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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 das
cidades.

Este entendimento está vertido no 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) da vila de Almeida 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, o que é relevante para a captação de investimento.

A pós a aprovação da delimitação seguir-se-á a aprovação da respetiva
operação de reabilitação urbana.
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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:
1 – Fundamentação;

2 - Memória descritiva e justificativa da delimitação;

3 - Delimitação da área de reabilitação urbana (ARU);

4 - Quadro dos benefícios/incentivos fiscais associados aos impostos
municipais, nos termos da alínea a) do artigo 14º.
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DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO
URBANA DA VILA DE ALMEIDA

1 - FUNDAMENTOS DA DELIMITAÇÃO DE UMA AREA DE REABILITAÇÃO
URBANA EM ALMEIDA

A reabilitação urbana em Almeida é um imperativo por diversas
ordens de razões:
Primeiro porque se trata de uma estrutura urbana com a presença,
muito forte, da construção militar que é a fortaleza abaluartada, Monumento
Nacional;
Segundo porque entre a área intramuros da vila e a área extramuros
existe uma forte assimetria formal, tipológica e funcional;
E terceiro porque o território, não edificado, que separa as duas
áreas implica uma reabilitação (não edificatória) que permita unir os dois
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espaços referidos anteriormente e, também, ganhar para o desenvolvimento
urbano um enorme potencial (ecológico e patrimonial) que tem sido
subaproveitado.

Neste quadro de grandes
assimetrias, 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

atacando

as

estas

causas

áreas
desses

problemas.
Como ilustração mais evidente deste cenário temos a perda de
população, que sendo geral, atinge, sobretudo a vila intramuros, com tudo o
que acarreta de degradação do edificado, de perda da vitalidade urbana e de
perda de competitividade da Vila e do Concelho.
Neste contexto, a Vila de Almeida exige uma intervenção sistemática
no seu território urbano, todo ele atingido por fenómenos de degradação do
edificado, sobretudo patente em algumas áreas do centro histórico e no “bairro
de casas pré-fabricadas – tipo Holandês” na vila extramuros, e por fenómenos
de degradação física no próprio monumento, apesar dos esforços continuados,
desenvolvidos pelo município nos últimos anos.
Temos, portanto, em presença uma degradação física patente em
áreas edificadas habitacionais, públicas e privadas, em áreas patrimoniais da
fortaleza e em outros edifícios significativos como o “quartel das esquadras”,
com ocupações temporárias, a exigir uma recuperação profunda.
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Poderá pensar-se que a intervenção no monumento, sendo da
responsabilidade da administração central e do sector tutelado 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 do Monumento Nacional, 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.
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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 da vila patrimonial, incluindo os monumentos, o centro
histórico e os arrabaldes.
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 Almeida 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 políticas e económicas que
possam interferir com o processo urbano.
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 do monumento que são as
muralhas, com os seus “quatrocentos” anos, que resistiram (até agora) apesar
dos seu duros episódios de paz e de guerra (qual deles o mais demolidor!?) e
dos territórios urbanos que elas distinguem (e separam), para procurar
encontrar o caminho da estabilidade estrutural da Vila, e, sobre essa
estabilidade, definir um processo de Reabilitação sustentável e continuado.
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Ao contrário de muitos outros centros urbanos, Almeida tem a sorte
(e também o encargo) de contar com uma estrutura monumental de escala
urbana, que articula toda a malha construída da Vila. Esse é o centro da
Operação de Reabilitação Urbana que fundamenta a delimitação de uma área
de reabilitação urbana. A necessidade permanente do município intervir na
reparação e reconstrução do monumento, a necessidade permanente de o
município intervir no edificado intramuros de valor patrimonial e a necessidade
permanente do município intervir sobre a degradação que atinge áreas

importantes do território extramuros da vila, implica a criação e uma área de
reabilitação urbana, de largo perímetro, de modo a integrar-se na política
nacional de reabilitação urbana e a poder utilizar todas as faculdades
conferidas pela legislação em vigor.

Cabe ainda sublinhar a importância do valor patrimonial de Almeida.

Não só as muralhas, como toda a estrutura militar, a vila intramuros,
que constitui o seu centro histórico e, também, toda a área paisagística
envolvente, constituída pelos fossos e revelins da fortaleza são um recurso
patrimonial essencial ao futuro de Almeida (concelho e região).
Estamos perante um bem patrimonial de grande valor (é Monumento
Nacional e integra a lista indicativa do país para apresentação à UNESCO da
candidatura a Património Mundial), de grande dimensão e de grande impacto.
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A reabilitação e revitalização da envolvente interior e exterior ao
monumento, 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
Almeida, como vila monumental, em processo de salvaguarda, capaz de
suster a degradação e induzir projectos de desenvolvimento local,
regional e nacional.

Se deixássemos degradar Almeida (vila e fortaleza) desperdiçando o
seu potencial de atracção turística e cultural e o seu valor simbólico,
estaríamos a desprezar o recurso essencial de 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 Almeida, com a sua área de reabilitação urbana, estará a
oferecer à região e ao país o seu esforço para mobilizar o seu centro
monumental, combatendo a degradação, a favor de um desenvolvimento
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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, 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
Almeida tem o seu enorme monumento e toda a marca que ele imprime, desde
que o processo de reabilitação urbana, sem fazer milagres, faça o seu trabalho.
É

aqui

que

a

área

de

reabilitação urbana se apresenta como
essencial

para

o

processo

de

regeneração social e económica.
A

delimitação

da

área

de

reabilitação urbana de Almeida é, além do
mais um passo de primordial importância
na consolidação de uma mudança de
política urbanística, onde a reabilitação
urbana

enfrentará

oportunidades

que

um
foram

ciclo

de

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.
Esta marca (só agora é apontada como negativa!) do Portugal das
últimas décadas, de desperdício de recursos em solos, infraestruturas,
equipamentos e processos construtivos, com “contrapartida” no abandono dos
centros urbanos, foi, apesar de tudo, atenuada em Almeida pelo enorme
esforço municipal na vitalização de importantes espaços públicos e edificados
da vila intramuros e do próprio monumento.
Vale a pena referir o esforço de investimento e de qualificação
realizado no espaço público e em equipamentos nas portas (CEAMA, Posto de
Turismo) em baluartes (Picadeiro e Museu Militar), em edifícios do Centro
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Histórico (Biblioteca) além do esforço permanente de melhoramento das
condições de vida.
No entanto muito ainda falta fazer no sentido de dar coerência à
globalidade do tecido urbano que carece de reabilitação, com especial
destaque para o edificado.
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 degradação e
desvitalização que se estende pelo
interior do centro histórico e dos
arrabaldes,

importa

eleger

a

reabilitação urbana como centro da
política urbanística do município, pondo limites ao crescimento da área
edificada, dando prioridade às intervenções no centro histórico, com combate à
degradação e desocupação de edifícios degradados e estendendo os esforços
de reabilitação urbana às áreas degradadas da vila extramuros.
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2

–

MEMÓRIA

DESCRITIVA

E

JUSTIFICATIVA

DA

ÁREA

DE

REABILITAÇÃO URBANA DE ALMEIDA

Ao procurar um critério para a delimitação da área de reabilitação
urbana, várias hipóteses se poderiam colocar. Antes de mais fazer recair a
delimitação sobre o centro histórico intramuros, em segunda análise incluir
também as muralhas como peça arquitectónica e urbanística estruturante a
necessitar de reabilitação, e, finalmente incluir todo o perímetro urbano da vila.

É esta a opção adoptada, com base num conjunto de argumentos
que passamos a expor:
1º - A necessidade de reabilitação urbana não se confina ao Centro
Histórico, já que o arrabalde de S. Francisco apresenta uma importante
mancha de degradação constituída pelo chamado “bairro de casas préfabricadas – tipo Holandês”, conjunto de construções temporárias (!) que há
muitos anos apresentam processos de degradação profunda, sendo imperativo
o realojamento das famílias aí residentes.
2º - A importância de incluir as muralhas, suas cortinas, portas, e
baluartes, como valor edificado de primeira importância que permanentemente
exige um pesado esforço de reabilitação, conservação e revitalização.
3º - A vantagem de incluir o espaço dos fossos e revelins que
envolve as muralhas como potencial de requalificação urbanística com impacto
sobre todo o espaço edificado da vila de Almeida.
4º - Sem prejuízo dos argumentos apresentados nos 3 parágrafos
anteriores, aparece o Centro Histórico onde se identificam importantes áreas
de degradação e desvitalização e onde é mais óbvia a importância da
delimitação de uma área de reabilitação urbana que contribua para o processo
de reabilitação incentivando e captando investimentos privados.
Acresce a estes argumentos o potencial de integração dos
problemas complementares destas áreas, nomeadamente com o realojamento
na vila intramuros das famílias a deslocar do “bairro de casas pré-fabricadas –
tipo Holandês””.
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Com esta integração será possível, por um lado, resolver o problema
crítico mais agudo de degradação habitacional de Almeida e, por outro e
complementarmente reunir um conjunto significativo de famílias para
repovoamento do centro histórico.
Com este processo não só é revitalizada a função habitacional na
vila intramuros como é incentivado o processo de reabilitação de edifícios
degradados no centro histórico, para acolhimento das famílias realojadas.

Planta do estado de conservação do edificado
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Para realizar esta operação o município terá de promover 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, que atinge 20 famílias (T1 = 10; T2=7; T3= 3)

Com base nestes pressupostos a opção de integrar na área de
reabilitação urbana as diversas unidades urbanas identificadas (centro
histórico, muralhas, fossos e arrabaldes), com os problemas de reabilitação
específicos de cada um e os problemas transversais a todas elas, procedeu-se
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ao mapeamento de um perímetro de reabilitação urbana que envolve toda a
área de edificação contínua de Almeida.
Desta forma, do ponto de vista da política local de reabilitação
urbana não há qualquer exclusão.
Entende-se, no entanto, pela sua especificidade, que o Centro
Histórico 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.
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.
Por preocupação de rigor a área de reabilitação urbana engloba
apenas as construções, não procurando abranger na delimitação os
logradouros ou outros espaços urbanos não edificados.
Não foi também incluída a presença de algumas construções
isoladas, fora da continuidade próxima do tecido urbano.
Construções eventualmente pertencentes aos limites administrativos,
ou estatísticos, da Vila ou da freguesia de Almeida, que não são abrangidas
pela área de reabilitação urbana devem ser entendidas como assentamentos
rústicos, e por isso não abrangidos pelas preocupações próprias de uma área
de reabilitação urbana.
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”.

O fundamento da delimitação de área de reabilitação urbana da Vila
de Almeida, 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 verdes estão relativamente bem cuidados, embora subaproveitados e
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há equipamentos interessantes que não se apresentam, nem degradados nem
disfuncionais, sendo de realçar como excepção, o “Quartel das Esquadras”, e o
edifício dos “serviços técnicos do município” e serviço de “Finanças”
importantes na sua dimensão e no seu significado histórico e patrimonial que
se encontram desvitalizados e degradados.

Os edifícios podem apresentar, em alguns casos, um bom estado de
conservação, mas estão funcionalmente desajustados ou, mesmo, sem
qualquer função.

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 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 e económica.
Não menos importantes e determinantes para o sucesso da
revitalização física, social e económica da Vila de Almeida, 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 nos tecidos urbanos existentes;
Qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis,
promovendo a inclusão social e a coesão territorial;
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Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às
infraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas;
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.
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Cartografia de base

Imagens de algumas cartas, fotografias e maqueta de Almeida
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Imagem de ortofotomapa de Almeida
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3 – DELIMITAÇÃO CARTOGRÁFICA DA ARU
Rui Loza, Arquitecto

EXERCÍCIOS PARA UMA DELIMITAÇÃO DE ARU
(sobre imagem do Google de 2015)

Limites mais relevantes

Limite da área urbana intramuros - vermelho
Limite das muralhas - castanho
Limite da área de fossos e revelins - verde
Limite da área edificada de almeida – azul
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ESBOÇO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE
ALMEIDA

Limite da ARU coincidente com a área de edificação consolidada de
Almeida – azul

O limite da ARU de Almeida é definido pelo contorno da área consolidada da
Vila intramuros, e dos arrabaldes de Santo António, São Francisco e São
Pedro, sendo, no lado Poente, não edificado no exterior das muralhas, definido
pela via de circulação exterior da vila, conforme representado na planta anexa
que é parte integrante do presente documento.
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