Castela, e sua mãe Maria de Molina, dando a Portugal as vilas de Olivença,
Campo Maior e outras. Este tratado visou alguns aspectos fundamentais:

1º - Fixou definitivamente os limites, as fronteiras entre Portugal e Castela.

2º - D. Dinis ficou com as suas praças de Riba-Côa, Olivença, Campo Maior,
Ouguela, Moura e Serpa, 3º - Castela com Aroche, Aracena, Valência, Ferrera,
Esparregal e Ayamonte.

4º - Do tratado fazia parte uma aliança de casamento em que Fernando IV casaria
com D. Constança, filha de D. Dinis, e D. Beatriz, irmã de Fernando IV, com D.
Afonso, príncipe herdeiro de Portugal.

5º - Por fim há a assinalar o acordo eclesiástico, pois havia que atender aos
problemas derivados do facto de alguns lugares da região estarem situados em
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território português e ao mesmo tempo pertencer a uma circunscrição eclesiástica
castelhana e vice-versa.

O pacto definiu os limites definitivos do território português e estabeleceu, também, os
casamentos de D. Fernando IV com D. Constança (filha de D. Dinis) e do futuro rei D.
Afonso IV com D. Beatriz, irmã do rei castelhano. O texto tem a data «Era de
miltrezentos trinta e cinco annos» e não o ano de 1297. A assinatura do Tratado
decorreu quando vigorava a Era de César, baseada no calendário juliano que iniciara
a contagem em 1 de Janeiro do ano 38 a.C. Este sistema de datação vigoraria em
Portugal até 1422, ano em que por Carta Régia de 22 de Agosto, viria a ser
substituído pela Era de Cristo, cuja contagem se iniciava no ano 1 do Nascimento de
Jesus.

Aqui se transcreve o texto original desde tratado, fundamental na história de
Portugal, onde Castelo Bom é diversas vezes referido.

«En o Nome de Deos, Amen.
Sabham quanto esta Carta virem, e leer ouvirem, que como fosse
contenda sobre Vilhas, Castelos, e Termos e partimentos, e posturas, e
preitos antre nós Dom Fernando pela graça de Deos Rey de Castella, de
Leon, de Toledo, de Galiza, de Sevilha, de Cordova, de Murça, de Jaen, do
Algarve, e Senhor de Molina de hua parte, e Dom Diniz pela graça de Deos
Rey de Portugal, do Algarve da outra, e por razon destas contendas de suso
ditas nacessem antre nós muitas guerras, e omizios e eixessos en tal
maneira, que nas terras dambos foron, muitas roubadas, e quiemadas, e
astragadas, en que se fez hi muito pezar a Deos por morte de muitos
homeez; veendo, e guardando, que se adiante fossem estas guerras, e estas
discordias, que estava a nossa terra dambos en ponto de se perder pelos
nossos pecados, e de vir a maãos dos inimigos da nossa fé, A acyma por
partir tão grão deservisso de Deos, e da Santa Heygreja de Roma nossa
Madre, e Tão grandes danos, e perdas nossas, e da Christandade por
ajuntar paz, e amor, e grão serviço de Deos, e da Heygreja de Roma,eu Rey
Dom Fernando sobredito con consolo, e com outurgamento, e per outuridade
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da Rainha Dona Maria Minha Madre e do Infante Dom Anrique meu Tio, e
meu Tutor, e Guarda de meus reinos, e de Dom Diego de Haro Senhor de
Biscaia, e de Dom Joham Fernandes Adeantado aior de Galiza, e Dom
Fernão Fernandez de Limha, e de Dom Pedro Ponço, e de Dom Garcia
Fernandes de Villa Mayor, e de Dom Affonso Pires de Gosmão. e de Dom
Fernão Pires Maestro de Alcantara, e de Dom Stevão Pires, e de Dom Telo
Justiça Mayor de minha Caza, e de outors Ricos Homees, e Homees boos de
meus reinos, e da germaydade de Castella, e de Leon, e dos concelhos
desses reinos, e de minha Cortee eu Rey Dom Diniz de susso dito com
conselho, e com outorgamente da Rainha dona Izabel minha Molher, e do
Infante Dom Affonso mei Irmão e de Dõ Martyinho Arcebispo de Bragaa, e de
Dom Joham o bispo de Lisboa, e de Dom Sancho o Bispo do Porto, e de
Dom Vaasco o bispo de Lamego, e dos Mestres do Templi, e de Aviz, e de
Dom Johão Affonso, meu Moordomo Mayor Senhor de Alboquerque, de Dõ
Martim Gil meu Alferez, e de Dom Joham Rodriguees de Briteiros, e de Dom
Pedro Eanes Portel, e de Lourenço Soares de Valladares. e de Martim
Affonso, e de João fernandes de Lima, e de Johane Meendes, e de Fernão
Pires de Barbosa meus Ricos Homees, e de Johão Simhom Meirinho Mayor
de minha aza, e dos Concelhos de meus Reinos, e de minha Corte,ouvemos
acordo de nos aviarmos, e fazemos aveença antre nós e esta maneira que
se segue, convém a saber; que eu Rey Dom Fernando sobredito
entendendo, e conocendo, que os Castellos, e as Villas de Terra Arouche, e
de Aracena, com todos seus Termos, e com todos seus direitos com todas
sas pertenças, que erão de direito de Portugal, e seu Senhorio, e que os
ouve El Rey Dom Affonso meu Avoo de El Rey Dom Affonso nosso Padre
contra sá voontade, sendo estes Lugares de direito de El Rey Dom Sancho
meu Padre, e eu,e por esso pusi com vosco em Cidade, que vos desse, e
vos entregasse essas Villas, e esses Castellos, ou cambho por elles a par
dos nossos Reinos, de que vós vos pagassedes des dia de Sam Miguel, que
passou da Era de Mil, e trezentos, e trinta, e quatro annos atáa sex mezes; e
por que volo assi nom compri, dou vos por essas Villas, e por esses
Castellos, e polos seus Termos, e polos fruitos, delles, que onde ouvemos
meu Avoo El Rey Dom Affonso, e meu Padre El Rey Dom Sancho, e eu outro
si atáa o dia de oje, convem a saber, Olivença, e Campo Mayor, que som
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apar de Badalouci e Sans Fins dos Galegos com todos seus Termos, e com
todos swus directos, e com todas sas pertenças, e com todo Senorio, e
jurisdiçom Real, que ajades vós, e vossos successores por herdamento pera
sempre tambem a possissom, come a propriedade, e tolho de mim, e do
Senorio dos Reinos de Castella, e de Leon os ditos lugares, e todo direito
que eu hi hey, e devia aaver, o douvolo, e ponhoo em vós, e em vossos
sucessores, e em no Senorio do Reino de Portugal para sempre,e outro si
meto em vosso Senorio, e de todolos vossos successores, e do Reino de
portugal para sempree o lugar, que dizem Ougella, que he cabo Campo
Mayor de suso dito com todos seus Termos, e com todos seus Direitos, e
com todas sás perteenças, e dou a vóz e a todos vossos successores, e ao
Senorio de Portugal toda a jurisdiçom, e o direito, e o Senorio Real, que hi eu
hey, e devo aaver de direito de Castella. e de Leom, e ponhoo en vós, e en
todos vossos successores, e en no Senorio de Reino de Portugal para
sempre, salvo o Senorio, e os Direitos, e as Herdades, e as Heyugrejas deste
Lugar d’Ougella, que as aja o Bispo, e a Heygreja de Badalouci, e todalas
outras couzas, que em en este Lugar, segundo, como s ouveron atá aqui,e
todas estas couzas de suso ditas vos faço, por que vos quitades vós dos
ditos Castellos, e Villas de Arouche, e de Aracena, e de seus Termos, e dos
fruitos, que ende ouvemos El rey Dom Affonso meu Avoo, e El Rey Dom
sancho meu padre, e eu. E outro si eu El Rey Dom Fernando, entendendo, e
conocendo, que vós aviades direito en aluns Lugares dos Castellos, e Villas
de Sabugal, e de Alfayates, e de Castel Rodrigo, e de Villa Mayor, e de
Castel Boom, e de Almeida, e de Castel Melhor. e de Monforte, e dos outros
Lugares de Riba Coa, que vós Rey Dom Diniz teendes agora en vossa mão,
e por que me vós partades do direito, que aviedes en Vallença, e em
Ferreira, e en no Sparagal, que agora tem a Ordem d’Alcantara asá maão, e
que aviades en Ayamonte, e en outros Lugares dos Reinos de Leon e de
Galiza.E outro si por que me vós partades das demandas que me faziades
sobre razon dos termos, que som antre meu Senorio, e vosso por esso me
vos parto do ditos Castellos, e Villas, e Lugares de Sabugal, e de Alfayates, e
de Castel Rodrigo, e de Villa Maior, e de Castel Boom, e de Almeida, e de
Castel Melhor e de Monforte, e dos outors Lugares de Riba Coa que vós
agora teendes à vossa maãao, com todas seus Termos, e Direitos, e
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perteenças, e partome de toda demanda, que eu hei, ou poderia aver contra
vós, ou contra vossos successores per razom destes Lugares sobreditos de
Riba Coa, e de cada hum delles. E outo si me parto de todo o Direito, ou
jurisdiçom, ou, Senorio Real tambem en possissom come em propriedade,
come en outra maneira qualquer, que eu hi avia, e toloo de mim todo, e dos
meus successores, e do Senorio dos Reinos de Castella, e de Leom, e
ponoo en vós, e em vossos Successores, e no Senorio do reino de Portugal
pera sempre.E mando, e outorgo, que se per ventura alguus Privilegios, ou
Cartas, ou Estrumentos parecerem, que fossem feitos antre os Reys de
Castella, ou de Leom, e os Reys de Portugal sobre estes Lugares sobreditos,
d’aveenças, ou de posturas, ou demarcamentos, ou em outra maneira
qualquer sobre estes Lugares, que sejão contra vós, ou contra vossos
Successores, e me voss o dano,ou em dano do Senorio do Reino de
Portugal, que daqui em diante nom valham, nem tenham, nem ajam
fermidoim, nem me possa ajudar dellas, eu, nem meus Successores, e
revogoos todos para sempre.E eu El Rey Dom Diniz de suso dito por
Olivença e por São Felizes dos Galegos. que vós amim dades, e por Ougela
que metedes a meu Senorio, segundo sobre dito hé, parmotivos dos
Castellos, e das Villas d’Arouche, e da Aracena, e de todos seus Termos, e
de todos seus Direitos, e de todas sas pertenças, e de toda a demanda, que
eu hei, ou poderia aver contra vós, ou contra vossos Successores per razom
destes Lugares sobreditos, e de cada hum delles, ou dos fruitos delles, que
El Rey Dom Affonso vosso Avoo, e El Rey Dom Sancho vosso Padre, e vós
ouvetses, e recebestes destes Lugares e dou a vós, e a vossos Successores
todo o direito, e jurisdiçom, e Senorio real que eu hei, e de direito devia aaver
em esses Castellos, e Villas d’Arouche e da Aracena por quealquer maneira,
que o eu hi ouvesse, e tolhoo de mim, e de meus Successores, e no Senorio
do Reino de Castella, e de Leom pera sempre.Outro si eu Rei Dom Diniz de
suso dito, por que mi vós vos quitades dos Castellos, e de Villas do Sabugal,
e de Alfayates, e de Castel Rodrigo, e de Villar Mayor, e de Castel Boom, e
de Almeida, e de Castel Melhor, e de Monforte; e dos Lugares de Riba Coa,
com seus termo; que eu agora teno á minha maão, assi como de susso dito
he, quimotivos, e partomivos de todo o direito, que eu hei en Vallença, e em
Ferreira, e no Esparregal, e em Ayamonte; Outro si mi vosparto de outros
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Lugares de todolos vossos Reinos em qual maneira quer; Outro si mi vos
parto de todolas demandas, que eu havia contra vós per razom dos Termos,
que som antre o meu Senorio, e o vosso, sobre que era contenda.E nós
Rainha Dona Maria, e o Infante Dom Anrique se suso ditos, outorgamos tosa
estas couzas, e cada huma dellas, e damos poder, e autoridade a El Rey
Dom Fernando pera fazellas, e prometemos em boa fé por nós, e polo dito
Rey Dom Fernando, e juramos sobreolhos Saantos Avengelos, sobreolhos
quaaes pozemos nossas maãos, e fazemos menagem a vós Rey Dom Diniz,
que El Rei Dom Fernando, e nós tinhamos, e complamos, e guardemos, e
façamos teer, e cumprir, e guardar todalas couzas sobreditas, e cada huma
dellas pera sempre, e de nunca virmos contra ellas per nós, nem per outro
defeito, nem de direito, nem de conselo, e se o assi nom fazessemos, que
fiquemos por prejuros, e por traedores assi como mata Senhor, ou traae
Castello.
E eu Rey Dom Dinis por mim, e pola Rainha Dona Izabel minha Mulher, e
polo Infante Dom Affonso meu Filho, primeiro, e herdeiro, e por todos meus
successores, prometo a boa fé, e jura sobreolhos Santos Avangelos,
sobreolhos,quaaes pono minhas maãos, e fasso menagem a Vós Rey Dom
Fernando por v´s, e por vossos successores, e a vós Rainha Dona Maria, e a
vós Infante Dom Anrique de teer, e aguardar, e cumprir todas estas couzas
de suso ditas, e cada huma dellas pera sempre, e de nunca vir contra ellas
per mim, nem per outrem defeito, nem de dereito, nem de conselo, e se o
assi nom fezer, que fique por prejuro, e por traedor come quem mata Senhor,
ou traae Castello.

E por todas estas couzas sejão firmes, e mais certas, e nom possão vir em
duvida, fazemos ender fezer duas Cartas em hum teor, tal ahuma come a
outra, seelladas com nossos sellos do Chumbo d nós ambos los Reyes e dos
seellos das Raynhas, e do Infante Dom Anrique em testemonio de verdade.
Das quuaes Cartas cada huum de nós Reys devemos ateer senhas. Feita em
Alcanizes sexta feira doze dias do mes de Setembro.»
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O novo monarca português D. Dinis, apercebendo-se da importância das
praças de Ribacôa para a salvaguarda da independência nacional, torna
a conquista de Castelo Bom uma das prioridades do seu reinado. Em
1282, D. Dinis casa-se com a Rainha Santa Isabel querecebe, como dote,
Castelo Bom e os seus domínios. A entrada das tropas portuguesas na
vila não é pacífica, registando-se pilhagens e a destruição de grande parte das
defesas. Começa aqui um novo período da história de Castelo Bom, provavelmente
o mais próspero.
A 8 de Novembro de 1296, a vila recebe o primeiro foral português. Castelo Bom era
então cabeça de um concelho, termo e vigararia que englobava, para além da vila,
os lugares de Vilar Formoso, Freineda, São Pedro de Rio Seco, Naves e Quinta
do Abutre (actual Aldeia de S. Sebastião). O monarca manda ainda que todo o
castelo seja requalificado.
Em 12 de Setembro de 1297, D. Dinis de Portugal e Fernando IV de Leão e Castela
assinam o já aqui transcrito Tratado de Alcanices, no qual Castelo Bom assume um
papel de destaque, passando definitivamente para as mãos do Reino de Portugal.
No seguimento deste tratado, Castelo Bom foi durante algum tempo um dos
principais pontos de portagem do Reino na região de Ribacôa. Este clima favorável,
associado ao repovoamento ordenado por D. Dinis, fez a vila conhecer um período
de prosperidade.

Brasão da Vila de Castelo Bom.

As obras de reconstrução da Praça de Armas de Castelo
Bom prolongaram-se pelo reinado de D. Fernando, já no
século XIV. A cintura muralhada da vila, da qual várias
secções são ainda hoje visíveis, era constituída pela
cintura principal e por uma barbacã. A entrada principal
da povoação era, tal como hoje, a Porta da Vila. O
Castelo propriamente dito, de planta irregular, era coroado por duas torres menores
e a torre de menagem. No interior do castelo, existia um paço central também de
formato irregular
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D. Manuel I, em 1510, outorgou o Foral Novo a Castelo Bom e determinou a
reparação do castelo e das muralhas da vila. Trabalhos que se iniciaram em 1512.
Na

Guerra

da

Restauração

(1640-1668),

Castelo

Bom

desempenhou um papel importante na defesa do território
nacional. Por esta altura, o castelo era constituído por uma torre
abaluartada, defendido por duas peças de artilharia.

No século XVIII, na Guerra dos Sete Anos, Portugal foi invadido e
a vila de Castelo Bom foi cercada e conquistada em 1762. Em
Agosto de 1810, durante a 3ª Invasão Francesa, as tropas
napoleónicas cercaram e entraram em Castelo Bom, pilharam a vila e destruíram
grande parte do castelo. Os anos seguintes foram de fome e sofrimento e Castelo
Bom nunca mais viria a conhecer prosperidade duradoura.

3.2 - O edificado público
O edificado de propriedade pública na área da ORU de Castelo Bom não é
significativo pela sua extensão apesar de ser importante o seu valor patrimonial como
conjunto.
Entre as construções singulares mais relevantes vale a pena assinalar o
perímetro de muralha classificado como Monumento Nacional, o Pelourinho,
classificado como Imóvel de Interesse público, e outros imóveis não classificados,
com destaque para a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, a capela de S. Martinho,
o Calvário, as Alminhas, a Fonte Romana, a Fonte Cerdeira e o Chafariz
Na generalidade os edifícios de propriedade pública estão em estado de
preservação patrimonial razoável.

3.1.1 - Protecção
Castelo Bom foi classificado como Monumento Nacional em 1946, pelo
decreto nº 35/443, do Ministério da Educação Nacional.
Como condicionante, a classificação do Castelo como Monumento Nacional
obriga á atenção devida pelo seu valor histórico e patrimonial, e como recurso que
implica a sua utilização como factor de relevo para o desenvolvimento

31

Podemos perceber a importância do conjunto, para além da classificação,
pelo seu enquadramento e cronologia.

Castelo Bom visto por Duarte D’Armas

3.1.4 – Cronologia
1 - Pré-história - período do Bronze Médio/Final, Celtas, Lusitanos, Vetões
2 - Da romanização à Reconquista Cristã – Romanos, Ribacôa incorporada
na diocese de Civitas Augusti (Ciudad Rodrigo) - invasão pelos Alanos em 413,
expulsos pelos Visigodos na segunda metade do século V
3 - Domínio Leonês - desde 1039 a região é reconquistada pelo reino
cristão de Leão e Castela e permanece disputado entre diversos reinos ibéricos,
cristãos e árabes
4 - Incorporação no reino de Portugal, pelo Tratado de Alcanizes em 1297,
no Reinado de D. Dinis.
5 - A Guerra da Restauração - (1640-1668), Castelo Bom desempenhou um
papel importante na defesa do território nacional.
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6 - Guerra dos Sete Anos - século XVIII, Portugal foi invadido e a vila de
Castelo Bom foi cercada e conquistada em 1762.
7 - Invasões Francesas - em 1810, as tropas napoleónicas (3ª Invasão
francesa) cercaram e invadiram Castelo Bom,
8 – Séc.s XIX e XX – extinção do concelho em 1834 e integração no
município de Almeida.
3.2 - Nota Histórico-Artistica
São castelos medievais no Distrito da Guarda, onde se inclui Castelo Bom,
os seguintes:
Alfaiates, Almeida, Castelo Bom, Castelo Melhor, Castelo Mendo, Castelo
Rodrigo, Celorico da Beira, Folgosinho, Guarda, Linhares, Longroiva, Marialva,
Mêda, Moreira de Rei, Numão, Pinhel, Ranhados, Sabugal, Seia, Sortelha, Trancoso,
Valhelhas, Velho de Freixo de Numão, Vila do Touro, Vilar Maior
Esta rede de castelos funcionava em conjunto, como um sistema defensivo
e territorial, sendo a base do exercício da soberania do Reino de Portugal.

3.3 - Património em Castelo Bom
A

freguesia

de

Castelo

Bom,

devido

à

sua

riquíssima

história,

possui

múltiplos monumentos arquitectónicos e históricos, para além de outros pontos
de interesse, dos quais se podem destacar:

Designações

Categoria

Tipologia

Grau

Construção

Castelo de Castelo
Bom

Arquitectura
militar

Castelo

Monumento
Nacional

Séculos XIIXIV

Pelourinho de
Castelo Bom

Arquitectura
civil

Pelourinho

Imóvel de
Interesse
Público

desconhecido
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Igreja de N.S.
Assunção

Arquitectura
religiosa

Igreja

Não classificado

Séculos XIIIXVIII

Capela de São
Martinho e Cruzeiro

Arquitectura
religiosa

Capela

Não classificado

Século XVII

Casa do Fidalgo

Arquitectura
civil

Casa
senhorial

Em estudo

Século XVI

Solar do Largo da
Igreja

Arquitectura
civil

Solar

Em estudo

Século XVII

Solar da Família
Freire

Arquitectura
civil

Solar

Em estudo

Século XIX

Casa na Rua Direita

Arquitectura
civil

Casa

Em estudo

Século XIX

Calvário

Arquitectura
religiosa

Calvário

Não classificado

Séculos XVIIXVIII

Alminhas

Arquitectura
religiosa

Alminhas

Não classificado

1759

Fonte Romana

Arquitectura
civil

Fonte

Não classificado

Fonte Cerdeira

Arquitectura
civil

Fonte

Não classificado

Séculos XVIIXVIII

Chafariz

Arquitectura
civil

Fonte

Não classificado

1867
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3.4 - Edificado privado
O edificado privado representa a larga maioria das construções correntes
sobretudo com função habitacional e algumas com comércio e habitação e, embora
dispersos, encontram-se alguns edifícios recuperados, ainda que com ocupações
temporárias, entre construções arruinadas e edifícios degradados.
A extensão do património degradado é, por si só um forte motivo da
necessidade de uma operação de Reabilitação Urbana. Enquanto a imagem
dominante da aldeia for afectada pela existência, disseminada de ruínas e casas
“abandonadas”, será substancialmente mais difícil atrair investimento e confiança no
futuro da aldeia.

3.4.1 - Estado de conservação
A campanha de recuperação de fachadas levada a cabo na época do
programa “Aldeias Históricas”, introduziu uma imagem exterior qualificada em alguns
edifícios, pelo tratamento das superfícies patrimoniais e pela remoção de intrusões,
apesar de Castelo Bom não ter sido integrante desse programa.
Com a perda constante de população residente, o edificado, mesmo o que
teve intervenções de recuperação, não corresponde a um efectiva reabilitação
urbana, já que exprime um grau de conservação que não é sustentado pelo uso
permanente, e, assim corre o risco de retorno a processos de degradação de novo
ciclo.
Portanto, a maior atenção a dedicar nesta Operação de Reabilitação
Urbana está orientada para a recuperação do edificado degradado e pela sua
reocupação, começando por contabilizar a existência de mais edifícios do que
pessoas, o que inverte a natural relação entre população e território.

3.4.2 - Estado de ocupação
Como resultado da perda populacional do município, verifica-se em Castelo
Bom um número significativo de edifícios sem ocupação.
A

resposta

a

este

problema

deve

ser

encontrada

no

plano

económico/demográfico e também no plano da recuperação do edificado.
Os dados do INE, segundo o censo de 2011 revelam, para o conjunto da
freguesia de Castelo Bom um total de 209 alojamentos, para um total de 80 famílias
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residentes, o que representa um total de 129 alojamentos vagos, ou seja, quase 62%
dos edifícios da aldeia.
Esta diferença traduz um elevado grau de alojamentos sem ocupação,
podendo ainda admitir-se que parte destes correspondem a segunda habitação de
famílias que apenas as utilizam para férias, sendo a maior parte constituída por
edifícios arruinados ou degradados.
Os dados de 2011 permitem também concluir que na totalidade os
alojamentos se constituem como edifícios unifamiliares, já que existem exactamente
209 alojamentos em 209 edifícios.
A população residente total era, no mesmo censo de 216 habitantes, que
se traduzem numa média de 2,7 residentes por família.

3.4.3 - População e habitação

População da freguesia de Castelo Bom (1864 – 2001)

1864 1878 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011

317

373

397

456

519

474

429

510

562

484

268

203

193

181

216

A população da área da ARU de Castelo Bom não é determinada porque os
dados mais desagregados existentes se referem à freguesia, território mais vasto do
que a ARU. Importa por isso realizar os exercícios de comparação sobre os dados
existentes para o concelho e para a freguesia.
A informação mais pertinente é sobre o valor da população residente total,
que foi em 2011 de 216 habitantes na freguesia de Castelo Bom e 7242 no concelho.
Segundo o pré-diagnóstico social elaborado em 2004 pelo Conselho Local
de Acção Social, a evolução demográfica da população residente no concelho
apresenta uma curva com variações significativas que passa, a partir da década de
1960 dos cerca de 16 000 habitantes para cerca de 10 000 nas décadas de 1970 e
1991, mas que continua a perder mais acentuadamente até 2001, quando apresenta
já, apenas 8423 habitantes.
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Acontece que os dados de 2011 vieram demonstrar que a tendência não se
alterou, e que pelo contrário se acentuou descendo para os 7242.

Dados relativos a 2011:

Fonte: INE

Paralelamente a estes dados relativos ao concelho temos os da freguesia

Fonte: INE

As imagens seguintes são ilustrativas de indicadores do baixo índice de
actividade desta região fronteiriça, situação que se procurará inverter com o impulso
que poderá ser percutido pela reabilitação urbana de áreas de valor patrimonial como
é o caso muito evidente de Castelo Bom.
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Mapa da Península Ibérica com a indicação das cidades e áreas metropolitanas,
evidenciando a marginalização da região fronteiriça de Portugal com a Espanha.
Apesar da excelente localização de Castelo Bom na sua inserção rodoviária e
ferroviária, e de se encontrar no eixo mais tenso da ligação entre as áreas
metropolitanas do Porto e de Madrid, não se regista aqui qualquer polarização
significativa de populações e actividades.
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4 - DEFINIÇÃO DO TIPO DE OPERAÇÃO DE
REABILITAÇÃO URBANA
Face às características do espaço urbano delimitado e perante a
complexidade da convivência entre este e os processos de desenvolvimento
económico e social, e ainda tendo em conta a necessidade de integração do espaço
patrimonial que têm vindo a ser referidas, a acção do Município de Almeida é
essencial para conduzir o processo de reabilitação e revitalização pelo que à ARU de
Castelo Bom, corresponde uma Operação de Reabilitação Urbana Simples.
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5 - ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA
5.1

-

COMPATIBILIDADE

DAS

OPÇÕES

ESTRATÉGICAS

DE

REABILITAÇÃO E DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO
URBANA COM AS OPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

A visão que expomos fundamenta-se nos eixos estruturantes da política
municipal explícitos no Plano Director Municipal.
A reabilitação urbana em Castelo Bom é, de facto um motor essencial para
o desenvolvimento sócio-económico e demográfico do concelho. Por isso, o presente
programa estratégico tem a ambição de poder promover a atractividade através de
uma mudança qualitativa na valorização do tecido edificado e do património urbano.
Para além da sua inserção na estratégia do PROT Centro o programa
estratégico da ORU integra-se na nos princípios definidos pelo município em
momentos anteriores, com processos em curso.
5.1.1 - No contexto no PROT centro
“A Beira Interior tem um importante conjunto de espaços naturais de grande valor
ambiental e paisagístico que constituem um activo estruturante das actividades de turismo e
lazer. Nestes espaços devem-se incluir o Parque Natural da Serra da Estela e a Reserva
Natural da Malcata, o Douro Internacional – Arribas do Douro e o Tejo Internacional.
É também nesta sub-região que se encontra a principal nascente de águas
superficiais, isto é, rios em Portugal continental, a par de um conjunto significativo de
barragens e albufeiras.
Esta unidade territorial, sendo um corredor norte/sul situado entre a serra e a
fronteira espanhola, é estruturada pela A23 e polarizado pelas cidades da Guarda, Covilhã e
Castelo Branco.
Embora o seu tecido produtivo tenha vindo a debilitar-se, o corredor possui (e tem
em projecto) um conjunto de infra-estruturas e equipamentos colectivos de qualidade, três
centros de ensino superior público e um parque tecnológico capazes de alavancar o
desenvolvimento desta sub-região, em especial se articular em rede a especialização do
potencial de investigação.

41

A centralidade deste corredor - em especial a Guarda, como ponto de entrada
terrestre, confluência das linhas ferroviárias das Beiras (Alta e Baixa), de duas auto-estradas
(IP2/A23 e IP5/A25) e do IP3 (Viseu-Coimbra) – e o intenso fluxo de transportes de e para a
Europa, criam as condições para o desenvolvimento de uma intensa actividade logística
aproximando o litoral português de Espanha e, complementarmente, como âncora para a
captação de turistas que, estando em trânsito, poderão ser “seduzidos” pelo vasto património
natural e cultural da sub-região.
A valia do património natural, paisagístico e em especial o património
arquitectónico, isto é as Aldeias Históricas, as Portas de Ródão, o Parque Arqueológico de
Foz Côa e as várias Rotas Turísticas tornam este corredor uma área privilegiada para o
desenvolvimento das actividades de turismo e lazer tendo contudo em atenção que este
território não suporta fluxos elevados que poderão colocar em causa a sustentabilidade da
actividades ligadas ao turismo.”

5.1.2 - No contexto do PDM
O objectivo central que o Plano Director Municipal (PDM) de Almeida se propõe
alcançar nos próximos 10 anos é o de fixar a população preservando a identidade cultural e
qualidade do ambiente, pois se considera que não pode continuar o processo de
desertificação humana das últimas décadas e se entende que o desenvolvimento económico
tem de respeitar e tirar partido dos valores patrimoniais e ambientais que constituem
vantagens comparativas do concelho face a um litoral desenvolvido mas descaracterizado.
Decorrem deste objectivo três grandes linhas estratégicas, que são:
Investir na qualidade do ambiente natural e na recuperação do património
(recursos turísticos a valorizar num quadro de competição entre cidades e regiões da
Europa);
Promover a qualificação e a diversificação da capacidade produtiva local (apoio às
actividades económicas, incluindo acessibilidades, infra-estruturas e equipamentos subregionais);
Melhorar a qualidade de vida da População local (dotação de infra-estruturas e
equipamentos de nível local nas freguesias)

5.1.3 - No Plano de Desenvolvimento Estratégico para o Concelho
É também considerado como programa de enquadramento o Plano de
Desenvolvimento Estratégico do Concelho de Almeida, de 2005, que mantém em
múltiplos aspectos plena actualidade, merecendo aqui referência ao seu propósito:
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“O actual Executivo da Câmara Municipal de Almeida iniciou o plano estratégico
para o Concelho de Almeida, no início do ano de 2005, definindo uma visão de futuro para o
Município, respondendo às questões que antecipem as etapas e as acções estratégicas que
será necessário desenvolver, para tornar possível essa estratégia numa visão de curto e
médio prazo.

5.2 - OBJETIVOS A PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE
REABILITAÇÃO URBANA
Visão - O património como recurso para a sustentabilidade
A visão central para a reabilitação e revitalização da ARU de Castelo Bom
assenta no contributo que a Reabilitação Urbana pode trazer à melhoria da qualidade
de vida dos seus habitantes e à maior atractividade que a povoação e a região
poderão vir a ter com uma Operação de Reabilitação Urbana.
Neste sentido o melhor activo de Castelo Bom, a par da sua
localização, é o seu património histórico, presente em todos os espaços dessa
área urbana, o qual, no seu conjunto, é um recurso de primeiro valor para a promoção
do desenvolvimento local e regional sobre uma base sustentável.
A ORU do Castelo Bom será, no curto e médio prazo, um vector de
intervenção estratégica capaz de projectar o conjunto urbano para um futuro de
atracção de novas actividades, novos habitantes, novos eventos e novas funções
dentro do quadro regional onde se insere, em articulação com os outros centros
urbanos (e rurais) do município.
Situada sobre a raia (apesar da abertura das fronteiras) a povoação,
constitui uma marca forte da relação entre os territórios adjacentes dos dois países.
Ainda assim, hoje sente-se uma excessiva marginalização que leva os fluxos a
atravessarem com intensidade o território do município sem terem forte motivação
para parar em Castelo Bom.
Olhamos este território como potencial de atracção, mas falta ainda saber
transformar esse potencial em realidade. Para isso muito poderá concorrer o
património urbanístico de arquitectura tradicional, enquanto recurso excepcional de
valorização da imagem e da motivação para visitar, para viver e para investir.
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É desafio para a ORU de Castelo Bom impelir a transformação no edificado
que torne a aldeia atractiva, não só pelo necessário, e urgente, combate à
degradação física, mas, também pelo combate à desvitalização.
De facto a principal causa da desvitalização do edificado só pode
encontrar-se na “deserção” de habitantes e de actividades. No entanto, também a
contrária é verdadeira, ou seja, enquanto houver degradação física, a atractividade
está prejudicada pelas más condições do edificado.
Para ganhar a confiança dos proprietários, dos moradores e dos
investidores é necessária a montagem de uma operação de curto, médio e longo
prazo, ou seja de uma operação que ofereça garantia de continuidade e
perseverança.
Sem isso, haverá um deficit de confiança no futuro e o risco de morar ou
investir em Castelo Bom será demasiado elevado.
A operação estratégica de Reabilitação Urbana é, no presente, essencial
para fazer a viragem no papel de desenvolvimento da aldeia, no seu conjunto,
abrindo novas oportunidades e conquistando essa confiança para induzir uma nova
fase de actividade.
Sendo de carácter instrumental, a ORU não irá operar milagres de
reabilitação nem de desenvolvimento, mas precisamente como instrumento, será a
solução ajustada para o município dirigir para “o terreno” as energias que possa
reunir, obtendo assim os melhores resultados possíveis com o esforço ajustado.
Quer a limitação de recursos humanos (nomeadamente técnicos) quer de
recursos financeiros (no quadro visível a partir da actualidade) implicam a
necessidade de uma rigorosa gestão orgânica e operativa de modo a reduzir (se
possível eliminar) os desperdícios de investimento, sobretudo em custos de estrutura
e em projectos de reduzida sustentabilidade.
As décadas que antecederam “a última crise” muitas vezes conduziram os
investimentos para soluções em que o gasto na própria “máquina” criada para o
efeito, impedia de chegar ao objectivo uma significativa parte dos recursos investidos!
Com a ORU, na nossa visão, isso não poderá passar-se.
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Também se viu nos últimos anos a afectação de recursos, um pouco por
todo o país, em investimentos de onde se esperava retorno duradouro, que se
revelaram efémeros e insustentáveis.
Importa agora evitar a repetição de más experiências, dirigindo os escassos
meios financeiros e humanos que venham a mostrar-se disponíveis para os passos
essenciais de um rumo estratégico que permita ajudar a distinguir as acções
reprodutivas das que poderiam vir a revelar-se inférteis.
Trata-se aqui de dar coerência física e funcional a uma área delimitada do
município onde terá integral continuidade a intervenção e acção dos serviços e
entidades, quer na autarquia, quer nas parcerias que possam vir a ser activadas.
A ORU deverá, antes de mais, promover a articulação dos diversos actores
locais, institucionais e privados, de modo a evitar a multiplicação de centros de
despesa, de centros de decisão (ou de indecisão!) e de centros de poder.
O que Castelo Bom necessita não é de investimentos efémeros nem de
acções marginais de limitado impacto na regeneração e revitalização da aldeia.
O que Castelo Bom necessita é de obras de reabilitação do seu edificado
tradicional degradado ou desvalorizado e ocioso.
Seja em edifícios públicos ou particulares, nomeadamente em edifícios
correntes de habitação o que falta é fazer levantamentos e projectos, obras ajustadas
ao grau de degradação de cada caso e encontrar os tomadores finais para habitar,
para comércio e para outras actividades produtivas, culturais ou lúdicas.
Outros casos, no plano nacional (e não só) têm mostrado como, de facto, é
necessário um forte “detonador” público para provocar, depois, um movimento
continuado de iniciativa privada na reabilitação do edificado.
A execução da ORU de Castelo Bom será esse “detonador”.

5.3 - PROJECTOS MAIS RELEVANTES
Aqui se inclui a proposta de um programa de acções para o Castelo Bom
tendo por principal objectivo a transformação da aldeia num lugar de excelência, não
apenas pelo seu valor histórico e patrimonial, mas também pela qualidade estética e
funcional.
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Pretende-se, acima de tudo, integrar um elenco de acções que permitam
transformar Castelo Bom num sítio atractivo para residir, para visitar e para
investir.
Procura-se com este programa de acções materializar o conceito, já
desenvolvido, de que o património é um recurso que pode permitir melhorar a
qualidade de vida, de forma duradoura, desde que convenientemente explorado.
Nesse sentido é crucial objectivar as acções que permitem dar
sustentabilidade e atractividade à herança que está disponível nos diversos planos:
cultural, natural e humano.
Em torno de cada um destes grandes objectivos há múltiplas acções a
executar com vista á realização do objectivo final que é a melhoria sustentável da
qualidade de vida.
Assim fazemos o exercício de desagregação de cada um.
Definimos, antes de mais, algumas acções que deverão ser encaradas
como de curto prazo, directamente ligadas com a concretização do programa
estratégico da ORU e, seguidamente, um conjunto de linhas de estratégia que
decorrem do estudo do GTL e que, mantendo plena actualidade, deverão ser
adoptadas, traduzindo-se em planos de acções anuais e plurianuais.
Salvaguarda e desenvolvimento dos recursos do património cultural
A utilização para o desenvolvimento local dos recursos do património
cultural tem, essencialmente, duas vertentes, a primeira virada para a compreensão e
apropriação pelos habitantes locais da história e valor do sítio, com consequência
na elevação da sua auto-estima e a outra com o aproveitamento desses recursos
para o desenvolvimento de actividade turística, com consequências ao nível da
exploração de novos negócios e da utilização de construções que hoje se encontram
desactivadas.
Assim, podemos, desde já, esquematizar este processo em três linhas de
acções: o desenvolvimento da auto-estima, o desenvolvimento de novos negócios e
as intervenções urbanísticas.
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5.3.1 - Desenvolvimento da auto-estima
Este objectivo tem que ver, essencialmente, com a necessidade de
confrontar os cidadãos de Castelo Bom com a sua herança, com algo que lhes
pertence, e cujo futuro depende da sua atitude e disponibilidade para se apropriarem
desse bem que poucas comunidades terão, hoje, o privilégio de possuir.
Esta apropriação pretende colocar os cidadãos no centro da operação,
como sujeitos activos e com iniciativa.
Sendo a ORU, um plano de mudança é crucial que os habitantes
implicados o aceitem, o assumam e o desejem.
Isto implica, antes de mais uma acção de divulgação e mobilização interna.
Esta acção de divulgação e mobilização terá de ser exercida no terreno,
dirigida aos diversos escalões etários, socioprofissionais e culturais, presentes ou
absentistas.
Assim, teremos as seguintes actividades:
1 - Edição e divulgação de uma brochura sucinta, ilustrada e de fácil
assimilação pela população do concelho com os principais objectivos e projectos da
ORU e com os principais valores a mobilizar para a elevação da sua qualidade de
vida.
2 - Realização de acções directas de divulgação, dirigidas aos principais
grupos de interesse - comerciantes, estudantes, proprietários, agentes culturais.
3- Criação de uma plataforma electrónica interactiva para troca de
propostas para o desenvolvimento sustentável de Castelo Bom.
5.3.2 - Desenvolvimento de novos negócios
Neste domínio, fundamental para a sustentabilidade económica do sítio,
importa, sobretudo, desencadear acções tendentes ao desenvolvimento da
actividade turística.
É fundamental, aqui, compreender que sem o resultado das acções de
valorização da auto-estima não haverá desenvolvimento turístico com resultados
favoráveis á melhoria da qualidade de vida da população local.
Isto é, se o desenvolvimento do turismo for feito apenas á custa de
investimento (financeiro e humano) vindo do exterior, podemos, obviamente, esperar
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que os rendimentos dessa actividade irão também, em grande parte, migrar para o
exterior.
É

por

essa

razão

que

as

acções

propostas

neste

ponto

de

desenvolvimento de novos negócios não se traduzem na importação de modelos
muito desenvolvidos mas na procura de um modelo próprio que permita construir
uma base económica estável.
Sabendo-se como se movem, e com que rapidez se movem, os
investimentos externos importa criar aqui uma base de forte pendor endógeno para
fixar projectos, levá-los até ao fim e reter a recuperação dos investimentos.
5.3.3 - Salvaguarda e desenvolvimento dos recursos do património
natural
A região raiana sobreleva-se em toda esta fronteira pela singularidade do
património construído. No entanto as características paisagísticas do seu território
são, também, de importância relevante.
Por se tratar de um território que não sofreu agressões significativas da
industrialização e da urbanização, apresenta, ainda, uma paisagem de valor elevado
e um ecossistema muito preservado.
Território, flora, fauna e humanidade fundem-se aqui, no mundo rural, de
forma já rara, e isso pode, e deve, constituir um valor a preservar e explorar.
Visitar estas aldeias, conhecer os seus habitantes, as suas práticas
agrícolas, os seus produtos e respectiva gastronomia são aspectos fundamentais do
binómio que é a arquitectura e o sítio.
Com estas características preservadas e com as novas acessibilidades
aos grandes centros de ambos os lados da fronteira, desde que o município continue
a cumprir o seu papel de promoção da visibilidade exterior, será possível aproveitar
melhor todo este recurso. Serão por isso de promover diversas acções nesse
sentido:
1 – Criação, em conjunto com outros sítios, de um roteiro de visita aos
principais locais de interesse do concelho muito ilustrado e traduzido nas línguas
mais procuradas.
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2 – Criação de um roteiro de visita aos principais locais de interesse da
região a partir da “Linha dos Castelos” da raia, incluindo Almeida, o Vale do Côa,
Vilar Formoso e as localidades castelhanas mais próximas.
3 – Inventariação de locais de interesse para “desportos radicais” e estudo
da sua transformação em pólos de eventos regulares.
4 – Integração do município em redes de turismo de natureza, como
complementaridade patrimonial aos espaços do Parque Natural do Douro
Internacional e do parque Natural do Tejo Internacional.
5 – Explorar o tema do turismo sefardita, com base na densa história
presente em toda a região, nomeadamente através das marcas existentes em
inúmeras construções das aldeias do concelho.
5.3.4 - Salvaguarda e desenvolvimento dos recursos humanos
A afectação dos recursos humanos locais ao desenvolvimento das
restantes acções é um objectivo fundamental para evitar a marginalização dos
habitantes de Castelo Bom face a qualquer novo processo de transformação.
Mas os recursos humanos disponíveis, no presente, não correspondem ás
necessidades do mercado que se pretende desenvolver com a valorização turística
do bem patrimonial do sítio.
Isso implica um programa de acções de formação, preparação,
qualificação e treino em novas áreas.
Em articulação com os programas de outras ORUs do município a
operação de Castelo Bom deve orientar-se para:
1 – Acção dirigida a gestores e empresários.
É necessário fazer surgir a iniciativa empresarial, quer para revitalização
das empresas que já operam na região, quer para a promoção do surgimento de
novas empresas.
2 - A instalação de uma oferta significativa de “alojamento local” e de
revalorização da oferta hoteleira existente, por exemplo, exige uma equipa
preparada, para gerir e promover o desenvolvimento turístico de Castelo Bom e da
raia, no curto, médio e longo prazo.
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3 - A acção proposta no ponto anterior, em articulação com outras
iniciativas do município, poderá, e deverá, contar com a colaboração de especialistas
das universidades mais próximas, de Portugal e Espanha (Aveiro, Coimbra, Covilhã,
Salamanca e Valladolid) e do Instituto Politécnico da Guarda.
4 – Além da formação de gestores e empresários de hotelaria importa
formar outras áreas profissionais, nomeadamente as ligadas á restauração:
Recepcionistas, empregados de quarto, técnicos de conservação e
manutenção de edifícios e instalações, cozinheiros, empregados de restaurante e
bar, entre outros.
Esta acção deverá implicar o envolvimento de escolas de hotelaria
existentes na região.
5 – É indispensável a formação de guias turísticos locais, com
conhecimento da história da região e do país, com conhecimento detalhado do
património da região de fronteira.
Esta formação terá de ser, acima de tudo, dirigida a agentes interessados
e com perfil adequado ao contacto com públicos muito variados, e implica uma
preparação local dos formadores, por ser muito específica.
6 – É importante uma acção dirigida a toda a população interessada em
melhorar a sua comunicação em outras línguas para além do português: espanhol,
inglês e francês parecem ser as mais usadas pelos turistas que podem constituir o
grosso da procura no horizonte temporal previsível.
Olhando o processo de reabilitação urbana como transversal, como gerador
de uma operação integrada territorial, não o podemos reduzir a uma simples listagem
de projectos importantes.
Ainda assim é fundamental saber distinguir as acções estruturantes,
aquelas que terão um impacto maior na indução de novas dinâmicas, e as que terão
um carácter mais exemplar para o desencadeamento de processos mais extensos de
reabilitação urbana no edificado.
Este ponto da estratégia para a Reabilitação Urbana de Castelo Bom, deve
ser entendida na sua visão de largo prazo, ou seja nos 15 anos de vigência da
ORU.
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De facto, a capacidade de previsão e programação não pode elencar
projectos com uma tal distância temporal, e o contexto presente, quer no timing
político, quer no timing dos programas comunitários, não permite assumir
compromissos de tão largo prazo, no entanto é absolutamente necessário traçar uma
rota, ainda que no seu percurso tenha de haver correcções de ajustamento á
evolução das circunstâncias.
A longevidade do sítio implica um forte empenhamento na promoção de um
futuro sustentável, e isso implica uma visão de longo prazo, independentemente do
nível de compromissos que possam ser assumidos hoje.
Assim, elaboramos um quadro de intervenções que, sendo necessárias,
terão de ser validadas no tempo, de acordo com as disponibilidades de meios que
venham a ser obtidos pelo município e pelo país.
Esta aferição pontual da exequibilidade de cada passo não retira o valor da
visão estratégica. Pelo contrário esta é indispensável para evitar a dispersão dos
recursos que, sempre, serão escassos.
Importa, por isso, ter, por um lado uma ambição de futuro e, por outro um
realismo presente que permita inscrever cada projecto no seu lugar e momento
próprio.

5.4 - OS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
Os grandes objectivos estratégicos desta operação de reabilitação urbana
desenvolvem-se inseridos em cinco eixos fundamentais:
1º - Reabilitação do edificado privado e público
2º - Re-habitação e revitalização económica e social da aldeia
3º - Salvaguarda e desenvolvimento dos recursos do património
cultural
4º - Salvaguarda e desenvolvimento dos recursos do património
natural
5º - Salvaguarda e desenvolvimento dos recursos humanos
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5.5 – RE-HABITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL DE
CASTELO BOM
A dinamização económica local, num contexto regional onde não se espera
um especial desenvolvimento industrial, assentará, sobretudo, no aproveitamento
turístico do potencial que é constituído pelo conjunto histórico e paisagístico.
Sem prejuízo do desenvolvimento de projectos, eventualmente já
existentes, importa lançar sobretudo um projecto estruturante: o de uma rede de
“alojamentos locais” que aproveita a capacidade disponível no edificado devoluto.
Não podendo ser entendida como medida exclusiva e como fórmula
“mágica” de promoção de actividade económica, esta medida deve ser entendida
como capaz de despoletar um interesse acrescido pela reabilitação de edifícios
degradados, sem alternativa de procura.
É compreensível que na generalidade dos proprietários não se encontre
interesse em reabilitar património edificado e, no final não se perspectiva a existência
de tomadores, seja para a compra ou para o arrendamento. Ora é isso que vem
acontecendo desde há décadas.
Se não há quem compre o edificado recuperado e também não há mercado
de arrendamento significativo para a ocupação das habitações e comércios que
podem resultar da recuperação, os promotores retraem-se e evitam o investimento
pesado, de retorno muito improvável.
Sem apoios públicos, os proprietários só irão começar a investir na
reabilitação dos edifícios degradados quando lhes for suscitada uma procura
credível.
Antes de qualquer outro tipo de utilização será de prever que o alojamento
local poderá despertar em Castelo Bom, promovido pela sua localização e pelo valor
patrimonial da região, desde que a oferta de alojamentos se dirija para o standard
conveniente do turismo que procura regiões de valor patrimonial e natural.
Castelo Bom não pode ser dirigido para o turismo de praia nem para o
turismo urbano. Não está na costa e não está numa grande cidade.
O turismo de passagem, não será provavelmente suficiente para motivar
uma oferta que vá além da capacidade já instalada na região, por isso vale a pena
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promover o investimento dirigido a pequenas unidades, de baixo custo de exploração,
com elevados níveis de conforto e de facilidades de acesso, e com possibilidade de
uma implantação na procura através das plataformas electrónicas existentes.
Sem prejuízo de alguma iniciativa de maior dimensão que o mercado possa
gerar, para colocar Castelo Bom no mapa é necessário motivar a oferta de
alojamento e a sua afirmação em torno dos valores do património cultural me natural
da região, entendida, no sentido raiano, com os dois lados da fronteira.

5.6 - SALVAGUARDA E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS DO
PATRIMÓNIO CULTURAL
O valor do conjunto

Olhadas de forma isolada muitas das construções que constituem a
generalidade do edificado patrimonial de Castelo Bom, terão um valor arquitectónico
limitado.
As construções que preenchem o tecido urbano, são, no geral, populares,
podendo mesmo, em alguns casos, ser qualificados como exemplares de uma
arquitectura vernacular. De facto trata-se de casas construídas, na sua maioria, sem
grandes preocupações construtivas, decorativas ou de estilo arquitectónico.
Obviamente que há importantes excepções, como algumas construções
habitacionais mais elaboradas.
Portanto, o valor patrimonial de Castelo Bom não reside na importância
arquitectónica dos seus edifícios, quando apreciados como peças isoladas.
Por outro lado, olhando o conjunto constituído por essas construções, de
forma imediata, nos apercebemos que o resultado do sítio enquanto aglomerado é de
elevado valor estético e urbano.
O grande valor patrimonial de Castelo Bom reside na unidade e equilíbrio
do seu conjunto edificado, consolidado e compacto, apesar das suas demonstrações
de desvitalização, degradação a exigir um vigoroso programa de mudança.

53

6 - UM PROCESSO DE REGENERAÇÃO PARA
CASTELO BOM
6.1 – Criação de uma “unidade de missão”
Olhando para os problemas que Castelo Bom enfrenta e para os recursos a
que pode ter acesso, procuramos aqui desenhar uma visão de um cenário possível
para a regeneração económica, social e patrimonial da aldeia histórica.
Em primeiro lugar será necessário criar uma “unidade de missão”
profissional, capaz de pegar em Castelo Bom, a tempo inteiro, e de lhe dedicar
estudo, promoção e acção.
Essa “unidade de missão” pode traduzir-se, no futuro, por uma equipa
multidisciplinar, a residir no local, que materialize as dinâmicas locais e regionais de
desenvolvimento, mas poderá ser, no curto prazo, apenas “um agente de
desenvolvimento”, um agente de missão, que terá de ser portador de uma
significativa polivalência.
Não podemos, no mundo real, estar á espera que nos apareçam “génios”
saídos de alguma lâmpada milagrosa, … por isso, a aposta terá de ser feita na
selecção de alguém com um perfil profissional e pessoal muito “talhado” para este
tipo de missão.
6.2 – Mobilização de um “agente de desenvolvimento local”
Um “agente de desenvolvimento local”, com a ambição de partir quase do
zero para levar Castelo Bom até uma actuação viva e sustentável tem de ser um
criativo, com visão no futuro e com ambição no médio e longo prazo, resistente ao
desânimo e crente no futuro do seu próprio esforço.
Em ordenamento do território e desenvolvimento não há milagres, e por
isso tem de ser um agente com capacidade de desenvolver muito trabalho, mesmo
quando não saiba muito bem o que fazer e por onde prosseguir, sem desfalecimento
e sem estar à espera de resultados espectaculares imediatos.
Encontrar um agente deste tipo é fundamental na montagem de uma
estratégia que necessita de ser, todos os dias, reinventada face às resistências e
dificuldades que a escassez de recursos irá, obrigatoriamente atravessar.
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Temos de pensar nos primeiros povoadores dos Açores ou nos
bandeirantes brasileiros, para encontrar o paradigma de alguém com tenacidade e
convicção para pôr a funcionar esta máquina “perra”, enferrujada”, “sem combustível”,
“sem condutor” e “sem mapa para a viagem”!
6.3 – Criação de um “programa de animação”
Castelo Bom, de facto, não tem massa crítica populacional, não tem
comércio significativo, não tem actividade própria regular, e apenas responde
passivamente a alguma procura turística que não encontra respostas para as suas
interrogações.
Um “programa de animação” terá de ser conseguido, através de uma
programação intensa, ajustada ao objectivo pretendido e aos meios disponíveis.
6.4 – Criação de um “centro de interpretação”
Importante é criar uma estrutura profissional que, ao longo de todo o ano,
acolha os visitantes, lhe dê explicação do sítio, da sua história e do seu património,
mas para além disso divulgue os seus recursos e atraia o investimento de quem
possa vir a explorar, de forma sustentável, esses recursos, tanto naturais como
patrimoniais.
É essencial que essa estrutura consiga envolver o visitante com o ambiente
da aldeia, assegurando que, em qualquer momento pode regressar, ou recomendar a
outros, a visita, porque o “centro de interpretação” estará lá, aberto e equipado, à sua
espera.
Isto

não

é

compatível

com

horários estranhos

à

procura,

com

sazonalidades e com aleatoriedades.
Será difícil desviar alguém, do seu caminho, para ir a Castelo Bom, ao
longo do ano, se se instalar a dúvida sobre a abertura ou não do “centro de
interpretação”.
Por isso, no período de afirmação, é necessário um pesado esforço, e uma
longa persistência, para criar a confiança da procura.
Não pode, por isso ser pedido ao “agente de desenvolvimento local” que
apresente resultados imediatos do investimento que é feito no “centro de
interpretação” e nos programas de animação de Castelo Bom.
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Isso apesar da inexistência de massa crítica na mão-de-obra, no
empreendedorismo local e, até, na confiança sobre os programas que venham a
desenvolver-se.
Um agente local de desenvolvimento em Castelo Bom terá antes de mais
de criar “o produto” que vai desenvolver, terá de o “colocar no mercado”, terá de
afirmar “a sua qualidade”, e terá de “competir com toda concorrência” para conseguir
fazer “vingar a sua safra”.
O ponto de partida é de uma inexistência, quase total, de oferta e de
procura, gerando um “ciclo vicioso”: há pouca procura porque há pouco que ver e por
outro lado, oferece-se pouco que ver porque há pouca procura!
Só há duas formas de romper este círculo vicioso. Uma é esperar que
qualquer “milagre” externo traga cá mais procura, outra é apostar na oferta e
promovê-la até ao ponto de despertar mais procura.
Como a ORU não pode ficar á espera de alterações “macro” que invertam a
espiral depressiva de Castelo Bom apenas resta a solução de apostar na oferta,
mesmo sabendo que esse é o caminho longo e custoso, tanto para a “retaguarda
institucional”, como para o agente de desenvolvimento que estará na “linha da frente”
Podemos perguntar-nos: “o que fará um tal agente acreditar no seu próprio
sucesso em condições tão adversas?” Só podemos encontrar a resposta no desafio
enorme que lhe é colocado e nas condições que terão de lhe ser proporcionadas.

6.5 – Criação de “condições de base”
Antes de mais o “agente de desenvolvimento local” terá de contar com a
inteira disponibilidade e solidariedade das instituições locais, a começar pela Câmara
Municipal e pela Junta de Freguesia. Sem isso não vale a pena sequer imaginar a
aventura, muito menos “embarcar para a viagem”.
Admitindo que se constrói um sólido consenso local para montagem desse
processo terão de ser facultadas ao “agente de desenvolvimento local” as condições
materiais de instalação, de funcionamento e de desenvolvimento do projecto, com
uma visão de curto, médio e longo prazo.
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Um agente residente terá de ter residência, local de trabalho e
equipamento. Terá de ter um balcão e porta aberta permanente para a população,
para os visitantes, para os interessados e para as entidades que possam ser
parceiras neste “seu” projecto.
Para além das condições materiais e da solidariedade institucional dos
poderes locais o “agente” deverá ser investido de uma larga capacidade para propor,
agir e promover actividades, eventos e programas. Se o “agente de desenvolvimento
local” não possuir qualidades de visão, iniciativa, concepção e realização, então
podemos crer que não conseguirá transformar Castelo Bom de forma positiva.
Mas não bastará ao “agente de desenvolvimento local” ter o incentivo das
forças autárquicas, os meios materiais adequados e o perfil pessoal ajustado á
missão. Necessitará ainda de se inserir no tecido institucional da região, do país e
dos programas transfronteiriços para poder fazer vingar e crescer o seu projecto.
Devemos ainda pensar neste processo como uma rede que terá de contar
com a articulação com as outras ORUs, de Almeida, Castelo Mendo e Vilar Formoso.
Se pensarmos, então, numa equipa assim, multiplicada por quatro teremos
uma convicção crescente das dificuldades, mas também da força deste projecto.
Por onde começar?
Teremos antes de mais de ver aprovada a ORU e o seu quadro orçamental,
mas, no terreno, as dificuldades irão começar pela mobilização dos espaços mais
adequados á instalação dos serviços e do “agente de desenvolvimento local”, em
paralelo com o processo de selecção do próprio.
Para o efeito o município e a junta de freguesia devem constituir uma
“Comissão Instaladora” e um júri para a selecção do agente, e fixar as linhas gerais
do curriculum necessário para admissão dos concorrentes.
A instalação em Castelo Bom da “missão de desenvolvimento local”
implicará obras em edifícios que terão de ser seleccionados para o efeito, o que
implica dotação orçamental, projectos, concursos e empreitadas. Podemos já
perceber que nada disto se constrói sem “tempo”, ou seja, terá de ser assumido que
um programa para a ORU se materializar “no terreno” tem de contar com momentos
de “instalação”, de “arranque” da operação, de “afirmação” e, finalmente, assim se
espera, de “velocidade de cruzeiro”.
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Mas, se o tempo necessário será longo, isso só pode constituir uma razão
acrescida para começar tão cedo quanto possível!
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7 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO
DE REABILITAÇÃO URBANA
7.1 - INVESTIMENTO PÚBLICO NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO
DA OPERAÇÃO
O investimento público em iniciativas necessárias ao desenvolvimento da
operação parte, antes de mais, da iniciativa e da capacidade orçamental do
município, mas depende igualmente dos programas nacionais ou comunitários que
possam reunir, localmente, condições para integração nos objectivos desses
programas.
Para além da política nacional dirigida às regiões de baixa densidade e de
outras políticas sectoriais que podem ter objecto em Castelo Bom, não há no actual
Quadro Comunitário enquadramento para integração de objectivos municipais de
reabilitação urbana em sistemas de incentivos de base territorial ou sectorial que
possam ser transpostos para Castelo Bom.
Será de contar, no período de vigor da ORU que os sectores da cultura e
do turismo venham a dispor de mecanismos de co-financiamento para algumas das
vertentes estratégicas da reabilitação urbana e também a eficiência energética terá a
sua oportunidade de incremento em paralelo com a recuperação do edificado
degradado, mas estes programas “ainda” não estão em aplicação.
Assim, poderemos estimar que os recursos próprios da autarquia poderão
ser multiplicados com apelo a programas externos, apenas em horizontes temporais
distantes.
O município tem vindo a dedicar aos aglomerados com Centro Histórico,
anualmente, verbas significativas, com recursos próprios, as quais, apesar de serem,
de facto, insuficientes, têm possibilitado algum investimento em salvaguarda activa e
preventiva desses sítios patrimoniais.
Importará agora, encontrar as “fórmulas” necessárias para a alavancagem
desse investimento, que terão de passar necessariamente pela mobilização de
investimento privado a par da utilização de incentivos públicos sectoriais que possam,
indirectamente recorrer á reabilitação de edifícios degradados.
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7.2 - ESTIMATIVA DOS CUSTOS TOTAIS DA OPERAÇÃO E FONTES
DE FINANCIAMENTO
A forma de financiamento da Operação de Reabilitação Urbana de Castelo
Bom, com toda a sua abrangência territorial e temporal e com toda a complexidade
do sítio patrimonial e do contexto macro económico nacional e internacional é,
obviamente, um exercício de previsão, dentro de um quadro de grande
imprevisibilidade.
Para além das disponibilidades orçamentais do município, em recursos
próprios, não é possível ver asseguradas fontes de financiamento, sendo espectáveis
os contributos que decorrerão do actual quadro comunitário Portugal 2020, com
contornos de utilização ainda pouco definidos.
Também iniciativas que virão a ser concretizadas com recurso a
investimentos privados, quer na reabilitação do edificado, quer em projectos
turísticos, comerciais ou de outra natureza económica, dependem do resultado de
processos negociais que não permitem, desde já previsões quantitativas.
Neste contexto, podemos apenas elencar os projectos mais relevantes e
prioritários, a ser realizados no primeiro ciclo quinquenal dos 15 anos de vigor da
ORU.
Para os períodos seguintes podemos estimar que o mesmo ritmo se virá a
manter.
Os projectos estruturantes elencados para o primeiro quinquénio da ORU,
parcialmente coincidente com o actual quadro comunitário, estão estruturados em 3
níveis de prioridade (A,B e C) de modo a poder distribuir os respectivos investimentos
ao longo do período.
Nos períodos quinquenais seguintes, estes projectos terão continuidade.
Estimamos, para a generalidade das acções que a comparticipação do
município será de 20% do total.
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7.3 - PROJECTOS ESTRUTURANTES
No quadro seguinte apresentamos os projecto estruturantes do primeiro
período de 5 anos da ORU, com a indicação de prioridades, sendo os mais urgentes
assinalados com a letra A, os de média prioridade com a letra B e os de mais longo
prazo de letra C.
Alguns dos projectos referem-se a acções pontuais e outros a acções
continuadas que exigirão investimentos ao longo de todo o período de 15 anos da
ORU.
Os valores indicados correspondem ao que se prevê investir no primeiro
ciclo de 5 anos.

7.3.1 - DESENVOLVIMENTO DA AUTO ESTIMA
Prioridade

Investimento (€)
Município

1

Edição e divulgação de brochura com os
principais objectivos e projectos da ORU

2

Realização

de

acções

directas

de

divulgação, a comerciantes, proprietários,

Outros

A

1 000

4 000

B

2 000

8 000

A

2 000

8 000

B

1 000

4 000

6 000

24 000

agentes culturais.
3

Criação de uma plataforma electrónica
interactiva

4

Criação de um concurso de ideias, para a
valorização do património de Castelo Bom.

TOTAL
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7.3.2 - SALVAGUARDA E DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÓNIO NATURAL
Prioridade

Investimento
Município

1

Criação de um roteiro de visita aos
principais locais de interesse de Castelo

Outros

B

2 000

8 000

C

1 000

4 000

B

1 000

4 000

4 000

16 000

Bom
2

Participação na criação de um roteiro de
visita aos principais locais de interesse da
região

3

Integração de Castelo Bom em redes de
turismo raiano e transfronteiriço

TOTAL

7.3.3 - SALVAGUARDA E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
Prioridade

Investimento
Município

Outros

1

Instalação da unidade de missão

A

20 000

80 000

2

Instalação de alojamento para um agente

A

10 000

40 000

A

60 000

240 000

em

B

20 000

80 000

profissionais,

C

2 000

8 000

de desenvolvimento local residente
3

Funcionamento da estrutura de missão

4

Colaboração

de

especialistas

desenvolvimento local
5

Formação

em

áreas

nomeadamente as ligadas á hotelaria,
história e arqueologia
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6

Formação de guias turísticos locais

B

2 000

8 000

7

Criação de um grupo de recreadores locais

A

10 000

40 000

8

Formação de animadores locais

A

2 000

8 000

9

Formação na melhoria da comunicação em

C

1 000

4 000

127 000

508 000

línguas

TOTAL

7.3.4 - VALORIZAÇÃO DE CASTELO BOM
Prioridade

Investimento
Município

1

Indução

da

reabilitação

de

edifícios

A

0

200 000

casas

B

40 000

160 000

40 000

360 000

privados degradados
2

Aquisição,

e

reconstrução

de

Outros

degradadas

TOTAL

7.3.5 - REVITALIZAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL
Prioridade

Investimento
Município

1

Alojamento
degradado

turístico

no

edificado

A

0

Outros
200 000
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2

Criação

de

um

pólo

museológico

e

A

20 000

80 000

e

A

20 000

80 000

40 000

360 000

interpretativo
3

Programas

de

desenvolvimento

animação económica

TOTAL

RESUMO DO INVESTIMENTO

Município

Outros

7.3.1 - DESENVOLVIMENTO DA AUTO ESTIMA
6 000

24 000

7.3.2 - SALVAGUARDA E DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÓNIO NATURAL
4 000

16 000

7.3.3 - SALVAGUARDA E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
127 000

508 000

40 000

360 000

40 000

360 000

Município

Outros

227 000

1 268 000

7.3.4 – VALORIZAÇÃO DE CASTELO BOM

7.3.5 - REVITALIZAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL

TOTAL DO INVESTIMENTO

TOTAL

1 495 000
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Com o presente quadro de projectos, e uma estimativa de captação de
financiamentos privados e dos quadros de incentivos nacionais e comunitários, prevêse um valor global de investimento para os primeiros 5 anos da ORU de 1 495 000 €,
ou seja de aproximadamente 0,3 M€ por ano.
Com este padrão podemos prever para o período completo da ORU um
investimento global de cerca de 4,48 M€.
Cabe referir que o investimento total, incluindo o investimento privado que
se espera, é de cerca de cinco vezes superior ao investimento municipal. Esse efeito
multiplicador implica por parte do município, como entidade gestora da ORU um
grande esforço de mobilização de entidades e programas que possam criar a massa
crítica necessária ao retorno dos investimentos.
Os

227

000€

de investimento municipal no

primeiro

quinquénio

corresponderão a um investimento anual de 45 400€, ou seja de 3 783€/mês.
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8 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE
REABILITAÇÃO URBANA
A extensão do território da ARU de Castelo Bom e as dinâmicas
necessárias à sua revitalização social e à sustentabilidade económica e demográfica,
face ao ponto de partida muito deprimido, exigem uma operação com largo prazo.
Assim, independentemente das acções que serão lançadas no curto prazo
são necessários os 15 anos (prazo máximo previsto na lei) para concretizar os
objectivos estratégicos desta ORU.
A concretização dos objectivos do Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana, representa um elevado encargo para a autarquia de Almeida. Não é sequer
legítimo nem viável imaginar que o município, com os seus escassos recursos, possa
enfrentar sozinho, nos próximos quinze anos os desafios que se colocam ao
desenvolvimento, à salvaguarda e à reabilitação de Castelo Bom em simultâneo com
outras operações de Reabilitação Urbana no município.
Além das parcerias locais e regionais que importa constituir, também o
recurso a outras fontes de financiamento é necessário e indispensável. Nesse sentido
será de equacionar, sobretudo, os programas nacionais que possam existir, ou surgir
neste período, e também os programas comunitários que possam entretanto conter
medidas aplicáveis ao prosseguimento da execução desta ORU.
Importa especialmente procurar o concurso das medidas que possam
existir ou vir a ser criadas para as regiões de fronteira, para as regiões
transfronteiriças,

para

aldeias

históricas

e

de

valor

patrimonial,

para

o

desenvolvimento da oferta e animação turísticas, para ofertas temáticas, e para as
regiões de baixa densidade, entre outras.
Sublinha-se que o ponto de partida para uma operação integrada de
Reabilitação física, económica, ambiental e social é muito negativo, sendo necessário
vencer, antes de mais, a falta de iniciativa local, a baixa confiança no
investimento e a inércia da pequena escala.
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Para vencer esses obstáculos, entre muitos mais, será necessária uma
operação com uma promoção enérgica, ágil e criativa. Essas qualidades exigem
tempo para implantação e maturação.
O desafio que se coloca não pode mesmo gerar grandes expectativas no
curto prazo, sendo sobretudo mesmo exigente de uma grande perseverança e
continuidade no prosseguimento da estratégia, através resistências que vai ser
necessário vencer.
Esta ORU implica, por isso, uma estrutura de missão dotada de força
política que lhe permita manter a actividade na linha definida independentemente das
variações do enquadramento nacional e até municipal que, certamente, irão ocorrer
nos quinze anos de acção.
Sendo a comparticipação financeira de cada programa dependente dos
respectivos regulamentos, é ainda insuficiente a informação sobre os meios a que o
município poderá vir a ter acesso.
Importa, ainda assim, procurar quantificar o investimento total necessário,
para depois se poder calcular a comparticipação municipal, a partir dos regulamentos
dos fundos que venham a ser usados.
Para um período de vigência da ORU de 15 anos, fazendo incidir o primeiro
período com o actual quadro comunitário, repartimos em 3 quinquénios o programa
de execução das operações estruturantes desta Operação.
Assim será possível ao município procurar os recursos que, em cada
programa comunitário possam vir a ser dirigidos para este tipo de territórios ou para
projectos temáticos que venham a ficar enquadrados pelos regulamentos de acesso
aos financiamentos.
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9 – ENTIDADES A ENVOLVER
A mobilização de entidades, para além do município, no sentido da
execução da estratégia de reabilitação urbana da ORU é essencial.
O município, como cabeça de uma rede alargada é, e será sempre, a força
fulcral da elaboração e aplicação do processo de desenvolvimento e reabilitação de
Castelo Bom, mas para obter o desejado sucesso sobre o território da ORU terá de
contar com a adesão, com a mobilização e com a participação activa das principais
entidades motoras da actividade local e regional.
Nesta agregação de forças importa encontrar o papel de cada entidade. De
facto, trata-se de procurar a convergência na acção de instituições locais, de serviços
da administração “regional” e até de parceiros mais remotos, mas já envolvidos com o
desenvolvimento e salvaguarda de Castelo Bom.
Destacamos as seguintes entidades:
8. 1 – Junta de Freguesia
8.2 – Direcção Regional de Cultura do Centro
8.3 – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
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10

-

MODELO

DE

GESTÃO

DA

ÁREA

DE

REABILITAÇÃO URBANA E DE EXECUÇÃO DA
RESPETIVA

OPERAÇÃO

DE

REABILITAÇÃO

URBANA
A gestão da Área de Reabilitação Urbana de Castelo Bom é efectuada pelo
Município de Almeida que assume a qualidade de entidade gestora da mesma ARU.
Para

esse

intento

estratégico

deverá

ser

criada

uma

equipa

multidisciplinar criativa e mobilizadora, dotada de capacidade técnica e de um
mandato forte emanado do município.

A execução da operação de reabilitação urbana será realizada pelos
particulares, nos termos da lei, no que concerne à reabilitação dos edifícios de que
sejam proprietários, podendo contar com a colaboração do Município enquanto
entidade gestora, no que concerne ao estabelecimento de prazos, forma de execução
e procura de soluções de financiamento, além da informação no que concerne a
apoios e incentivos.
Sempre que não seja obtido acordo quanto à realização das intervenções
urbanísticas, as mesmas serão promovidas, nos termos legais, pela entidade gestora.
As intervenções no espaço público na execução das operações de
reabilitação urbana competem ao município.
Sempre que necessário, podem ser estabelecidos acordos de colaboração
com outras entidades públicas e privadas de forma a mobilizar a comunidade no
esforço de reabilitação e revitalização de Castelo Bom.

69

11 - IMAGENS
São aqui apresentadas imagens que retratam Castelo Bom e o seu
edificado.
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Castelos da Raia da Beira – pag.
Aviso da aprovação da ARU de Castelo Bom – pag.
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Certificação da aprovação da ARU pelo executivo e Assembleia Municipal - pag.
Delimitação Da Área De Reabilitação Urbana Castelo Bom – pag.
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Castelos da raia na Beira Interior
CASTELO DE TRANCOSO
A 885 m de altitude, situa-se uma cerca muralhada urbana implantada em zona planáltica.
Engloba o centro histórico da vila de Trancoso.
A Cidadela está isolada a Nordeste sendo antecedida por um pequeno largo com cruzeiro.
Em 1097, Trancoso passa para o Condado Portucalense e em 1159 está comprovada a existência do
castelo. No ano seguinte este é definitivamente reconquistado por D. Afonso Henriques que lhe
concede foral. Em 1282 é reedificado por D. Dinis que faz construir a cerca muralhada. As torres do
lado Norte desta cerca datam de 1530.
É de tipo românico-gótico e tem cerca e Cidadela, ambas de traçado oval irregular. A Torre de
Menagem é tronco-piramidal de planta quadrada com pedras dentadas encastrando-se umas nas
outras.
Tem quatro portas e três postigos: Portas d’El-Rei, a Sudoeste; Portas do Prado, a Noroeste; Portas
do Carvalho ( do Cavalo ou de João Tição ) e de Traição, a Norte. Os Postigos de Olhinho do Sol, a
Este, e o do Boeirinho, a Noroeste.
Integra quatro torres sendo três a Oeste e uma a Norte. A Cidadela integra sete Torres.
Por duas vezes, Trancoso foi oferecida como presente de reis a princesas. Primeiro doi dote de D.
teresa, mulher do Conde D. Henrique; mais tarde, foi-o do casamento de D. Dinis com D. Isabel de
Aragão (a Rainha Santa).
CASTELO DE CELORICO DA BEIRA
Situa-se a 550 m de altitude sobranceiro à Vila e dominando o vale do Mondego. Daí podem ver-se os
castelos de Trancoso e da Guarda.
Foi conquistado aos mouros no reinado de D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, recebendo
aí carta de foral. As obras, então decorrentes no castelo, tiveram a participação dos Templários. Em
1198 é cercado pelos leoneses e recebe socorro de Linhares. O castelo é reedificado nos reinados de
D. Dinis e D. Fernando. Em 1762 é assaltado por espanhóis e em 1810 é quartel-general dos
exércitos francês e luso-britânico, aquando das Invasões Francesas.
É um castelo de arquitectura militar, de montanha e românico-gótico.
Apresenta recinto muralhado fechado, de traçado circular irregular, correspondendo à Cidadela.

CASTELO DE AVÔ - OLIVEIRA DO HOSPITAL
Situa-se no alto do monte onde se desenvolve a povoação, na margem do rio Alva.
Actualmente subsistem alguns panos da muralha. O recinto tem cerca de 1800 m2.
A primeira fortaleza medieval foi mandada edificar por D. Afonso Henriques, depois mesmodo pai,
conde D. Henrique, ter doado Avô ao Bispo de Coimbra.
D. Sancho I concede-lhe foral em 1187 confirmando essa doação. Nas lutas entre D. Sancho e D.
Afonso III, o castelo é destruído vindo a ser recuperado por D. Dinis, de cujo reinado datam os actuais
vestígios.
A partir de 1856 acelera-se a destruição do castelo, tendo muitas cantarias sido usadas na ponte de
Ribeira de Moura e em obras particulares.
A tipologia é gótica-militar. O recinto tem forma irregular. A capela de S. Miguel é um aproveitamento
de um edifício medieval.

CASTELO DE LINHARES DA BEIRA - CELORICO DA BEIRA
Situa-se num cabeço em contraforte a Noroeste da Serra da Estrela, a cerca de 820 m de altitude
dominando o vale do Mondego.
Foi provável a fundação do castelo pelos Túrdulos, cerca de 580 a.C., passando posteriormente por
Visigodos, Romanos e tendo sido destruído pelos Mouros no séc. VIII.
Em 900 foi reconquistado e reconstruído por D. Afonso III de Leão e, posteriormente, reedificado por
D. Dinis. No séc. XVII foi feita a instalação do relógio na torre.
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É um castelo românico-gótico de planta irregular constituído por dois recintos muralhados fechados.
As muralhas assentam em maciços rochosos.
O recinto do lado Oeste, de maior perímetro, corresponde à Cidadela.
Apresenta duas torres: a Torre de Menagem e a Torre do Relógio, a Este.
CASTELO DE CASTELO NOVO - FUNDÃO
Situa-se na encosta Leste da Serra da Gardunha a 650 m de altitude.
Em 1223 já existia o castelo como se comprova pelo testemunho de D. Pedro Guterri.
No séc. XIV D. Dinis manda remodelar a fortificação e, em 1510 é de novo melhorada por D. Manuel.
Em 1740 está quase na ruína e, em 1758 sofre derrocada devido a um sismo.
O castelo é de arquitectura militar, gótica e manuelina e era pólo militar de povoação ( hoje Castelo
Novo é uma das dez Aldeias Históricas de Portugal ).
Tinha planta longitudinal irregular. É possível perceber a Cidadela com duas portas ( Este e Oeste ).
A Torre de Menagem encontra-se praticamente destruída no topo Oeste. No troço da muralha Oeste
ainda existem adarves, ameias e merlões em bom estado de conservação.
CASTELO DE MONSANTO - IDANHA-A-NOVA
Num monte a 758 m de altitude, na margem direita do rio Pônsul, encontra-se o castelo de Monsanto.
Integra a Aldeia Histórica e domina as planícies que se estendem desde a Serra da Gardunha.
Após existência castreja, Monsanto tem ocupação visigótica do séc. V ao XI.
Em 1165 há uma tentativa de repovoamento e a doação a D. Gualdim Pais, Mestre dos Templários,
por D. Afonso Henriques.
Em 1172 é doada à Ordem de Santiago e dois anos depois recebe carta de foral. Nessa data já
existia o castelo. Em 1190 o foral é confirmado por D. Sancho I.
Noa reinados de D. Dinis, D. Fernando e D. João I o castelo é renovado. No séc. XVI possuía quatro
Torres, Torre de Menagem e Cisterna.
Em 1704 é cercado pelo exército franco-espanhol e libertado pelo Marquês de Minas. Na segunda
metade do séc. XVIII, a cerca muralhada é reconstruída pelo conde de Lippe. Em 1853 é extinto o
concelho de Monsanto.
Tem arquitectura militar com três recintos muralhados: um recinto englobante de traçado ovalado; um
outro lateral de traçado oblongo, e o terceiro interior rectangular.
CASTELO DE PENHA GARCIA - IDANHA-A-NOVA
O castelo localiza-se na encosta Sul da serra do mesmo nome.
Em 1220, D. Afonso II reconquista a povoação e, de seguida, faz doação da mesma à Ordem de
Santiago.
Penha Garcia recebe carta de foral por D. Afonso III em 1256 e verifica-se uma hipotética doação à
Ordem de Santiago após a reconstrução das fortificações por D. Dinis.
Este castelo encontra-se sobranceiro ao vale do rio Pônsul numa posição majestática. Em 1303 D.
Dinis manda reconstruir as fortificações e, em 1510 recebe novo foral de D. Manuel I.
Antiga fortaleza, Penha Garcia foi até finais do séc. XVIII, couto de homiziados (1790).
Em 1836 extingue-se o concelho e inicia-se um processo de degradação.
CASTELO DE PENAMACOR
Situa-se a 573 m de altitude num cabeço fortificado entre as ribeiras de Ceife e de Taliscas.
A cerca urbana integra a Torre do Relógio e a Casa da Câmara. A Torre de Vigia está isolada num
outeiro rochoso.
A construção do castelo e o povoamento de Penamacor resultam, provavelmente, de 1189, data da
doação a D. Gualdim Pais, Mestre da Ordem do Templo. Em 1199 recebe carta de foral por D.
Sancho I. Em 1300 acontece a construção da segunda cintura muralhada do castelo, da Torre de
Menagem e da cerca urbana por D. Dinis. A construção da barbacã e reconstrução do castelo devemse a D. Fernando e D. João I. A Casa da Câmara é edificada em 1568 sobre a porta de acesso à Vila.
Contíguos a esta Casa da Câmara existem no lado Norte, um baluarte com cortinas escarpadas e que
integra duas canhoneiras; no lado Sul, um baluarte parcialmente integrado em afloramento rochoso
junto ao antigo Convento de Santo António; os baluartes conhecidos como Reduto da Cavaleira ( a
Norte ) e do Outeiro ( a Oeste ).
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CASTELO DE BELMONTE
Num cabeço fortificado a 615 m de altitude, na Vila de Belmonte, situa-se aquele que é um dos mais
simbólicos castelos portugueses. Aí terá nascido Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil.
O castelo vigia o vale do rio Zêzere e encontra-se sobranceiro à Igreja de Santiago e às Capelas de
Santo António e do Calvário.
A edificação deve-se a D. Sancho I, em 1199, data da carta de foral.
Em 1297 perde importância estratégica com o avanço da fronteira sequente ao Tratado de Alcañices.
Em 1392, o Bispado de Coimbra permuta a vila de Belmonte pela de Arganil e o castelo reverte,
pouco tempo depois, para a coroa, passando a alcaidaria para Luís Álvares Cabral.
Em 1466, a Vila e o castelo são doados a Fernão Cabral por D. Afonso V e a residência dos Cabrais é
transferida para o interior do castelo. A construção do edifício junto à porta data dos sécs. XVII –
XVIII.
A Torre de Menagem tem planta quadrada e encontra-se adossada à muralha.
CASTELO DA GUARDA
É o castelo que se localiza a uma maior altitude em Portugal (1056m). Possui em perímetro
muralhado envolvendo todo o núcleo medieval. A Torre de Menagem, isolada, situa-se numa colina e
a Torre dos Ferreiros, a meia-encosta, encontra-se adossada.
O início da construção das muralhas verificou-se nos fins do séc. XII. O primeiro torreão edificou-se
no reinado de D. Sancho II, bem como a Torre de Menagem.
A conclusão definitiva, depois de novos surtos construtivos, terminou no séc. XV.
É um castelo de tipo românico-gótico. O perímetro das muralhas é de configuração irregular. A Torre
de Menagem tem planta pentagonal irregular. A Torre dos Ferreiros tem planta quadrada integrando
porta dupla.
Das antigas portas das muralhas são de referir: a Porta dos Ferreiros e a Porta da Erva ( ou da
Estrela ), a Este; a Porta d’El-Rei e a Porta Falsa, a Norte.
PONTE FORTIFICADA DE SEQUEIROS, VALE LONGO - SABUGAL
Ponte fortificada que permite o atravessamento do rio Côa em vertentes de grandes afloramentos
graníticos.
A Ponte é sustentada por três arcos plenos, sendo o central o de maior diâmetro. Apresenta uma torre
de planta quadrada com vão em arco pleno de ambos os lados. Esta Ponte funcionaria como
marcação de fronteira antes da incorporação das terras de Riba-Côa no território nacional. A
construção terá acontecido ainda no séc. XIII.
A Ponte é de tipologia românica e tem dois talha-mares, tabuleiro rampante facetado e parapeito em
cantaria. O pavimento é lajeado com continuidade em calçada. A Torre significa o dispositivo militar
da marcação da portagem fronteiriça.
CASTELO DE SORTELHA - SABUGAL
Localiza-se num cabeço granítico inacessível pela vertente sul. Integra o núcleo urbano da Aldeia
Histórica cercada pela linha muralhada. O castelo ocupa o local mais elevado no cimo de um
penhasco isolado.
Em 1228 teve carta de foral ( D. Sancho II ) sendo essa a data provável da edificação do castelo. Em
1510, o foral foi renovado por D. Manuel e, em 1527, foi elevado a cabeça de condado por D. João III
a favor de Luís da Silveira, Guarda-mor do rei.
Este é um castelo de montanha, românico-gótico com intervenção manuelina. O perímetro urbano é
de traçado ovalado irregular. A Cidadela está situada no lado exterior da cerca com a Torre de
Menagem de planta quadrada no centro do recinto.
O perímetro urbano muralhado possui quatro portas.
A Porta da Vila ( ou do Concelho ), a Este, em arco quebrado e coberta com abóbada concordante.
A Porta Nova, no lado oposto ( ou Porta Nova da Vila ) com arco pleno e abóbada de berço.
A Porta Falsa, a Noroeste em arco quebrado.
Outra Porta Falsa a Sul, junto ao castelo com arcos no exterior e no interior.
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A Noroeste, localiza-se a Torre do Facho, de planta quadrada, peerto da Porta Falsa. Junto à Porta da
Vila, encontra-se um torreão de vigia de planta circular e coroamento cónico. A Torre de Menagem, no
centro da Cidadela, tem planta quadrada e um piso.
CASTELO DE SABUGAL
Situa-se em local sobranceiro ao rio Côa tendo pertencido ao reino de Leão. Em 1175 pertencia ao
concelho de Ciudad Rodrigo mas em 1190, D. Afonso IX de Leão funda o concelho do Sabugal e teria
mandado edificar o castelo.
Em 1296, D. Dinis dá-lhe carta de foral e no ano seguinte, na sequência do Tratado de Alcañices,
passa a integrar o território português. Em 1303 concluem-se importantes obras no castelo sob a
direcção de Frei Pedro do Mosteiro de Alcobaça e, em 1515, o foral é renovado por D. Manuel. De
1641 datam outras obras de beneficiação incluindo a Torre do Relógio. Em 1811, o castelo é base de
apoio às tropas luso-britânicas no combate à terceira invasão francesa do General Massena. Em 1846
inicia-se a demolição progressiva da cintura muralhada.
É de arquitectura militar gótica. O perímetro urbano é de traçado ovalado irregular e a Cidadela tem
dupla cintura muralhada com barbacã e cubelos cilíndricos. A cintura exterior é de traçado pentagonal
irregular e a interior tem 5 torres de planta quadrada.
O castelo tem afinidades com os de Beja, Estremoz e Montalegre.
CASTELO DE ALFAIATES - SABUGAL
Situa-se em local planáltico delimitado por terreiro e com construções rústicas adossadas a dois
alçados.
Teve provável origem no séc. XIII com concessão de Carta de Foros e Costumes por Afonso X de
Leão e então designado por Castillo de la Luna.
Em 1297 passou a integrar o território português na sequência do Tratado de Alcañices. O foral foi
renovado em 1515 por D. Manuel.
Aquando das Invasões Francesas ( 1811 ) o castelo desempenhou importante papel; em 1836 o
estatuto concelhio foi extinto e, posteriormente, houve a sua transformação em cemitério com
colocação de Cruz e pináculos no alçado principal.
A sua tipologia é românica-gótica de planta quadrada.
A arquitectura é militar, tendo a Cidadela dupla cintura de muralhas, encontrando-se a cintura interna
parcialmente ruída.
CASTELO DE VILAR MAIOR - SABUGAL
Localiza-se num cabeço planáltico sobranceiro à povoação, dominando o vale do rio Cesarão. Daí
avista-se claramente o castelo da Guarda.
Castelo com provável edificação cerca de 1232, mandada efectuar por D. Afonso IX de Leão. Passou
a integrar o território português em virtude do Tratado de Alcañices, em 1297.
Em 1510 é renovado o foral concedido em 1296 a Vilar Maior.
Nesta data possuía dupla cintura muralhada.
O castelo de Vilar Maior é tipicamente um castelo de montanha românico-gótico. Tem traçado oval
irregular com Torre de Menagem de planta quadrada.
No exterior, no lado Oeste, observa-se o arranque da cintura muralhada exterior.
CASTELO DE CASTELO MENDO - ALMEIDA
Ocupa um cabeço situado a 762 m de altitude sobranceiro ao ribeiro de Cadelos e ao rio Côa. Integra
dois núcleos urbanos destacando-se o recinto do castelo na zona mais elevada.
A provável edificação do castelo ocorreu em fins do séc. XII no reinado de D. Sancho I. Em 1229
recebe carta de foral por D. Sancho II onde são mencionados o castelo e o alcaide Mendo Mendes.
Daqui decorre a edificação do primeiro recinto muralhado. A segunda cintura muralhada, bem como a
Torre de Menagem, advém de D. Dinis, em 1281. Em 1297, com a assinatura do Tratado de
Alcañices, a fronteira afasta-se de Castelo Mendo.
É um castelo românico-gótico cujas cinturas são de traçado ovalado irregular e com demarcação da
Cidadela no primeiro recinto defensivo. A Torre de Menagem é de planta rectangular.
Com a Reforma Liberal extingue-se o concelho e inicia-se um processo de degradação progressiva.
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CASTELO DE CASTELO BOM - ALMEIDA
Encontra-se sobranceiro ao rio Côa num cabeço a 725 m de altitude e cuja muralha envolve
a povoação.
Oriundo de um antigo castro ocupado desde a Idade do Bronze, Castelo Bom vê-se
incorporado no reino de Portugal em 1297 como consequência do Tratado de Alcañices.
Nos sécs. XIII e XIV acontece a reedificação do castelo e da cintura muralhada (D. Dinis).
No séc. XVI possuía dupla cintura de muralhas, Cidadela com Torre de Menagem e duas
Torres de planta quadrada.
Durante as Guerras da Restauração serviu de abrigo aos governantes da Beira.
Em 1762, a Vila foi cercada e derrotada. Em 1834 foi extinto o concelho de Castelo Bom
iniciando-se então a degradação das estruturas. Em meados do séc. XX ainda existia
a Torre de Menagem.
Existem hoje os panos da muralha; a Porta da Vila em arco quebrado no exterior e arco
pleno no interior; o brasão da antiga Vila (escudo nacional coroado) num muro e a Cisterna,
a Sul; o Paiol a Oeste, o Poço de Escada de planta quadrangular e o Poço d’El-Rei de planta
rectangular.
FORTALEZA DE ALMEIDA
Destaca-se a 760 m de altitude numa zona planáltica sobranceira ao vale do rio Côa envolvendo a
Vila de Almeida, Aldeia Histórica, e deve a sua actual construção a Pedro Gilles de São Paulo no
séc. XVII, e a Miguel Luís Jacob no séc. XVIII.
Depois de um primitivo castelo muçulmano, a história desta Vila remonta ao início da nacionalidade
portuguesa, tendo, entre 1156 e 1190 alternado entre a posse leonesa e portuguesa. Em 1296, D.
Dinis reconquista-a, concede-lhe foral e reedifica a castelo.
A posse portuguesa é legitimada pelo Tratado de Alcañices.
D. Manuel renova esse foral em 1510. Em 1641 D. Álvaro de Abranches manda construir a fortaleza.
Em 1810, o General francês Massena cercou a Vila e numa madrugada de Agosto abriu fogo. O paiol
explodiu matando mais de 500 soldados e levando a fortaleza a render-se.
A tipologia da fortaleza é de arquitectura militar. A planta é hexagonal constituída por seis baluartes e
respectivos revelins e cortinas. Está cercada por fosso e possui um perímetro de 2500 m.
Constitui uma das melhores fortalezas, estilo Vauban, do mundo.
Apresenta planta hexagonal, constituída por seis baluartes e respectivos revelins. Comunica com o
exterior através das Portas de S. Francisco (ou da Cruz), a Sul e de Santo Castelo. Do castelo ainda
subsistem as fundações de planta quadrada irregular.
CASTELO DE PINHEL
Situa-se no meio urbano e tem perímetro muralhado envolvendo toda a colina e centro histórico.
As Torres da Cidadela encontram-se no ponto mais alto e planáltico.
O início da edificação acontece em 1189 por D. Sancho I, dez anos após ter Pinhel recebido de D.
Afonso Henriques a carta de foral. No reinado de D. Dinis edificaram-se as Torres e, em 1640,
procede-se a obras de fortificação no contexto das Guerras da Restauração. Em 1810, durante as
Invasões Francesas, o general Loison ocupa o castelo e a cidade de Pinhel.
A tipologia do castelo é manuelina de planta oval. A Cidadela tem Torre de Menagem e Torre de
Secundária. Os elementos manuelinos visíveis são a janela mainelada com arcos e toros
entrelaçados, e a janela de lintel recto e moldura de meia-coroa.
A Cidadela integra duas torres, uma delas a de Menagem.
O perímetro urbano muralhado integra seis portas, duas Torres defensivas e o recinto da Cidadela, de
cuja cintura muralhada subsistem dois troços que integram duas Torres.
CASTELO DE CASTELO RODRIGO
Situa-se a 810 m de altitude num cabeço fortificado e as suas muralhas envolvem a Aldeia Histórica.
Domina a planície sobranceira ao convento de Stª Maria de Aguiar e é actual sede do concelho.
Confronta a Oeste com a Serra da Marofa e a Serra da Vieira. O primitivo castelo remonta ao séc. XI
e em 1209 recebe carta de foral por D. Afonso IX de Leão. Em 1296, D. Dinis ordena a reedificação

81

da fortaleza e da muralha. Oficialmente e por via do Tratado de Alcañices, passa a integrar o território
português em 1297.
Durante a crise de 1383-85, na sequência do facto do alcaide-mor ter jurado fidelidade a D. Beatriz e
ter recusado a entrada do Mestre de Avis, resultou a imposição do escudo nacional invertido no
brasão da Vila. Em 1590, durante o domínio espanhol, D. Filipe I eleva a Vila a condado e nomeia
para o título D. Cristóvão de Moura que, no lugar da antiga alcáçova, manda erigir um palácio
residencial. Em 1640, com a restauração da independência, este palácio é incendiado por iniciativa
popular. Em 1664 dá-se o cerco da Vila pelo exército espanhol comandado pelo Duque de Oduna,
vencido na Batalha da Salgadela e, em 1762, durante a Guerra dos Sete Anos, Castelo Rodrigo é
ocupada pelas tropas espanholas do Marquês de Soria. O recinto muralhado é de traçado irregular
ovalado e possui três Portas ( Sol, Alverca e Traição ).
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INTRODUÇÃO

Na última década a reabilitação urbana tem vindo a assumir um papel cada
vez mais relevante, deixando de ser entendida como a simples reabilitação do
património edificado degradado mas também como determinante para a revitalização
social, económica, ambiental e cultural dos aglomerados humanos.

Este entendimento foi consagrado legalmente, conforme consta do Regime
Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), regulado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de
23 de Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2012, de 14 de
Agosto, segundo o qual a reabilitação urbana “…consiste numa forma de intervenção
integrada sobre o tecido urbano existente, em que o património urbanístico e
imobiliário é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado…” que deve
contribuir, de forma articulada para a prossecução de um conjunto de objetivos da
mais diversa natureza que visam tornar os espaços urbanos, além de reabilitados do
ponto de vista físico, vivos e dinâmicos.

O presente documento constitui a Delimitação da Área de Reabilitação
Urbana (ARU) de Castelo Bom e segue o procedimento simplificado regulado no
artigo 13º do RJRU.

A adoção deste modelo permite, de imediato, a dinamização da reabilitação
urbana, principalmente no que concerne à iniciativa privada, porque possibilita o
acesso dos proprietários e outros titulares de direitos reais aos incentivos e
beneficios fiscais associados à reabilitação urbana em áreas de reabiltação urbana
(ARUs), o que é relevante para a captação de investimento privado.

Após a aprovação da delimitação seguir-se-á a aprovação da respetiva
operação de reabilitação urbana (ORU).
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Este documento de delimitação contém os elementos gráficos e descritivos a
que se refere o nº. 2 do artigo 13º do RJRU:
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DELIMITAÇÃO DA
ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA – ARU
DE CASTELO BOM

1 - FUNDAMENTOS DA DELIMITAÇÃO DE UMA AREA DE REABILITAÇÃO
URBANA EM CASTELO BOM

A reabilitação urbana em Castelo Bom é um imperativo por diversas
ordens de razões:
Primeiro porque se trata de uma estrutura urbana histórica, com
características de povoação de origem medieval com a presença de muralhas,
portas, construções civis e religiosas, vestígios de um pelourinho e uma larga área
de casario de arquitectura tradicional;
Segundo, porque uma parte significativa do edificado habitacional está
ameaçada por fenómenos de degradação prolongados e insistentes, apesar de ser
constituído por edifícios de arquitectura tradicional que ainda conservam, na
generalidade uma grande autenticidade compositiva e construtiva;
E terceiro porque a paisagem que envolve a área histórica da povoação
implica uma reabilitação (não edificatória) que permita conferir ao conjunto um valor
positivo para o desenvolvimento urbano assente no potencial (ecológico e
patrimonial) que tem sido subaproveitado, nomeadamente para o desenvolvimento
do turismo em espaço rural (TER).

Neste quadro, diversos processos de degradação tiveram o seu impacto,
quer no plano físico, material, quer nos planos imateriais, como o económico,
demográfico e social, sendo agora necessário reabilitar estas áreas atacando as
causas desses problemas.
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Como ilustração mais evidente deste cenário temos a perda de população,
que sendo geral, atinge Castelo Bom, com tudo o que acarreta de degradação do
edificado, de perda da vitalidade e de perda de competitividade.
Neste contexto, Castelo Bom exige uma intervenção sistemática no seu
território urbano, atingido na sua área histórica por fenómenos de degradação do
edificado habitacional e por fenómenos de degradação física, apesar dos esforços
continuados desenvolvidos pelo município nos últimos anos.
Poderá pensar-se que a intervenção numa aldeia histórica, sendo do
interesse da administração central e do sector tutelado pelo turismo e pela cultura,
não será da esfera de uma operação de reabilitação urbana municipal. No entanto o
processo histórico (e o bom senso) demonstram que, se não for o município (apesar
dos seus parcos recursos humanos e financeiros) a promover o salvamento deste
bem público (como de outros), ninguém o fará, e este poderá vir a ser atingido por
processos de degradação cada vez mais avançados, cada vez mais pesados de
resolver e, até, correndo o risco de perdas irreversíveis.
Será portanto fundamento central desta área de reabilitação urbana a
mobilização de poderes (da Administração Central, Regional e Municipal) e de
“forças vivas locais” para a construção de uma sólida parceria para a reabilitação
urbana do povoado patrimonial medieval, incluindo o edificado histórico degradado e
a paisagem envolvente.
Pretende-se estabelecer as bases para um programa com continuidade ao
longo dos próximos anos que possa assentar sobre um mesmo intento estratégico,
vertebral, apesar das contingências e condicionantes circunstanciais que o futuro
reserva e que não é possível prever, delimitar, nem quantificar.
É nesse âmbito de definição de um rumo para a reabilitação urbana de
Castelo Bom que a área de reabilitação urbana, com a sua operação, tem a
ambição de contribuir para a estabilidade e continuidade de acções estratégicas,
independentemente das alterações de circunstância, políticas e económicas, que
possam interagir com o processo urbano.

O processo de conservação que o aglomerado apresenta decorre, em boa
razão, das intervenções de reabilitação de fachadas promovida pelo município, como
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incentivo aos proprietários, tendo obtido uma adesão significativa, havendo, no
entanto um número significativo de habitações com ocupação temporária.

Sob o ponto de vista estritamente patrimonial, de que podem esperar-se
reflexos na atractividade de visitantes, podemos referir três vectores com aspectos
potencialmente inovadores:
- abertura de espaços recuperados, como a Igreja de Nossa Senhora da
Assunção, dando acesso programado aos interessados, com um programa
especializado de visita integrado em explicação qualificada de todo um percurso
intra-muralhas, passando pela casa do fidalgo, solar do Largo da Igreja, porta das
muralhas e as próprias muralhas, etc., segundo um esquema de pagamento de
serviço de guia num centro de acolhimento
- tratamento qualificado dos panos de muralha ainda existentes e
construções anexas em ruína, com proposta de circuito interno reforçando a
memória da evolução da arquitectura medieval da povoação, e eventualmente com
pequeno núcleo de café/sanitário de apoio turístico, a instalar em reconversão de
construção existente a recuperar.
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Num quadro de transformações muito rápidas e profundas, onde o
dominante é o imprevisível, importa identificar o que há de mais estável e de mais
sustentável. Assim, partimos da força da aldeia histórica com as suas muralhas, com
os seus oitocentos anos, que resistiram (até agora) apesar dos seu duros episódios
de paz e de guerra para procurar encontrar o caminho da estabilidade estrutural do
assentamento urbano e, sobre essa estabilidade, definir um processo de
reabilitação sustentável e continuado.
Ao contrário de muitos outros centros urbanos, Castelo Bom tem a sorte (e
também o encargo) de contar com uma estrutura monumental de escala urbana, que
articula toda a malha construída. A necessidade permanente do município intervir na
reparação e reconstrução do espaço público e de intervir no edificado de valor
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patrimonial e sobre a degradação que atinge áreas importantes do território
envolvente, implica a criação de uma área de reabilitação urbana, de modo a
integrar-se na política nacional de reabilitação urbana e a poder utilizar todas
as faculdades conferidas pela legislação em vigor.
A reabilitação e revitalização da envolvente interior e exterior ao povoado,
não só no que diz respeito ao edificado, mas também nos planos social e económico,
são essenciais para a preservação e salvaguarda do seu valor, não só no plano
cultural como no plano económico, enquanto recurso do desenvolvimento.
Esses são os fundamentos da delimitação da área de reabilitação urbana –
a necessidade de promover a salvaguarda e valorização de Castelo Bom, como
conjunto de valor patrimonial, em processo de salvaguarda, capaz de suster a
degradação e induzir projectos de desenvolvimento local, regional e nacional.

Se deixássemos degradar Castelo Bom desperdiçando o seu potencial de
atracção turística e cultural e o seu valor simbólico, estaríamos a desprezar um
recurso patrimonial necessário a toda a região.

Por isso, ao promover a reabilitação urbana, através da delimitação de
uma área de reabilitação urbana, o município estará a contribuir para o reforço e a
consolidação dos esforços de desenvolvimento das regiões do interior, das regiões
de fronteira, das regiões rurais e das regiões de “baixa densidade”.
De facto Castelo Bom, como parte de uma rede de lugares históricos, com
a sua área de reabilitação urbana, estará a oferecer à região e ao país o seu esforço
para mobilizar o seu centro patrimonial, combatendo a degradação, a favor de um
desenvolvimento sustentável, capaz de inverter o ciclo de depressão que o território
vem conhecendo, sobretudo desde a diluição física do efeito de fronteira.
Sofrendo das dificuldades das regiões de baixa densidade, Castelo Bom,
como todo o concelho de Almeida, tem de procurar encontrar nos seus recursos
endógenos a força diferenciadora que lhe permita entrar no processo competitivo
pela atracção de pessoas, iniciativas e investimentos.
Como trunfo essencial para essa competição tem o seu património
histórico e toda a marca que ele imprime, desde que o processo de reabilitação
urbana, sem ter de fazer milagres, faça o seu trabalho.
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É aqui que a área de reabilitação urbana se apresenta como essencial
para o processo de regeneração social e económica.
Neste contexto, Castelo Bom aparece no quadro municipal a par de outros
aglomerados com escalas diferentes, como lugar com evidentes proximidades na
problemática do desenvolvimento e da dinamização social e económica, devendo,
para esses efeitos constituir-se em rede.
Sendo os centros urbanos do município, com características patrimoniais
de diversas dimensões e significados, em conjunto, Castelo Bom irá encontrar
fórmulas comuns de promoção da reabilitação urbana, baseada na inovação, na
eficiência energética, na salvaguarda do património e no aproveitamento dos
recursos de interesse para o turismo.

A delimitação da área de reabilitação urbana de Castelo Bom é, além do
mais, um passo de primordial importância na consolidação de uma mudança de
política urbanística, onde a reabilitação urbana enfrentará um ciclo de oportunidades
que foram negadas durante as décadas anteriores quando a política nacional de
cidades foi, no essencial, virada para a expansão das áreas urbanas, para a
construção nova e para o loteamento de novos espaços periféricos, sobretudo nos
territórios metropolitanos ou de grandes aglomerações.

Esta marca (só agora é apontada como negativa!) do Portugal das últimas
décadas, de desperdício de recursos em solos, infraestruturas, equipamentos e
processos construtivos teve como “contrapartida” o abandono dos centros urbanos,
com especial incidência sobre os centros históricos e, entre estes, com maior
intensidade nos mais pequenos e mais periféricos.
Vale a pena referir o esforço municipal de investimento e de qualificação
realizado no espaço público e em equipamentos, além do esforço permanente de
melhoramento das condições de vida, sempre em sentido contrário à tendência
dominante de abandono do interior e dos territórios de baixa densidade.
Apesar desse esforço, muito ainda falta fazer no sentido de dar coerência
à globalidade do tecido urbano de Castelo Bom, o qual carece de reabilitação, com
especial destaque para o edificado.
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Para enfrentar os desafios de uma operação de maior escala e de maior
alcance temporal a área de reabilitação urbana, com a sua operação e respectiva
estratégia, é essencial.
Olhando a degradação e desvitalização que se estende pelo interior do
centro histórico, importa eleger a reabilitação urbana como centro da política
urbanística do município para Castelo Bom, dando prioridade às intervenções no
centro histórico, com combate à degradação e desocupação de edifícios
degradados.

Nesse sentido valerá a pena, em sede de ORU, desenhar para Castelo
Bom um modelo de desenvolvimento alicerçado no património, com valor próprio e
especificidade para atrair novos habitantes e novas actividades
Um tal modelo não pode desprezar a oportunidade gerada pelo
desenvolvimento da procura turística, devendo a localidade criar uma oferta própria e
específica no contexto da região e do município.
Assim, um turismo em espaço rural, com características de “Aldeia
Histórica” deverá aqui ser diferente daquele que já está implantado noutras regiões,
acrescendo á sua peculiaridade patrimonial um atractivo ecologista e de eficiência
energética.
É de crer que, cada vez mais, os turistas apreciadores de património se
interessem também por lugares inseridos e participantes em paisagens biológicas
(como é o caso de Castelo Bom) e onde a eficiência energética possa constituir uma
marca de modernidade e de futuro complementar da antiguidade do património
presente.
Restará o esforço de uma programação e planeamento que permita
recuperar o edificado, dar-lhe uso, mobilizar os habitantes e proprietários e dar-lhes
motivação e ocupação, desenvolvendo com isso uma economia sustentável de base
local.
Para isso, como ponto de partida teremos a operação de reabilitação
urbana que está inerente à presente Área de Reabilitação Urbana.
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2 – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DA ÁREA DE REABILITAÇÃO
URBANA DE CASTELO BOM

Ao procurar um critério para a delimitação da área de reabilitação urbana
duas hipóteses se poderiam colocar. Ou fazer recair a delimitação sobre o centro
histórico intramuros, ou incluir também todo o perímetro urbano da vila.

A opção adoptada, como critério para a delimitação da ARU tem em
consideração o valor distintivo que o aglomerado histórico e mais antigo representa
no conjunto, com base nos argumentos que passamos a expor:
1º - A necessidade de reabilitação urbana no essencial está confinada ao
Centro Histórico, já que a área restante do aglomerado é constituída por edificações
relativamente recentes com estado de conservação razoável ou bom.
2º - A importância de incluir na ARU o que resta de muralhas, portas, e
construções adjacentes, como valor edificado de primeira importância que,
permanentemente, exigem esforço de reabilitação, conservação e revitalização.
3º - A inclusão de áreas complementares extramuros consolidadas, que
formam conjunto coerente com a área interior à primitiva muralha.

Para realizar esta operação o município terá de incentivar a reabilitação
física dos edifícios degradados e devolutos, utilizando os instrumentos de execução
das políticas facultados no âmbito da operação de reabilitação urbana de modo a
poder realizar a capacidade de realojamento pretendida.

Com base nestes pressupostos procedeu-se ao mapeamento de um
perímetro de reabilitação urbana que envolve toda a área de edificação delimitada
pela antiga muralha e uma extensão exterior do aglomerado histórico.
Entende-se, pela sua especificidade, que esta área delimitada como ARU
deverá merecer descriminação positiva em mecanismos de incentivo, de modo a
compensar o maior grau de dificuldade que existe na atracção de investimento e
população para essa unidade urbana.
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Assim, foi reconhecida em imagem de satélite actualizada a mancha
contínua de construção e foi elaborado um esboço de perímetro que, seguidamente,
se representou em cartografia rigorosa.

Delimitação do perímetro edificado de Castelo Bom

Por preocupação de coerência a área de reabilitação urbana engloba as
construções ou ruínas exteriores à muralha encostadas a esta.
A área de reabilitação urbana é, legalmente, definida como a “área
territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência, degradação ou
obsolescência dos edifícios, das infra-estruturas, dos equipamentos de utilização
colectiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização colectiva, designadamente
no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou
salubridade, justifique uma intervenção integrada”.
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O fundamento da delimitação de área de reabilitação urbana de Castelo
Bom, não reside, exclusivamente, na degradação do edificado, dos equipamentos e
dos espaços verdes, porque os edifícios degradados estão dispersos, disseminados
entre edifícios com grau de conservação razoável, os espaços públicos estão
relativamente bem cuidados, embora subaproveitados.
Os edifícios podem apresentar, em alguns casos, um bom estado de
conservação e utilização mas, noutros casos estão sem qualquer função, e há
situações de estado de abandono e até de ruína.
O objectivo essencial a prosseguir com a delimitação da área de
reabilitação urbana e consequente aprovação da operação de reabilitação urbana,
consiste em fomentar a revitalização do aglomerado, orientada por objectivos
estratégicos de desenvolvimento urbano, em que as acções de natureza material são
concebidas de forma integrada e activamente combinadas na sua execução com
intervenções de natureza social e económica.
Não menos importantes e determinantes para o sucesso da revitalização
física, social e económica, são os objetivos que a seguir se enumeram, sendo as
medidas, com vista à respetiva prossecução, detalhadas no âmbito da operação de
reabilitação.
Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou
funcionalmente inadequados;
Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque
imobiliário urbano e dos espaços não edificados;
Garantir a protecção e promover a valorização do património cultural;
Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como factores de
identidade, diferenciação e competitividade urbana;
Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos
espaços urbanos;
Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sociocultural
no tecido urbano;
Qualificar e integrar as áreas especialmente vulneráveis, promovendo a
inclusão social e a coesão territorial;
Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às
infraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas;
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Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma
melhor gestão da via pública e dos demais espaços de circulação;
Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com
mobilidade condicionada;
Fomentar a adopção de critérios de eficiência energética em edifícios
públicos e privados.

3 – DELIMITAÇÃO CARTOGRÁFICA DA ARU

Delimitação da área de reabilitação urbana de Castelo Bom
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4 – QUADRO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS/INCENTIVOS ASSOCIADOS À
REABILITAÇÃO URBANA

Na delimitação de área de reabilitação urbana, nos termos da alínea c) do
n.º2 do artigo 13º e da alínea a) do artigo 14º do RJRU, o município está obrigado a
definir “os benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património,
designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal
sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos termos da legislação
aplicável”.

A título informativo, incluem-se no presente documento outros benefícios
que decorrem da reabilitação de imóveis, independentemente destes se localizarem
ou não em áreas de reabilitação urbana, e ainda as isenções que se aplicam a
prédios classificados.
Em qualquer caso, a informação que aqui é prestada, válida no presente,
não dispensa, em qualquer momento, a consulta dos diversos diplomas legais que
disciplinam a concessão dos diversos benefícios/incentivos.

4.1 - Benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o
património relativos a imóveis localizados na área de reabilitação urbana de
Castelo Bom.

4.1.1 - IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis)

Estão isentos de IMI, pelo período de 5 anos, a contar do ano, inclusive,
da conclusão da acção de reabilitação urbana, os prédios ou fracções autónomas,
situados na reabilitação urbana de Castelo Bom e cuja reabilitação urbana,
comprovadamente tenha sido iniciada após a publicação em Diário da República da
delimitação da mesma área e que se encontre concluída até 31 de Dezembro de
2020.

Procedimento para reconhecimento da isenção:
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- Certificação da execução da acção de reabilitação urbana pela Câmara
Municipal;
- Determinação do nível de conservação antes do início e no termo das
ações de reabilitação.

4.1.2 - IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis)
Estão isentos de IMT na primeira transmissão onerosa, os prédios ou
frações autónomas reabilitados, destinados exclusivamente a habitação própria e
permanente que se situem na área de reabilitação urbana de Castelo Bom, e cuja
reabilitação urbana, comprovadamente tenha sido iniciada após a publicação em
Diário da República da delimitação da mesma área e que se encontre concluída até
31 de Dezembro de 2020.

Procedimento para reconhecimento da isenção:
- Certificação da execução da acção de reabilitação urbana pela Câmara
Municipal.
- Determinação do nível de conservação antes do início e no termo das
acções de reabilitação.

4.1.3 - Conceitos de reabilitação e estado de conservação relevantes
para a atribuição dos benefícios a que se referem os números anteriores.

Para efeitos de concessão das isenções a que se referem os números
anteriores importa ter em conta os conceitos de acção de reabilitação e estado de
conservação constantes das alíneas a) e c) do nº 22 do artigo 71º do Estatuto dos
Benefícios Fiscais, que se transcrevem:
“a) 'Acções de reabilitação' as intervenções destinadas a conferir
adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e
construtiva a um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes
incorporadas no seu logradouro, bem como às suas fracções, ou a conceder-lhe
novas aptidões funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com
padrões de desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de
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conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da
intervenção;
c) 'Estado de conservação' o estado do edifício ou da habitação
determinado nos termos do disposto no NRAU e no Decreto-Lei n.º 156/2006, de 8
de Agosto, para efeito de actualização faseada das rendas ou, quando não seja o
caso, classificado pelos competentes serviços municipais, em vistoria realizada para
o efeito, com referência aos níveis de conservação constantes do quadro do artigo
33.º do NRAU.”
Actualmente, a determinação do nível de conservação está regulada no
Decreto-Lei nº 266-B/2012, de 31 de Dezembro.

4.2 - Outros benefícios relativos à reabilitação urbana.

Trata-se de benefícios fiscais associados à reabilitação de imóveis que
podem não estar localizados em áreas de reabilitação urbana. Sempre que este
requisito é condição de atribuição do benefício, o mesmo é referido no lugar próprio.

4.2.1 - IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis)
Prédios urbanos reabilitados:
Ficam isentos de IMI os prédios urbanos objeto de reabilitação
urbanística, pelo período de três anos a contar do ano, inclusive, da emissão da
respetiva licença de utilização (Artigo 45.º nº1 EBF-Redação dada pela Lei n.º 82D/2014, de 31 de dezembro).

Conceito de reabilitação urbanística:
Processo de transformação do solo urbanizado, compreendendo a
execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição e
conservação de edifícios, tal como definidas no regime jurídico da urbanização e da
edificação, com o objetivo de melhorar as condições de uso, conservando o seu
caráter fundamental, bem como o conjunto de operações urbanísticas e de
loteamento e de obras de urbanização, que visem a recuperação de zonas históricas
e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, sendo tal reabilitação
certificada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., ou pela
câmara municipal, consoante o caso, e desde que, em qualquer caso, seja atribuída
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a esse prédio, quando exigível, uma classificação energética igual ou superior a A ou
quando, na sequência dessa reabilitação, lhe seja atribuída classe energética
superior à anteriormente certificada, em pelo menos dois níveis, nos termos do
Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, com exceção dos casos em que tais
prédios se encontrem dispensados de um ou mais requisitos de eficiência
energética, nomeadamente nos termos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º
53/2014, de 8 de abril. (Artigo 45.º nº3 EBF Redação dada pela Lei n.º 82-D/2014, de
31 de dezembro)

Procedimento para reconhecimento da isenção:
A isenção depende de reconhecimento pela câmara municipal da área da
situação dos prédios, após a conclusão das obras e emissão da certificação
urbanística e da certificação energética. (Artigo 45.º nº5 EBF- Redação dada pela Lei
n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro)
A câmara municipal deve comunicar, no prazo de 30 dias, ao serviço de
finanças da área da situação dos prédios o reconhecimento, competindo àquele
promover, no prazo de 15 dias, a anulação das liquidações de imposto municipal
sobre imóveis e de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis e
subsequentes restituições (Artigo 45.º nº6 EBF).
Esta isenção não é cumulativa com outros benefícios fiscais de
idêntica natureza, não prejudicando, porém, a opção por outro mais favorável
(Artigo 45.º nº7 EBF).

4.2.2 - IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis)

Ficam isentas de IMT as aquisições de prédios urbanos destinados a
reabilitação urbanística, desde que, no prazo de três anos a contar da data da
aquisição, o adquirente inicie as respectivas obras. (Artigo 45.º n.º1 EBF)

Para efeitos da atribuição deste benefício, entende-se por reabilitação
urbanística o processo de transformação do solo urbanizado, compreendendo a
execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição e
conservação de edifícios, tal como definidas no regime jurídico da urbanização e da
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edificação, com o objetivo de melhorar as condições de uso, conservando o seu
caráter fundamental, bem como o conjunto de operações urbanísticas e de
loteamento e de obras de urbanização, que visem a recuperação de zonas históricas
e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, sendo tal reabilitação
certificada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., ou pela
câmara municipal, consoante o caso, e desde que, em qualquer caso, seja atribuída
a esse prédio, quando exigível, uma classificação energética igual ou superior a A ou
quando, na sequência dessa reabilitação, lhe seja atribuída classe energética
superior à anteriormente certificada, em pelo menos dois níveis, nos termos do
Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, com exceção dos casos em que tais
prédios se encontrem dispensados de um ou mais requisitos de eficiência
energética, nomeadamente nos termos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º
53/2014, de 8 de abril. (Redação dada pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro)
(Artigo 45.º n.º3 EBF).

Procedimento para reconhecimento da isenção:
A isenção depende de reconhecimento pela câmara municipal da área da
situação do prédio, após a conclusão das obras e a emissão da certificação
urbanística e da certificação energética. (Artigo 45.º n.º5 EBF)
A câmara municipal deve comunicar, no prazo de 30 dias, ao serviço de
finanças da área da situação dos prédios o reconhecimento, competindo àquele
promover, no prazo de 15 dias, a anulação das liquidações de imposto municipal
sobre imóveis e de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis e
subsequentes restituições. (Artigo 45.º n.º6 EBF)
Esta isenção não é cumulativa com outros benefícios fiscais de idêntica
natureza, não prejudicando, porém, a opção por outro mais favorável. (Artigo 45.º
n.º7 EBF)

4.2. 3 - IVA (imposto sobre valor acrescentado)

Nos termos da alínea a) do nº1 do artigo 18º do CIVA, estão sujeitas a
IVA à taxa reduzida as seguintes prestações de serviços:
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1 - Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma
específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de
reabilitação urbana (áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística,
zonas de intervenção das sociedades de reabilitação urbana e outras) delimitadas
nos termos legais, ou no âmbito de operações de requalificação e reabilitação de
reconhecido interesse público nacional (Verba 2.23 da Lista I anexa ao CIVA).
Nota: A definição de reabilitação urbana consta da alínea j) do artigo 2º do
RJRU.
“j) «Reabilitação urbana» a forma de intervenção integrada sobre o tecido
urbano existente, em que o património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou
em parte substancial, e modernizado através da realização de obras de remodelação
ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos
espaços urbanos ou verdes de utilização colectiva e de obras de construção,
reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios”.

2 - Empreitadas de reabilitação de imóveis que, independentemente da
localização, sejam contratadas directamente pelo Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana (IHRU), bem como as que sejam realizadas no âmbito de
regimes especiais de apoio financeiro ou fiscal à reabilitação de edifícios ou ao
abrigo de programas apoiados financeiramente pelo IHRU (Verba 2.24 da Lista I
anexa ao CIVA).

3 - Empreitadas de bens imóveis em que são donos da obra autarquias
locais, empresas municipais cujo objecto consista na reabilitação e gestão urbanas
detidas integralmente por organismos públicos, associações de municípios,
empresas públicas responsáveis pela rede pública de escolas secundárias ou
associações e corporações de bombeiros, desde que, em qualquer caso, as
referidas obras sejam directamente contratadas com o empreiteiro (Verba 2.19 da
Lista I anexa ao CIVA).

Podem ainda beneficiar do regime acima referido:

4 - Empreitadas de conservação, reparação e beneficiação dos prédios ou
parte dos prédios urbanos habitacionais, propriedade de cooperativas de habitação e
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construção cedidos aos seus membros em regime de propriedade colectiva,
qualquer que seja a respectiva modalidade (Verba 2.26 da Lista I anexa ao CIVA).

5 - Empreitadas de beneficiação, remodelação, renovação, restauro,
reparação ou conservação de imóveis ou partes autónomas destes afetos à
habitação, com excepção:
- dos trabalhos de limpeza;
- trabalhos de manutenção dos espaços verdes;
- empreitadas sobre bens imóveis que abranjam a totalidade ou uma parte
dos elementos constitutivos de piscinas, saunas, campos de ténis, golfe ou minigolfe
ou instalações similares.

No caso do n.º 5 a taxa reduzida não abrange os materiais incorporados,
salvo se o respectivo valor não exceder 20 % do valor global da prestação de
serviços (Verba 2.27 da Lista I anexa ao CIVA).

4.2. 4 - IRS (imposto sobre o rendimento de pessoas singulares)

Dedução à colecta
a) Os proprietários de imóveis localizados em “áreas de reabilitação
urbana” e recuperados nos termos das respectivas estratégias de reabilitação
podem deduzir à colecta, até ao limite de (euro) 500, 30 % dos encargos suportados
com a respectiva reabilitação (Artigo 71.º n.º4 EBF).

b) Os proprietários de imóveis arrendados passíveis de actualização
faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e seguintes do NRAU, aprovado
pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, que sejam objecto de acções de reabilitação
podem deduzir à colecta, até ao limite de (euro) 500, 30 % dos encargos suportados
com a respectiva reabilitação (Artigo 71.º n.º4 EBF).

Tributação à taxa de 5%
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a) As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS, residentes em
território português, são tributadas à taxa autónoma de 5 %, sem prejuízo da opção
pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes da alienação de imóveis
situados em 'área de reabilitação urbana', recuperados nos termos das respectivas
estratégias de reabilitação (Artigo 71.º n.º5 EBF).

b) Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS,
residentes em território português, são tributados à taxa de 5 %, sem prejuízo da
opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento
de imóveis, localizados em 'áreas de reabilitação urbana' e recuperados nos termos
das respectivas estratégias de reabilitação (Artigo 71.º n.º6 EBF).

c) Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS,
residentes em território português, são tributados à taxa de 5 %, sem prejuízo da
opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento
de imóveis arrendados passíveis de actualização faseada das rendas nos termos
dos artigos 27.º e seguintes do NRAU, que sejam objecto de acções de reabilitação
(Artigo 71.º n.º6 EBF).

4.3 - Benefícios fiscais aplicáveis aos prédios classificados

4.3. 1 - IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis)

Estão isentos de IMI, os prédios classificados como monumentos
nacionais e os prédios individualmente classificados como de interesse público ou de
interesse municipal nos termos da legislação aplicável (Artigo 44.º nº1, n) EBF).

Procedimento para reconhecimento da isenção:
A isenção é de carácter automático, operando mediante comunicação da
classificação como monumento nacional ou da classificação individualizada como
imóvel de interesse público ou de interesse municipal, a efetuar pelo Instituto de
Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P., ou pelas câmaras
municipais, vigorando enquanto os prédios estiverem classificados, mesmo que
estes venham a ser transmitidos. (Artigo 44.º nº5, EBF).
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Os serviços do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e
Arqueológico, I. P., e as câmaras municipais procedem à referida comunicação,
relativamente aos imóveis já classificados à data da entrada em vigor da presente lei:
a) Oficiosamente, no prazo de 60 dias; ou
b) A requerimento dos proprietários dos imóveis, no prazo de 30 dias a
contar da data de entrada do requerimento nos respectivos serviços (Artigo 44.º nº6
EBF).

4.3.2 - IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis)

Ficam isentas de IMT as aquisições de prédios individualmente
classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse
municipal, nos termos da legislação aplicável (Artigo 6º g) Código do Imposto
Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis CIMT).

As isenções são reconhecidas a requerimento dos interessados, a
apresentar antes do ato ou contrato que origina a transmissão junto dos serviços
competentes para a decisão, mas sempre antes da liquidação que seria de efetuar,
acompanhado de documento emitido pelo serviço competente do Ministério da
Cultura. (Art. 10º,n.º1 e n.º2 c) do CIMT).
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5 – FICHA TÉCNICA
Coordenação – Rui Ramos Loza, Arquitecto, consultor da CM de Almeida
para o processo de delimitação de ARUs
Consultoria jurídica – Fátima Cabral, jurista da equipa de consultores para
a delimitação de ARUs
Apoio da CM de Almeida – Arq. João Campos, consultor
Arq. João Marujo – urbanista da CMA

108

