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“Uma cidade, uma terra, é o fruto de gerações que se 

sobrepuseram, deixando-lhe marcas sucessivas, como 

estratos arqueológicos; é a vivência dos homens e 

mulheres do [...] passado e do [...] presente. Os do 

futuro farão o que quiserem, mas farão certamente 

melhor se melhor conhecerem”.1 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Nelson Correia Borges, cit. in Coimbra e Região - Novos Guias de Portugal, p. 9. 

Fig. 3.1 - A Baixa da cidade - onde o
Mondego desempenhou uma peculiar
forma de sustentabilidade através da
regularidade das suas cheias e no modo
como sucessivamente assoreou os campos
marginais (JLF, 2004). 
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3.1 - A PERIFERIA URBANA ATÉ AO SÉCULO 

XIX  

 

3.1.1 - INTRODUÇÃO 

Neste Capítulo se estudam as intervenções 

urbanísticas em Coimbra, analisando-se numa 

primeira parte as formas de intervenção no crescente 

arrabalde, 2 sobretudo no que concerne à organização 

e desenvolvimento urbano da cidade até finais do 

século XIX.  

Da análise das iniciativas de organização territorial e 

através da observação das práticas urbanísticas até à 

época da Revolução Industrial, se procura caracterizar 

o crescimento e consolidação da extensão periférica 

da cidade, tanto por acções técnicas, políticas e 

sociais planeadas e desenhadas, como pelos efeitos 

naturais e/ou casuísticos, segundo rotinas de um 

secular desenvolvimento e expansão da urbe no 

sentido do crescente arrabalde. Pela observação da 

ocupação e consolidação edificada do arrabalde, se 

analisam e as formas de regeneração e requalificação 

urbana e se avalia o crescimento periférico da urbe, a 

ocupação e transformação do espaço rural, bem como 

o progressivo estabelecimento das 

complementaridades inerentes ao binómio cidade-

campo. 

Pela análise das variadas práticas urbanísticas, se 

procuram fundamentos para a compreensão das novas 

formas de desenho periurbano adoptadas e que 

contribuíram para o equilíbrio funcional e integração 

ambiental e estética na ocupação da área territorial.  

                                                      
2 Arrabalde (do árabe “ar-rabad” = subúrbios). Zona situada nas proximidades de uma cidade e que se 

encontra fora dos seus muros ou do seu recinto = arredor, periferia. Zona extrema de uma localidade, 
povoação … ainda que dentro dos seus muros, por oposição ao centro. In “Dicionário de Língua 
Portuguesa Contemporânea”, Academia das Ciências de Lisboa e Editorial Verbo, Lisboa, 2001, 345. 

Fig. 3.2 - Vista quinhentista da cidade
com muralhas medievais (Coutinho, 
2001, 20). 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 142

3.1.2 - ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO 

ARRABALDE  

Testemunhando as suas origens, tanto a cidade central 

tal como o seu crescente arrabalde, evidenciam no 

tempo fortes indícios de uma formação e urbanística, 

sobretudo em relação a Idade Média e à 

contemporaneidade. Desde espaço amuralhado no 

ponto de encontro entre a serra e a planície, numa 

moldura e amenidade de um rio que antes fora 

navegável, até à construção das infraestruturas de 

comunicação em finais do século XIX, a cidade 

evidencia uma estrutura viária sucessivamente 

melhorada e que a ligou a sul e a norte. 

Caracterizando três fases distintas da sua história, a 

importância e influência destes elementos reflectem-

se na expressão do crescimento da urbe, 

correspondendo segundo Cortesão et al. (1944, 184) 

“grosso modo, às épocas romana, medieval e 

moderna”.  

Pesem as alterações e os seus destinos pela 

romanização e ocupação árabe, como pela eleição 

como capital do Reino, a urbe, mercê da sua posição 

geográfica, da sua tradição, “do espiritualismo da sua 

paisagem” e da cultura do seu povo, “permaneceu 

através de todos os tempos como um ambiente 

inspirador, centro de actividade artística, espaço de 

desenvolvimento económico e principal foco da 

cultura portuguesa” (Cortesão et al., 1944, 186).  

Pela harmonia na combinação de heranças 

morfológicas, a cidade cresceu coerente numa 

integração paisagística, como recorda Sant’Anna 

Dionísio referindo a removedora página de Fialho de 

Almeida, quanto à “maravilhosa surpresa da vista 

Fig. 3.3 - A Alta de Coimbra no século 
XIX (GAAC, 1988, 153). 
 

Fig. 3.4 - Vestígios de construções pré-
romanas e romanas, recentemente 
destruídas, aquando da construção do 
novo anfiteatro da Faculdade de Direito 
(Coutinho, 2001, 20). 
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sobre a cidade, para quem vinha pela antiga Estrada 

de Lisboa”. Terá sido nesse transe de jornada que o 

conde Raczyuski exclamou segundo Dionísio et al. 

(1944, 181): “Quando o quadro inteiramente se 

desvendou, fiquei como que deslumbrado”. Por entre 

cenários de paisagem deslumbrante, a urbe beneficiou 

desde tempos remotos, de um território cujo relevo 

lhe conferiu uma especial e inesgotável originalidade, 

enquadrando-a periferias plenas de belezas naturais e 

pontos de vista invocadoras de apuradas 

sensibilidade.  

Coimbra teve o seu núcleo primitivo no cimo da 

colina Alta, para isso muito contribuindo a posição 

dominante e estratégica do sítio, bem como a 

encruzilhada de caminhos, local obrigatório de 

passagem entre o sul e o norte.  

Pesem as provas de uma ocupação pré-histórica, foi 

na época romana que se verificou a fixação urbana. 

Daí se reconhece a Aeminium com o seu centro no 

fórum construído sobre um criptopórtico e desse 

período ainda se reconhecem segundo Borges (1987, 

35) arcos honoríficos, variadas construções, um 

aqueduto para abastecimento de água à cidade alta e 

um espectáculo do circo (no local da actual Praça do 

Comércio).  

A estrada romana atravessando o Mondego por sobre 

uma ponte em pedra, seguiria o percurso hoje 

ocupado pelas ruas Ferreira Borges, Visconde da Luz 

e Direita (Borges, 1987, 37). Na cidade alta as 

principais vias corresponderiam às que deram lugar à 

Rua Larga e à rua que descia do Largo da Feira pela 

Rua das Covas até ao Largo da Sé Velha. Para além 

da Almedina, que para sempre designou a cidade 

Fig. 3.5 - Mapa de Coimbra segundo
Fernandes Martins (Alarcão, 1987). 
 

Fig. 3.6 - Porta de Genicoca, ou Arco da
Traição, da antiga muralha de Coimbra
(Vasconcelos, 1993, Vol. I, 17). 
 

Fig. 3.7 - A cidade universitária na
década de 1940 (GAAC, 1988, 95).  
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dentro das muralhas, restam da arquitectura e do 

urbanismo muçulmano e moçárabe, vagas sugestões 

de medina no dédalo3 de ruas na zona dos Palácios 

Confusos, de S. Cristóvão e da Travessa do Cabido.  

No burgo de Santa Clara, pólo de crescimento 

periférico e constituindo-se no primeiro núcleo de 

industrialização da cidade, se estabeleceram 

indústrias desde o século XVIII. Ainda num 

arrabalde mais afastado da cidade, se desenvolveram 

à sombra de mosteiros, os vizinhos burgos de Celas e 

de Santa Clara.  

Nas margens do Mondego, já em finais do século 

XIX se construíram jardins, refez-se o cais, alargou-

se o Largo da Portagem e reperfilou-se a Avenida 

Navarro até à nova estação dos caminhos-de-ferro e 

neste troço da Avenida se implantaram as novas 

unidades hoteleiras da cidade (Borges, 1987, 37).  

 

3.1.3 - MORFOLOGIA URBANA E OCUPAÇÃO 

DO “ARRABALDE” 

O centro histórico  

Primeiro elemento diferenciador da cidade e 

integrando o casario antigo, o centro histórico é a 

denominação sob a qual se passou a designar 

segundo Méndez (1988, 400), o fragmento de tecido 

urbano que se consolidou anteriormente à fixação do 

“modelo de cidade industrial” no século XX. Ainda 

que a sua área de implantação em Coimbra, seja 

reduzida face ao crescimento generalizado da 

periferia urbana nas últimas décadas, o centro 

histórico afirmando-se através de uma imagem 

                                                      
3 “Lugar onde é fácil perder-se devido ao cruzamento confuso dos caminhos; labirinto”, In Dicionário de 

Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciências de Lisboa e Editorial Verbo, Lisboa, 2001, p. 
1079. 

Fig. 3.8 - Planta da A Alta de Coimbra -
sobreposição da malha urbana da Cidade 
Universitária com a estrutura medieval 
consolidada (GAAC, 1988, 167). 
 

Fig. 3.9 - Arquitectura característica das 
habitações da Alta demolida - Largo  de 
S. Salvador (GAAC, 1988, 196).  
 

Fig. 3.10 - A Sé Velha vista descendo da 
antiga Rua das Covas, actual Rua Borges 
Carneiro (GAAC, 1988, 203). 
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singular, mantém um inegável significado e valor 

simbólico.  

Formas urbanas e sua integração no território 

A cidade antiga é o exemplo de uma implantação 

defensiva que se repetiu com regularidade junto às 

margens do rio. De localização estratégica, ocupando 

o morro e a colina, e dominando o território, a urbe 

tipificou uma integração urbana numa malha de ruas 

que caracterizou definitivamente o seu tecido. Numa 

topografia acidentada se articularam com coerência as 

tipologias arquitectónicas, consolidando-se numa 

integração sustentável que o tempo mediou e os 

homens souberam repetir na ocupação da crescente 

envolvente. Resultado de uma paulatina edificação, o 

núcleo histórico evidencia o reforço de uma 

consolidação urbana e arquitectónica no tempo, 

contribuindo para um crescimento sustentável da 

urbe, antes dentro do perímetro da muralha, para 

depois se estender ao arrabalde. 

Composição urbana em torno da malha viária 

A cartografia da cidade identifica o perímetro 

irregular do primitivo recinto amuralhado, por entre o 

circular e o elíptico (limitado a noroeste pela actual 

Rua Ferreira Borges), em cujo interior ainda se 

observam vestígios da fixação Romana - o 

criptopórtico construído a meia encosta e servindo de 

fundação ao fórum.  

Reportando-se à fixação urbana anterior à Aeminium, 

Jorge Alarcão (1987, 88) particulariza fundamentos 

de uma organização regular romana alicerçada no 

“cardo” e no decumanos cruzando-se no forum 

central. Das origens da Aeminium se identificam 

ainda segundo Alarcão (1987, 74), restos 

Fig. 3.11 - Conimbrica, Lusitaniae urbs
ad Mun-dam, aqueductu Sebastiani regis
celebris (Vasconcelos, 1993). 
 

Fig. 3.12 - Coimbra vista da margem sul
em 1838 (Dias, 1995). 
 

Fig. 3.13 - A reconstrução da Alta da
cidade fez desaparecer o antigo casario
(AAEC, 1984, 4).  
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parcialmente conservados e uma disposição 

deformada, consequente do crescimento dos burgos e 

da ocupação do arrabalde na Idade Média.  

É a partir da fixação romana que se verifica uma 

crescente consolidação da urbe em torno do morro, 

seguindo um “…plano misto de forma circular e 

elíptica, definido por uma disposição rádio-

concêntrica da sua rede viária básica, 

correspondendo às formas de implantação dominante 

em morro ou em elevação topográfica dominante”, à 

semelhança das áreas históricas espanholas 

interpretadas por Méndez (1987, 402).  

A expressão de um crescimento equilibrado resultou 

ainda da lenta hierarquização interna do tecido 

urbano, que em boa medida sobreviveu. Nos sectores 

centrais ou mais elevados do tecido urbano, se 

polarizaram entretanto os poderes políticos (Castelo, 

Alcáçova), eclesiásticos (Sé Velha) e económicos 

(Praça do Comércio), dispondo-se à sua volta os 

corpos legislativos e as demais actividades da urbe, 

seguindo-se um crescimento estruturado das formas 

urbanas na direcção do arrabalde. Entende-se esta 

ordem a que preside a localização das instituições 

públicas e das principais igrejas, como um respeito 

pela permanência de vínculos à tradicional 

complementaridade de usos. 

Da primeira estrutura da cidade nos séculos XII e 

XIII, se poderá considerar o espaço urbano que se 

desenvolveu por entre igrejas, casas de nobres e do 

clero ao longo do eixo central desde o Castelo (actual 

Praça D. Dinis) até ao Paço Real (Porta Férrea). 

Depois, por entre ruas de disposição radio-

concêntricas, envolvendo e descendo as vertentes do 

Fig. 3.14 - A fonte de Sant’Ana, o 
Colégio de S. Bento e o Aqueduto no 
início do século XIX (Dias, 1995, 12) 
 

Fig. 3.15 - Vista aérea da Alta com 
demarcação da zona demolida (AAEC, 
1984, XIII) 
 

Fig. 3.16 - Casario antigo demolido para 
construção da cidade universitária
(AAEC, 1984, 4). 
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morro se fixaram as habitações dos artesãos, 

mesteirais e mercadores. Nas franjas do tecido urbano 

e nas orlas agrícolas e florestais se fixaram os 

lavradores e algumas minorias ocupando o arrabalde.  

Condicionante urbana imposta pela muralha 

O núcleo da cidade antiga começara ao tempo por se 

constituir num recinto com funcionalidade e forma 

específica, física e abruptamente separado do 

arrabalde por uma muralha. Depois, através da 

sucessiva construção e reconstrução das suas 

muralhas, a Aeminium fortificou-se entre os séculos X 

e XIII.  

Os vestígios do castelo antigo e das muralhas do 

recinto fortificado da Aeminium, bem como a 

expressão da malha viária, são hoje elementos que 

facilitam o entendimento do crescimento e da 

delimitação dos seus sucessivos perímetros.  

A necessidade de ampliar o espaço edificado e 

facilitar o trânsito, contribuiu desde o século XVI 

(com a instalação definitiva dos Estudos Gerais) para 

a destruição de grande parte das muralhas, utilizando-

se a sua a pedra e os silhares na construção dos novos 

edifícios. Refira-se o caso da construção do colégio 

de Santo Agostinho de Filipo Terzi, que levou à 

demolição da muralha na área da sua implantação 

(GAAC, 1988, 16). 

 

3.1.4 - GEOGRAFIA E A QUALIFICAÇÃO DO 

ARRABALDE 

Sobre a última das colinas da cordilheira que desce da 

Serra da Estrela e acompanha o Mondego na sua 

transição para a planície, o primitivo núcleo da cidade 

lançou as raízes da sua fundação no “morro de 

Fig. 3.17 - Carta dos Irmãos Goullard -
1873  Esc. 1/5.000 (reconstituição pela
DIGS/CMC, 2005). 
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calcários morenos” a 106 metros de altitude. O 

morro desenvolvia-se pela Cumeada, acentuando-se o 

relevo para nascente pelas encostas do Tovim e do 

Dianteiro, denotando o isolamento natural da 

envolvente, facto que lhe terá favorecido uma 

estratégia defensiva. O colo estreito aos Arcos do 

Jardim isolava o morro das colinas a nascente por 

entre os vales do Jardim Botânico e da Avenida Sá da 

Bandeira, correndo neste um ribeiro na direcção da 

Rua da Moeda. Outra linha cortava o morro no 

sentido nascente-poente, do alto do Castelo (actual 

Praça D. Dinis) na direcção da Rua das Covas, Largo 

da Sé Velha e pelo Quebra-costas até à Porta de 

Almedina (Borges, 1987, 34).  

No sopé da Almedina, o sucessivo assoreamento do 

Mondego sedimentou os terrenos onde se 

desenvolveriam desde a Idade Média, por entre 

campos férteis, os bairros ribeirinhos da Baixinha, à 

volta das igrejas de São Bartolomeu, de Sant’Iago e 

das desaparecidas de São Cucufate e de Santa Justa 

(Borges, 1987, 22). 

O Rio Mondego: hidrologia e sustentabilidade  

O assoreamento do Mondego traduziu-se ao longo de 

séculos num factor de grande influência nas 

transformações urbanas da cidade. Através de cheias 

catastróficas, o rio transformou as ruas da Baixa em 

autênticos canais e assoreou os conventos medievais 

de Sant’Ana, São Francisco e S. Domingos, que após 

se recolherem à contemplação e frescura do rio, cedo 

acabariam abandonados. Sucumbiram da mesma 

forma as igrejas de Santa Justa, São Cucufate e a 

primitiva de São Bartolomeu. Parcialmente assoreado 

permaneceu durante séculos o Mosteiro de Santa 

Fig. 3.18 - Trecho duma vista de 
Coimbra, desenhada no ano de 1669 
(Vasconcelos, 1993, Est. IV). 
 

Fig. 3.19 - Barca Serrana (Borges, 1987, 
27).  
 

Fig. 3.20 - A Alta de Coimbra (Torres et 
al., 1999, 53). 
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Clara-a-Velha, acabando posta a descoberto por 

trabalhos de escavação arqueológica em finais do 

século XX. Uma consequência visível da subida 

forçada da zona baixa da cidade, verificou-se na 

Igreja de Santa Cruz, para cuja entrada se subiam 

quatro degraus no século XVI, para mais tarde se 

descerem sete (Borges, 1987, 22). 

O assoreamento do Mondego remonta a milénios, 

como demonstram estudos da antiga ponte Romana 

entre a Portagem e Santa Clara, acentuando-se a partir 

do século XII, provavelmente devido à erosão pela 

desmatação das encostas e vales da bacia hidrográfica 

para aproveitamento agrícola por parte da crescente 

população. D. Afonso V terá sido o primeiro a tomar 

medidas para diminuir o assoreamento do Mondego, 

proibindo em 1464 as queimadas ao longo das suas 

encostas até Seia. D. João II e D. Manuel I 

adoptariam idênticas medidas. Porém, não se evitou a 

reconstrução da Ponte Afonsina em 1513 pelo facto 

do areal já quase tapar os vãos dos seus arcos fazendo 

as águas galgar a ponte (Borges, 1987, 23). 

O crescimento da cidade: da “Aeminium” à 

“Almedina”  

O perímetro da Aeminium ficava aquém da extensão 

que as muralhas medievais construídas na sequência 

da invasão em 711 e que viriam a delimitar a urbe no 

domínio árabe, tornando-a numa cidade mourisca e 

moçárabe. Para além de Almedina, que para sempre 

designou esta “cidade dentro das muralhas”, poderão 

restar da ocupação mourisca algumas sugestões de 

medina no dédalo de ruas nas zonas dos Palácios 

Confusos, S. Cristóvão e da Travessa do Cabido 

(Borges, 1987, 36). 

Fig. 3.21 - Rua da Sofia, Igreja de Santa
Cruz, Colégio de Santo Agostinho e Paço
das Escolas (JLF, 2002).  
 

Fig. 3.22 - A Rua da Sofia no sítio da
antiga Porta de Santa Margarida
(Borges, 1987) 
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À época dos Descobrimentos, a cidade organizava-se 

em duas zonas, a “Almedina” na parte alta e dentro 

das muralhas onde residiam os eclesiásticos e a 

nobreza local, enquanto na parte baixa se urbanizava 

paulatinamente o arrabalde, fixando-se aí 

comerciantes, artesãos e o povo miúdo num 

emaranhado de ruas, umas paralelas ao rio e outras 

ligando-o ao interior da baixinha. Os núcleos 

polarizadores deste primeiro arrabalde, que 

entretanto se desenvolveram nas zonas da Praça 

Velha e de Santa Justa, acabariam por florescer e 

ligar-se por entre hortas e quintais, contribuindo para 

superar as condições de vida dentro da muralha. Num 

outro arrabalde exterior às muralhas, na encosta 

norte, sobre as ribas do Corpo de Deus, se fixou a 

judiaria até final do século XIV (Borges, 1987, 22). 

A instalação dos Estudos Gerais no século XVI 

trouxe a Coimbra grandes transformações, 

incrementando-se a ocupação dos espaços livres na 

zona alta e edificando-se as áreas mais favoráveis do 

arrabalde na parte baixa. Assim se construíram em 

poucas décadas, nas áreas livres da Almedina e nos 

arrabaldes expectantes da baixa, os grandes edifícios 

monacais de Santa Cruz e da Companhia de Jesus.  

Frei Brás de Braga teve grande influência na precoce 

edificação destes arrabaldes, sendo por sua acção 

que se iniciou a ocupação exterior à Almedina, 

através da edificação do Largo de Sansão, da encosta 

de Montarroio, do Pátio da Inquisição, da encosta da 

arriba de Corpo de Deus e das Figueirinhas. A 

abertura da Rua da Sofia foi a sua grande obra, ali se 

edificando os colégios de S. Miguel, Todos-os-

Santos, S. Bernardo, do Carmo, Graça, S. Pedro, S. 

Fig. 3.23 - Vista quinhentista da cidade 
com muralhas medievais (Coutinho, 
2001, 20). 
 

Fig. 3.24 - Pormenores das cantarias que 
emolduram os portais do Convento de 
Celas, (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.25 - Alçado principal do Mosteiro 
de Celas (JLF, 2002). 
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Boaventura, S. Tomás, S. Domingos e de Santa Justa 

(Borges, 1987, 37). 

Em Celas, Santo António dos Olivais e em Santa 

Clara, num arrabalde já mais distante, se 

desenvolveram à sombra dos respectivos mosteiros, 

os vizinhos burgos do mesmo nome. O Mosteiro de 

Celas, numa afirmação da ocupação do arrabalde a 

nascente da urbe, desenvolveu-se sobretudo a partir 

da fundação da Nacionalidade pela edificação de 

formas arquitectónicas notáveis, de que se conserva o 

claustro magnífico (Pinto, 2001, 72). Este mosteiro, 

num recanto profundamente evocativo do arrabalde 

medieval de Celas, é notável pelo seu claustro 

romano-gótico de colunas geminadas e capitéis 

revestidos de altos-relevos, que do primitivo Paço dos 

Estudos Gerais de fins do século XIII para ali se julga 

terem sido levados no século XVI (Dionísio et al., 

1944, 309). 

A crescente ocupação do arrabalde 

O surto de desenvolvimento urbano em Coimbra no 

século XVI, traduziu-se na abertura de arruamentos e 

na construção de novos edifícios, levando a uma 

consequente necessidade de mão-de-obra, o que terá 

contribuído para um crescimento populacional de 

5.200 para 10.000 habitantes entre 1527 e 1570 

(Borges, 1987, 37).  

O burgo de Santa Clara consubstanciou-se numa 

outra área de expansão urbana, aí se fixando unidades 

industriais desde o século XVIII. Santa Clara ter-se-á 

mesmo constituído no primeiro núcleo de 

industrialização de Coimbra, seguindo-se-lhe no 

século XX o desenvolvimento industrial da zona da 

Estação Velha. Numa 3ª. etapa, as áreas industriais 

Fig. 3.26 - O Colégio de S. Pedro, o
Aqueduto de S. Sebastião e o Jardim
Botânico (Dias, 1995, 83). 
 

Fig. 3.27 - Vista norte do Convento e do
Burgo de Celas a partir da Avenida
Armando Gonçalves (JLF, 2002). 
 
 

Fig. 3.28 - Igreja de Santa Justa e núcleo 
de casas antigas (Dias, 1995, 77) 
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deslocaram-se para uma periferia mais distante, 

implantando-se ao longo da Estrada Nacional Lisboa-

Porto (Simões, 2002b). 

Após o desenvolvimento Quinhentista e até ao final 

do século XIX, Coimbra manteve-se sem grandes 

alterações, sendo apenas pontualmente acrescentada 

por novas habitações, edifícios, colégios e pelo 

Seminário. São de se salientar contudo, as reformas 

do Marquês de Pombal ao fazer desaparecer o 

Castelo e levando à criação do Jardim Botânico e à 

construção da Praça com o seu nome (Borges, 1987, 

37). 

A extinção das ordens religiosas, o desenvolvimento 

da pequena burguesia e o início da industrialização 

contribuiu para o crescimento da cidade. O Mercado 

D. Pedro V foi inaugurado em 1867 e em 1889 se 

iniciou a urbanização da Quinta de Santa Cruz, em 

cujo vale se implantou a Avenida Sá da Bandeira, 

rematada no topo pela Praça de D. Luís (actual Praça 

da República), local onde convergiram novos 

arruamentos, os quais integravam uma urbanização 

de moradias e edifícios destinados às classes 

pequeno-burguesa e capitalista (Borges, 1987, 37). 

Integrando na sua estrutura lugares antes dispersos 

pelo arrabalde, Coimbra não parou de crescer ao 

longo do século XIX. Os terrenos cultivados ainda 

pouco antes, assim como alguns aglomerados e as 

povoações rurais e agrícolas mais próximas do centro 

urbano, forma sendo invadidas por arruamentos e 

urbanizações, edificaram-se progressivamente e 

integraram-se na crescente edificação do arrabalde 

(Borges, 1987, 38). Fig. 3.29 - Igreja de Santa Justa no 
arrabalde da cidade (JLF, 2002).  
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3.1.5 - A QUALIFICAÇÃO DO ARRABALDE  

O núcleo histórico integrou-se harmoniosamente 

numa extensão de variadas matizes, por entre casario, 

monumentos, ruas e gentes numa natural simbiose 

com os arrabaldes. Por entre caminhos, áreas 

agrícolas e florestais, e um deslumbrante 

enquadramento com o rio, a cidade antiga não deixa a 

cada momento de surpreender pela participação numa 

paisagem de sonho, que ainda hoje como antes, 

impressiona de sobremaneira fazendo com que “o 

mal desta paisagem de Coimbra seja o de não ter 

arestas que o corpo e o espírito precisem de limar…” 
4 (Borges, 1987, 12). 

Almedina: origens de uma coerência no 

crescimento periurbano 

A coerência do desenvolvimento da cidade antiga 

espelha-se na malha orgânica, nela transparecendo 

indícios de ortogonalidade e aproximação ao traçado 

das ocupações radio-concêntricas. Os arruamentos da 

Almedina implantaram-se com coerência adoçando-se 

à colina da Alta e apoiados nas curvas de nível e as 

linhas de cumeada. Ainda assim, uma planta 

evidenciando um desenvolvimento irregular das ruas 

da urbe até ao século XII, caracteriza um traçado 

islâmico e comprova a coexistência de um desenho e 

uma sociabilidade moçárabe.  

Assim, por entre caminhos segundo as curvas de nível 

e ao arrepio encurtando percursos, a urbe cresceu 

organicamente ao longo de séculos, edificando-se e 

humanizando-se vinculando-se e afeiçoando-se 

paulatinamente à adversidade da topografia.  

 

                                                      
4  Miguel Torga, Diário VII, Coimbra, Ed. Autor (1956). 

Fig. 3.30 - Igreja de Santa Cruz (JLF,
2002). 
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Ordenamento sustentável do arrabalde 

Pelos testemunhos da cidade, se percebe um crescimento urbano até ao século XIX sem 

plano nem desenho, que não seja a de uma ancestral atitude na forma de ocupar o território. 

Predeterminadas pelos espaços que separavam o edificado, se implantaram e adequaram as 

ruas à topografia procurando as melhores panorâmicas. Por entre ruas, ruelas e caminhos 

gerados por uma espontânea sociabilização e urbanização, a par de uma integração do 

edificado com a envolvente, a urbe e o seu crescente arrabalde se afirmaram numa lógica 

orgânica e humanizada através de uma composição urbana e arquitectónica numa coerente 

relação de equilíbrio cidade-campo. 

Crescimento orgânico e sustentabilidade do arrabalde 

Pese a antiguidade histórica da cidade, reconhece-se que os seus mais elevados índices de 

crescimento urbano se verificaram no século XI com a fundação da Nacionalidade e no 

século XVI, aquando da fundação dos Colégios (Borges, 1987, 37). Com o 

desenvolvimento industrial, a ocupação edificada do arrabalde acentuou-se a partir do 

final do século XVIII, culminando numa derradeira dispersão no último quartel do século 

XX.  

Nos sucessivos ciclos de crescimento e dispersão urbana, a cidade cresceu dominantemente 

na horizontal, sem um desenho urbano regulador, nem propostas formais concretas de 

organização espacial e funcional, podendo-se constatar o facto pela simples vivência da 

urbe, e numa outra escala pela leitura da cobertura cartográfica do território. Seguindo 

políticas sócio-culturais avulsas, a cidade não deixou de alcançar na ordem urbanística e 

arquitectónica uma elevada notoriedade estética. Agora confirma-se no território, que 

numa boa integração da cidade central com o arrabalde, se seguiram práticas de 

intervenção fundadas numa progressiva qualificação, superando-se a precariedade 

funcional, ambiental e estética. 

 

3.1.6 - CRONOLOGIA DA EXPANSÃO URBANA ATÉ AO SÉCULO XIX 

Até à ocupação Pré-Romana 

Não ocorrem vestígios assinaláveis em relação à pré-história da cidade na sua área central, 

sendo apenas de salientar a Gruta dos Alqueves, na margem esquerda do Mondego junto 

ao Alto de Santa Clara na actual periferia urbana, onde foi recolhido algum espólio pré-

histórico.  
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Pese a raridade dos achados, parece evidente uma 

ocupação pré-romana da colina. Esse local, com dois 

vales profundos cavando um fosso natural à volta da 

colina, também se oferecera excelente aos romanos 

(Alarcão, 1987, 87). Enquanto na Aeminium se 

vinham esbater as terras altas do interior e começava a 

planície que se desenvolvia até ao litoral, aos 

privilégios do sítio, a urbe juntava as vantagens do seu 

posicionamento, como salientou Fernandes Martins 

(Borges, 1987, 34).  

Na zona da Portagem, a ponte romana há muito 

assoreada permitia o atravessamento do Rio. A via 

romana ligava Olissipo a Bracara Augusta 5, no 

sentido sul-norte e não podia encontrar melhor 

cruzamento com o Mondego que não fosse na 

Aeminium: para poente os terrenos eram baixos e 

alagadiços e o rio largo e caudaloso; para nascente, as 

margens do Mondego tornavam-se acidentadas 

dificultando a travessia. O Rio Mondego era então 

navegável para além da Aeminium até à foz do rio 

Dão, constituindo-se numa importante via fluvial, 

depois muito utilizada na Idade Média (Borges, 1987, 

26). 

Pelos elementos romanos reconhecidos, pelo valor que 

se atribui à via militar e ainda pela localização da 

cidade na encruzilhada com o rio, é salientar a 

importância da Aeminium (1987, 88). 

A romanização da Aeminium  

Os Romanos chamaram-lhe Aeminium, e na opção que 

tomaram de aqui instalar uma capital da civitas, as 

vantagens da sua posição geográfica terão sido mais 

determinantes que a importância do oppidum indígena 

                                                      
5  Ocupação romana na Península Ibérica: 218 AC a 409 DC. In Fátima Costa e António Marques (2008), 

Historia e Geografia de Portugal, Porto Editora, 2008. 

Fig. 3.31 - O Arco de Almedina
(Marques, 2001, 15). 
 

Fig. 3.32 - Sé-velha - perspectiva de parte
do coro visto da nave, com os seus arcos e
tectos mudéjares (Vasconcelos, 1930,
166). 
 

Fig. 3.33 - A vetusta Torre de Almedina
(Borges, 1987, 40). 
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(Borges, 1987, 38). 

A topografia não se prestava à implantação hipodâmica, tendo-se mesmo assim seguido a 

regra de implantar o fórum romano bem no coração da Aeminium, opção que surpreende 

pelas dificuldades do declive (Alarcão, 1987, 88). Enquanto as construções romanas 

obedeciam a soluções estandardizadas, ter-se-á adoptado neste forum uma solução própria 

(1987, 88). O criptopórtico, considerado como a mais antiga e perfeita estrutura edificada 

construída pelos romanos foi construído através de pujantes muros em pedra calcária 

amarela. Virgílio Correia e Nogueira Gonçalves consideram esta obra como “o mais 

notável exemplar de edifício civil do País na época imperial avançada” (1947, X). 

A Porta do Sol junto ao Castelo (na zona da Praça D. Dinis), ao cimo da encosta 

acompanhada pelo aqueduto romano, terá sido uma das entradas na cidade, de onde 

divergiam duas vias, uma correspondendo à Rua Larga e outra descendo da Porta do Sol, 

pelo Largo da Feira até à Sé Velha. É tentador seguir a descrição de Jorge Alarcão (1987, 

88) e perceber nas ruas de São João e de São Pedro o eixo principal norte-sul. 

Ao fundo da Couraça de Lisboa, um arco triunfal ilustrado na gravura de Bráunio do 

século XVI, simbolizava uma entrada principal da cidade marcando o início de um 

arruamento importante (correspondente à actual Rua Joaquim António de Aguiar). No 

século XVIII ainda aí se conservavam restos do arco (1987, 88). “Um documento precioso, 

encontrado ao fundo da Couraça dos Apóstolos,... diz-nos que a Civitas Aeminium 

consagrou a Constâncio Cloro, quando Augusto (305-306), um monumento. ... a indicação 

é preciosa valorizando-a ainda a lápide pela inclusão do nome de Aeminium” (Correia et 

al., 1947, IX-X). 

Bárbaros e Visigodos 

Do domínio bárbaro, de que se mantém o nome de Imínio, não ocorrem referências quanto 

a edificações que tenham perdurado séculos à semelhança das romanas. Uma pedra 

adornada de roseta quadrifólia, pertencente ao templo que antecedeu a Sé Velha e 

recolhida por António Augusto Gonçalves entre os destroços da sua restauração, poderá ser 

um vestígio dos Bárbaros. Do domínio dos Visigodos e integrados na arte da Aeminium 

cristianizada, ressalta o achado duas lápides decoradas com rosetas ao gosto do século VII 

na zona do claustro da Igreja de S. João de Almedina (Borges, 1987, 38). 

O Moçarabismo 

Após tomada pelos Mouros, manteve-se por séculos na cidade e na região, uma população 

influenciada pela cultura islâmica e por tradições mediterrânicas, profusamente 
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documentada na toponímia, no urbanismo, nas 

técnicas construtivas e nas formas arquitectónicas 

(Borges, 1987, 36). 

Interpretando o cronista ar-Razi a propósito da cidade 

do Mondego no século X, poder-se-á formar uma 

ideia da sua transformação em medina, enquanto 

servida por um território agrícola envolvente: “A 

cidade de Coimbra é muito forte e tem um castelo 

excelente. A cidade é bela e dotada de diferentes 

bondades; possui na margem do rio uma veiga muito 

boa para a agricultura, mesmo sem ser regada…”. 

Com a ocupação árabe, a Medina transformou-se 

numa monumental alcáçova com um bairro anexo 

dominando a colina. Segundo Torres et al. (1999, 53-

54), junto ao rio e ao longo de uma calçada que 

seguia para norte, cresceu nesse período um bairro 

populoso de pescadores, comerciantes e artesãos, a 

que se tinha acesso pela Porta de Almedina. 

À época islâmica a cidade abrangia uma área 

aproximada de dez hectares amuralhados onde viviam 

três a quatro mil habitantes. As muralhas que 

rodeavam a Medina nesse período, desenvolviam-se 

ao longo da actual Couraça de Lisboa, encostavam à 

Rua Ferreira Borges, com ela se interligavam através 

do Arco de Almedina, subindo depois até ao 

criptopórtico romano. O antigo castelo fortificado (a 

alcáçova) da Almedina implantava-se na zona do 

actual Largo de D. Dinis, localizando-se o cemitério 

islâmico a norte das muralhas, na zona onde se 

construiu a Sé Nova (Torres et al., 1999, 55). 

O Românico  

Do Românico se colhem referências no século XI em 

relação à Igreja de S. João de Almedina, com os 

Fig. 3.34 - Fachadas ocidental e
setentrional da Sé Velha em 1870
((Vasconcelos, 1930)  
 

Fig. 3.35 - Gravura de Coimbra inserta na
obra de Bráunio (Alarcão, 1987).  
 

Fig. 3.36 - Planta da Sé Velha de
Coimbra (Dionísio et al., 1940, 240). 
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capitéis simplificados do claustro a apresentarem já 

um gosto pré-românico (Borges, 1987, 39). A Igreja 

de S. Pedro, pelas arcadas cegas da capela-mor e até 

à sua demolição em meados do século XX (aquando 

das demolições da Alta), terá sido o mais antigo 

monumento Românico do segundo Milénio em 

Coimbra. 

Do período Românico, o epitáfio do presbítero 

Rodrigo falecido em 1155, remete-nos para uma 

abordagem em relação ao crescimento e expansão da 

urbe, ao referir-se à construção do Mosteiro de Santa 

Justa no arrabalde entre 1102 e 1155 (Borges, 1987, 

79). 

A arquitectura militar 

Da arquitectura militar medieval são as muralhas que 

cercavam o núcleo urbano fortificado, designado de 

Medina pelos muçulmanos e perdurando o nome de 

Almedina no domínio cristão. Dentro das muralhas, 

além da Alcáçova (também com muralha primitiva), 

numa elevação a nascente, a cidadela era dotada de 

um sistema defensivo com duas torres, a de Hércules 

mais a nascente de planta pentagonal dominando o 

Castelo Velho, e a de Menagem ou da Cisterna do 

Castelo Novo, defendendo todo o recinto (GAAC, 

1988, 15-29). 

Também já nada existe dos muros e torres que 

defenderam o mosteiro de Santa Cruz e parte do 

arrabalde habitado, acabando por desaparecer em 

1935 a edificação que havia sido aproveitada como 

torre dos sinos do Mosteiro no século XVI (Borges, 

1987, 114; GAAC, 1888, 16). 

 

 

Fig. 3.37 - A Torre de Anto (Dionísio et 
al., 1940, 234). 
 

Fig. 3.38 - Alçado da muralha da Couraça 
de Lisboa à data de 1773 vista pela face 
interna, com restos do adarve ou caminho 
de ronda. Desenho de Guilherme 
Francisco Elsden (Vasconcelos, 1993, 
Vol. I). 
 

Fig. 3.39 - Alçado da muralha da Couraça 
de Lisboa à data de 1773 vista pela face 
interna, com restos do adarve ou caminho 
de ronda. Desenho de Guilherme 
Francisco Elsden (Vasconcelos, 1993, 
Vol. I). 
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A cidade antiga e o arrabalde 

No período romano, depois do ano de 216 AC, a 

ocupação seria tão poderosa que a população da 

cidade dispensaria muralhas. Depois, enquanto 

elemento de defesa, as muralhas separaram sempre a 

Almedina e o arrabalde, isto é, a cidade em relação 

aos campos envolventes. A epigrafia pouco esclarece 

quanto à idade da muralha, podendo levar-se mais em 

conta o extenso lendário mouro sobre o castelo. Do 

domínio visigótico (414-714), transparece que as 

muralhas não seriam necessárias, por se tratarem de 

povos migrantes e não se lhes reconhecerem 

inimigos. Historiadores da antiguidade romana como 

Plínio e Ptolomeu, descreveram a cidade como forte e 

produtiva, junto de um rio piscoso que levava ao mar, 

e Edrisi acrescentou que a cidade se encontrava 

edificada sobre uma montanha redonda e rodeada de 

boas muralhas (GAAC, 1988, 11).  

No ano de 711 deu-se a invasão árabe da Península e 

a partir de 714 e ao longo de um domínio muçulmano 

de três séculos a cidade passou a chamar-se de 

Colímbria. As muralhas terão servido no domínio 

sarraceno entre os séculos VIII e XII, enquanto a 

cidade passou períodos de agrura, sendo tomada e 

retomada, com graves consequências e nem mesmo a 

Catedral de Santa Maria Colimbriense (Sé Velha) se 

livrou de ser arrasada em 1117 (Borges, 1987, 35-37). 

Passada a época em que as muralhas e as torres 

serviam para defesa da cidade e tornando-se 

obsoletas, começou o aproveitamento das suas pedras 

aparelhadas para construção de novas construções. 

Segundo Carneiro da Silva, “Não se faz uma 

demolição de uma casa na Alta, especialmente nas 

Fig. 3.40 - Reconstituição da muralha
medieval de Coimbra no século XVI 
(GAAC, 1988, 167). 
 

Fig. 3.41 - O lado norte da muralha da
Almedina e a Torre de Anto (Dias, 1995).
 

Fig. 3.42 - Restos da Torre de Belcouce e
da muralha da Aeminium à Couraça da
Estrela (Borges, 1987, 38). 
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couraças, que não surjam restos materiais das edificações romanas…” “E não pode 

deixar de referir-se o achado junto da Torre de Preconio ou Porta Nova, da Lápide 

romana que finalmente certificou que aqui fora Eminium” 6 (GAAC, 1988, 15). 

Os livros de legislação medieval e quinhentista (Os Livros da Correia) contêm 

determinações régias ameaçando com severas penas “quem tirasse pedras da muralha e 

dos muros de afora ao redor dela”, sendo obrigados a corrigir os danos causados. Proibia-

se ainda a abertura de covas no caminho junto ao perímetro da muralha (GAAC, 1988).  

Segundo Carneiro da Silva, se sabe por uma carta de D. Afonso V, que a Almedina era 

muito despovoada. Assim deverá ter sido por longo tempo, uma vez que D. Fernando 

recomendou que se guardassem os direitos de couto aos estudantes moradores, dando-lhes 

o direito a ocupar as mesmas casas no ano seguinte (eram as Repúblicas do século XIV).  

A partir do século XVI, enquanto a muralha perdia as suas funções arruinando-se os seus 

muros e torres, ainda o Município procurou proteger o que dela restava, chegando a 

deliberar o seu parcial aforamento, tal como aconteceu com a Torre de Belcouce (GAAC, 

1988). 

As muralhas da Almedina 

Envolvendo o morro proeminente da Alta, sustentado por arribas intransponíveis erguia-se 

uma muralha de forma elíptica, fixando-se às encostas com declives entre 60º a 90º graus. 

Com cinco portas e numerosas torres, a muralha desenvolvia-se por um perímetro de 2.000 

metros, apresentando a sua estrutura mais recente um intradorso em alvenaria cimentada 

ligando alguns restos romanos; restos visigóticos foram também encontrados no 

enchimento dos muros; uma forra grossa em alvenaria de pedra afirmava a sua robustez 

exterior (GAAC, 1988, 18). A muralha traduziu-se numa fronteira marcante, tanto pela 

forma da sua implantação como pela relação que estabelecia numa mediação da urbe com 

o arrabalde, separando o rural do urbano.  

Constituindo-se num dos acessos ao interior da muralha, a Porta de Almedina integrava a 

Porta de Barbacã, 7 (com os seus alicerces a 3 metros de profundidade em relação ao actual 

nível de acesso), seguindo-se-lhe a Porta do Arco da Rua dos Francos 8 (GAAC, 1988, 18). 

Na segunda metade do século XX pretendeu-se demolir o Arco de Almedina, em benefício 

                                                      
6 Armando Carneiro da Silva, citado em Ibid. 
7 Barbacã - muro construído diante das muralhas e mais baixo que elas, para defender o fosso; obra 

avançada de um recinto fortificado, destinado à defesa; fresta nas muralhas destinada a observar o campo 
inimigo e a atirar sobre ele. Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciências de 
Lisboa. p. 483 

8  Topónimo que advém de franchis, comerciantes venezianos, germanos, judeus e franceses. 
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da construção de um edifício bancário; o conflito 

beneficiou o Arco segundo Carneiro da Silva, levando 

a que se demolisse a habitação que se lhe sobrepunha. 

Seguindo a muralha no sentido norte pelo adarve, a 

Torre da Contenda 9 localizava-se 100 metros acima 

onde se ergue o Paço de de Sub-Ripas. Um pouco 

adiante, junto da Torre de Preconio demolida em 

1888,10 existia a Porta Nova. Foi na demolição da casa 

junto à Torre que se encontrou a lápide epigráfica 

romana, confirmando que a Aeminium correspondia à 

actual Coimbra (GAAC, 1988, 24). A partir da Torre 

de Preconio a muralha subia, inflectindo para Sul até à 

praça-forte da cidade, numa zona que deveria estar 

quase despovoada no século XVI,11 integrando no 

percurso pequenas torres (que Hoefnagel desenhou na 

sua panorâmica da cidade) (GAAC, 1988, 25).  

A Porta do Sol ao lado da Torre de Hércules constituía 

o acesso nascente ao interior da Almedina. “As 

grandes Torres de Hércules e a Torre Quinária 

construídas dentro de um reduto, também de alta 

muralha, eram elementos de uma segunda cidadela, 

se considerarmos que os Paços Reais com suas 

defesas formavam outro” (1988, 25). Em princípios 

do século XVII as torres da muralha encontravam-se 

arruinadas, insistindo a Câmara junto do Rei para que 

fossem reparadas. A Torre Quinária terá sido 

reedificada no reinado de D. Sancho I em 1198. As 

torres tiveram o seu fim por carta Régia de 11 de 

Outubro de 1772, determinando-se a sua demolição 

para aí se construir o edifício do Observatório 

                                                      
9  Por a história a ligar ao crime político do assassinato de Maria Teles. 
10 Segundo Armando Carneiro da Silva a Porta Nova esteve de pé até à invenção da fotografia, já que ela é 

visível numa das mais antigas fotografias da cidade. 
11 Uma vez que foram poucas as expropriações e apropriações que os Jesuítas tiveram que fazer para edificar 

o a Igreja e o Colégio das Artes. 

Fig. 3.43 - Ocupação da Torre de
Belcouce (JLF, 2002).  
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Universitário.12  Abaixo do Castelo, a muralha 

inflectia para poente, sendo aí visível um cunhal de 

grandes pedras, possíveis restos de duas torres 

redondas que Hoefnagel retratou, bem como a 

pequena torre dos muros da Couraça, aforada pela 

Câmara no século XVI (GAAC, 1988, 27). A porta 

que mais identificou a muralha com o período de 

ocupação árabe, encontrava-se uns 50 metros abaixo. 

Referida como Porta de Ben-Madion, Porta de Ibn 

Bodron, Porta de Genicoca, Porta Falsa e Porta da 

Traição, foi mandada demolir por Deliberação de 

Câmara de 1836 (1988, 27). 

Descendo a Couraça e a meio do caminho da Torre 

da Estrela, encontrava-se uma porta de acesso ao rio 

por uma barbacã, servindo em períodos de cerco para 

o abastecimento de água. Mais abaixo, existia a 

grande Torre de Alcouce. Tal como a maioria das 

torres da muralha, também esta terá sido erguida 

pelos árabes, arruinada pelas guerras e reconstruída 

na primeira dinastia. Documentada desde o século 

XII, foi mandada reconstruir por D. Sancho I em 

1211 (GAAC, 1988, 28).  

Uma casa nobre foi construída sobre a muralha e a 

Torre de Alcouce, e mais tarde por alvará de D. João 

V de 1707, nela se instalou o Colégio de Santo 

Agostinho dos Capuchos.  

À última torre antes da Torre de Almedina, se 

chamou Torre do Engenho no século XV, e Torre do 

Trabuquete no século XVI. Ela persiste disfarçada 

sob camadas de reboco de cal, desvirtuada pela 

abertura de janelas com aplicação de estores de 

plástico (GAAC, 1988, 28). 

                                                      
12 Do Observatório Universitário apenas se construíram as paredes que se mantiveram erguidas até meados do 

século XX no Largo do Castelo. 

Fig. 3.44 - A área da Alta de Coimbra 
acima dos 90 metros no último terço do 
século XVIII (Dias, 1995, 15). 
 

Fig. 3.45 - Vista aérea da parte Alta da 
Cidade de Coimbra (Dionísio et. al.,
1993, 287). 
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3.1.7 - CONCLUSÃO 

3.1.7.1 - As formas urbanas na qualificação do 

arrabalde 

Aperfeiçoaram-se naturalmente ao longo do tempo 

formas de ocupação territorial, disciplinando-se de 

modo sustentado o crescimento da cidade, através de 

uma intervenção paulatinamente orientada por práticas 

de ocupação do arrabalde, numa articulação e fixação 

residencial, industrial e de equipamentos. A ocupação 

territorial tornou-se complexa e exigente no tempo, 

enquanto na ocupação do arrabalde, crescendo em 

superfície, se adoptou sustentável num quadro de 

natural equilíbrio numa qualificação urbana e 

ambiental.  

A sustentabilidade no desenho do arrabalde 

A ocupação do centro urbano e a necessidade da sua 

reconversão urbana, ambiental e estética, adequaram-

se às exigências de qualificação do crescente território 

do arrabalde. A densificação da urbe amuralhada e a 

carência de espaços livres potenciaram uma dispersão 

e ocupação do arrabalde, justificando-a pela 

disponibilidade e baixo valor dos terrenos. Enquanto o 

arrabalde potenciou novos enquadramentos, a sua 

ocupação não comprometeu valores de integração, 

favorecendo um desenvolvimento coerente, 

equilibrado e sustentável da crescente orla urbana.  

A qualificação do arrabalde 

O paulatino crescimento da cidade até ao século XIX 

favoreceu o equilíbrio na ocupação do arrabalde. As 

estruturas urbanas e a sua arquitectura (conventos, 

igrejas, colégios) integraram-se funcional e 

paisagisticamente, contribuindo para a qualificação do 

arrabalde numa relação sustentada. No crescimento 
Fig. 3.46 - Arco de Almedina e o edifício
do Banco (JLF, 2002).  
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cidade até ao século XIX, observa-se a manutenção de um desenvolvimento periférico 

sustentável, num equilíbrio ambiental dada a ausência de impactos sobre os ecossistemas.  

Um processo de edificação individualizado e lento, favorecendo uma integração urbana do 

arrabalde assegurou uma gestão e organização territorial temporalmente coerente. 

Sobressaem na ocupação do arrabalde os hábitos e costumes favoráveis ao equilíbrio e 

harmonia, através de uma intervenção que tirou partido da sedimentação das formas 

vernáculas seguindo um desenho urbano testado. 

3.1.7.2 - Estrutura, gestão e qualificação do arrabalde 

Arrabalde e meio-ambiente  

A ocupação edificada do arrabalde extravasou o centro urbano de modo equilibrado, 

alcandorou-se antes na colina e desceu pelas ruas num implantação que mediou os espaços 

entre o edificado e fixando-se organicamente ao acidentado território. Na ocupação das 

áreas de expansão percebe-se uma natural integração das ruas no território, seguindo 

percursos de meia-encosta, por linhas de vale e de cumeada. 

Pela leitura das plantas da cidade antiga se percebe também o espaço que mediou o 

edificado e facilitou a implantação das vias.  

Fica a ideia de terem sido sobretudo razões de defesa, de domínio e de expansão em 

relação ao território envolvente, que notabilizaram e prestigiaram a cidade antiga, a qual 

nunca terá sido farta de população.  

A história da cidade relata-nos a existência de espaços livres e agrícolas, tanto no interior 

das muralhas, como em relação à sucessiva orla de expansão urbana, permitindo uma 

prática de colmatação através de formas de intra-urbanidade numa ocupação e 

qualificação de áreas inclusas na urbe.  

Observam-se num duplo sentido, formas de qualificação integrada do território urbano e do 

arrabalde, tanto do centro para a periferia em momentos de crescimento e expansão 

urbana, como internamente à urbe, por acções de densificação, consolidação, colmatação e 

requalificação do tecido urbano.  

Áreas construídas e livres do arrabalde  

As suas características morfológicas do território, bem como as aptidões de exposição das 

encostas, constituíram condicionantes à edificabilidade nas áreas centrais como no 

arrabalde. Tal heterogeneidade territorial favoreceu a criação de áreas livres, contribuindo 

para a sustentabilidade urbana e um natural equilíbrio na ocupação edificada do 

“arrabalde”, facilitando a implantação de zonas verdes e a preservação de áreas agrícolas.  
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A consolidação equilibrada e coerente da cidade antiga foi sobretudo o resultado de um 

paulatino desenvolvimento edificado num território natural. Fora da muralha, a gradual 

ocupação do arrabalde, concorreu para o desenvolvimento de uma área periférica mista e 

entrecortada de áreas edificadas e livres, por entre dinâmicas de um território agrícola e 

florestal. 

Os equipamentos e o “arrabalde” 

A Praça Velha (ou do Comércio) desenvolveu-se no arrabalde, em áreas assoreadas pelo 

Mondego, por entre as Igrejas de S. Bartolomeu e de Sant’Iago. Por sua vez, a Igreja de 

Santa Cruz ocupou o lugar de antigas termas ou banhos romanos. Seguiu-se-lhe o Mosteiro 

de Santa Cruz, implantando-se neste arrabalde da Almedina, ao fundo do vale de Santa 

Cruz. Como espaço social, económico e culturalmente simbólico, o Largo da Feira 

desenvolveu-se junto à Sé Nova, em terrenos de características rurais (antes ocupados por 

casas de quinta, hortas e quintais) na periferia do fórum romano, do castelo e da alcáçova 

real (primeiros núcleos notáveis da cidade) e integrados na urbe dentro das muralhas 

moçárabes da Almedina. O Largo de Sansão também resultou da progressiva ocupação do 

espaço antes periférico fronteiro à Igreja de Santa Cruz, cuja qualificação determinou a 

estrutura edificada envolvente. A implantação dos equipamentos na periferia da cidade 

estendeu-se ainda à margem esquerda do rio, onde o Rossio de Santa Clara foi espaço de 

realização de acontecimentos sociais, mercados e feiras. Também os cemitérios ocuparam 

as áreas periféricas da cidade, implantando-se ao tempo árabe e moçárabe na zona nascente 

ao morro do Castelo no cimo da colina, e depois a zona do actual Largo Marquês de 

Pombal, acabando por se fixar no Alto da Conchada.  

Arrabalde e a arquitectura da habitação  

Pela sua expressão edificada, foi através da arquitectura da habitação que se desenvolveu a 

forma e a estrutura marcante do espaço edificado na orla urbana. A afirmação do edificado 

no arrabalde foi determinada pelo concurso de variadas formas e estilos de arquitectura da 

habitação, constituindo-se na componente volumétrica mais significativa, na configuração 

da cidade e no remate com a envolvente. 

O equipamento como estruturador do arrabalde 

Salienta-se a importância da arquitectura do equipamento na qualificação do arrabalde. É 

o caso do Largo da Sé Velha como aglutinador social e de culto, desempenhando funções 

estruturantes no crescente tecido urbano antes e após a fundação da Nacionalidade.  

Apesar do seu carácter defensivo, também as muralhas da Almedina, constituíram um 

equipamento não apenas de defesa, mas sucessivamente aglutinador e estruturador do 
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espaço urbano, qual fronteira física marcando limites precisos entre a cidade e o arrabalde. 

Também a Praça Velha se traduziu num equipamento, cujas funções de espaço público o 

potenciariam como elemento estruturante, aglutinador e dinamizador para a qualificação da 

envolvente.  

A estruturação e vivificação do arrabalde que se consolidou na extensão da Rua da Sofia 

pela implantação dos colégios, foi um projecto determinante no desenvolvimento do tecido 

periférico. 

O arrabalde como suporte  

Coimbra afirmou-se no tempo através de uma forte identidade física, cultural e económica, 

e em associação promoveu uma linguagem urbanística sóbria e firme sob a influência da 

desmultiplicação e integração de variados estilos arquitectónicos. No crescente arrabalde 

se exprimiu em cada época, com criatividade e sobriedade, uma grande variedade de 

composições urbanas enredadas pelas linguagens de cada estilo. Contribuindo para reforçar 

a identidade dos seus espaços envolventes, se expressaram na composição periférica, os 

símbolos que particularizaram as imagens urbanas da cidade, sendo de salientar o 

criptopórtico romano, a Sé Velha, a Sé Nova, o Mosteiro de Santa Cruz e o Mosteiro de 

Santa Clara-a-Velha. 

A paulatina estruturação do arrabalde traduziu-se em Coimbra num processo ordenador e 

integrador do crescimento periférico, conjugando as condicionantes físicas naturais e os 

elementos construídos, a par de uma composição equilibrada de espaços plurifuncionais, 

incorporando-se pela polivalência e diversidade funcional, no desenvolvimento de uma 

estrutura periférica sustentável. 
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3.2 - A PERIFERIA URBANA NO SÉCULO XX 

 

3.2.1 - INTRODUÇÃO 

Conjugando a periferia urbana no século XX com as 

condicionantes geográficas, os factores económicos e 

sócio-culturais, analisam-se nesta 2ª parte do Capítulo 

3, as relações entre as concepções e as práticas de 

ordenamento aplicadas à cidade. Avaliam-se as 

formas de desenho urbano, nomeadamente quanto a 

práticas de qualificação da periferia urbana numa 

evolução de um planeamento territorial para um 

ordenamento estratégico e integrado perante os actos 

urbanísticos do século XX.  

Sob o título do Periferia Urbana no Século XX, se 

procura aquilatar das valências teóricas face às 

opções práticas, extrapolando-se daí as bases para um 

melhor entendimento quanto à boas formas de 

promover a qualificação da crescente periferia 

urbana. 

Qualificação peri-urbana  

Sistematizam-se as concepções urbanísticas 

aplicáveis à extensão territorial peri-urbana quanto a 

um desenho de requalificação, cujas soluções 

correspondam às necessidades do ordenamento 

periférico, numa integração com as múltiplas áreas 

disciplinares, geográfica, económica, paisagística e 

sócio-cultural. Pela promoção da sustentabilidade 

urbana e ambiental, como pela integração estética e 

paisagística, se procuram identificar metodologias de 

intervenção no espaço peri-urbano.  

Confrontam-se os resultados de soluções técnicas de 

intervenção pela integração e consolidação da 

periferia urbana, aferindo-se os resultados e tentando 

Fig. 3.47 - A urbanização da Cumeada da
Av. Dias da Silva é um exemplo de
periferia urbana consolidada pela
iniciativa privada segundo uma orientação
técnica que coincidiu com a presença de
De Gröer (JLF, 2004). 
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comprovar como os princípios teóricos do ordenamento se mostram adequados ou não, 

face às exigências do desenho urbano. Numa avaliação das relações entre as concepções de 

ordenamento, gestão e consolidação da extensão peri-urbana, num aprofundamento das 

políticas de desenvolvimento sustentável 13 por uma maior complementaridade cidade-

campo, se particularizam as formas da qualificação dos espaços que medeiam a orla 

urbana-rural.  

Face à interdisciplinaridade intrínseca da qualificação peri-urbana, urge uma ponderação 

crítica quanto às inerentes formas de intervenção, pressupondo uma análise e diagnóstico 

perante a importância de uma interpretação integrada dos domínios que convergem no 

ordenamento periurbano, tal como a geografia, a composição urbanística e arquitectónica, 

as funções e actividades urbanas, a economia e as características sócio-culturais da 

população, como factores cuja inter-relação carece de equilíbrio e sustentabilidade. 

 

3.2.2 - EXPANSÃO DA CIDADE E PERIFERIA URBANA NO SÉCULO XX 

O cenário do arrabalde envolvente à cidade antiga, combinando-se com o ambiente natural 

e bucólico dos campos férteis e do arvoredo, foi sublinhado por Reynaldo dos Santos numa 

expressão profundamente poética: “E algumas varandas alpendradas abrem sobre o vale 

do Mondego horizontes de fluidez e bruma que são como uma emanação do lirismo desta 

terra, fadada para a poesia, para o amor e para a arte”. 14  

Através da revelação de um “perfil de surpreendente originalidade”, Sant’Anna Dionísio 

se referiu à beleza da vista que se colhia da cidade, para quem vinha do lado poente pelo 

caminho-de-ferro: “É um instante apenas, pois a cidade surge, mal se passa a Escola 

Agrícola de Bencanta, como um fundo mágico de cenário, por entre os intervalos das 

grandes árvores que precedem a ponte, para logo se ocultar por detrás do biombo vegetal 

da outra margem, mas esse relance não se desprende mais da memória” (1944, 181).  

 

 

                                                      
13 Desenvolvimento Sustentável - é aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer a 

possibilidade de que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessidades (segundo a CMMAD - 
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas).  
O Desenvolvimento Sustentável procura o equilíbrio entre protecção ambiental e desenvolvimento 
económico e serviu como base para a formulação da Agenda 21, com a qual mais de 170 países se 
comprometeram, por ocasião da Conferência. Trata-se de um conjunto abrangente de metas para a criação 
de um mundo equilibrado. O conceito foi definitivamente incorporado como um princípio, durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Cúpula da Terra de 1992 - 
Eco-92, no Rio de Janeiro. 

14 Reynaldo dos Santos (1947), In Inventário Artístico de Portugal, Cidade de Coimbra, p. XXIII.  
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Enquadramento paisagístico 

Santa Clara e o Monte da Esperança na margem 

esquerda do rio expressaram ao longo do século XX, 

um enquadramento peri-urbano harmoniosamente 

integrado pelo ritmo coerente da sua transformação 

envolvente. A Igreja de Santa Clara-a-Velha 

encontrava-se meia soterrada nos aluviões do 

Mondego, enquanto do Mosteiro de Santa Clara-a-

Nova no alto da colina da Esperança, se colhia uma 

panorâmica deslumbrante sobre a cidade (Chicó et al., 

1944, 315). O Convento de S. Francisco erguia-se à 

direita da ladeira que subia ao Monte da Esperança 

(transformado em fábrica de lanifícios); no cimo do 

Monte, erguia-se o Convento de Santa Clara-a-Nova 

(adaptado a quartel pelo Ministério da Guerra na 

primeira metade do século XX) (1944, 322). 

Equipamentos e infraestruturas 

No segundo quartel do século XX, o Portugal dos 

Pequenitos - obra da Junta de Província da Beira 

Litoral e da iniciativa do Professor Bissaya Barreto, 

foi construído no Rossio de Santa Clara, área então 

periférica à cidade. Constituído por uma creche-

escola, este equipamento integrava um pavilhão 

central e múltiplas edificações em miniatura à escala 

das crianças (Chicó et al., 1944, 322). 

A Avenida D. João das Regras, cuja obra se integrou 

no desenvolvimento da cidade periférica em meados 

do século XX, aquando da construção da Nova Ponte 

de Santa Clara, constituiu-se no acesso natural a Santa 

Clara, até à zona do Convento de S. Francisco e ao 

Rossio de Santa Clara. Neste espaço do passado, que 

se manteve periférico até aos anos quarenta, realizava-

se a feira dos 23 e “também durante alguns anos, a 

Fig. 3.48 - O núcleo urbano central e a
expressão da cidade periférica (CMC,
2002). 
 

Fig. 3.49 - Plano de Urbanização de
Coimbra 1974 - estudo de pormenor de
abertura da Avenida Central (Lobo,
1974). 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 170

feira de S. Bartolomeu ou das Cebolas” (Nunes, 1990, 44). As Feiras dos 7 e dos 23 de 

cada mês, que se realizavam à década de 1940 na zona de Santa Clara (Dionísio, et al., 

1944, 178), acompanharam os movimentos de expansão da cidade, passando na 2ª. metade 

do século XX para a Guarda Inglesa, e daí se erradicaram para Bencanta.  

O equipamento, sobretudo por carecer de maiores áreas de implantação e a menor custo do 

solo em relação ao centro urbano, foi ocupando os terrenos disponíveis na periferia, como 

é o caso do Estádio Universitário à Guarda Inglesa. 

Indústria e habitação 

A zona da Estação Velha desenvolveu-se pela fixação industrial durante a primeira metade 

do século XX e só no terceiro quartel desse século as indústrias se implantaram ao longo 

da Estrada de Lisboa-Porto sobretudo até à zona da Pedrulha. 

Ao longo das décadas de 1940 a 1960, seguiu-se a crescente ocupação peri-urbana da 

encosta de Santa Clara até ao Alto dos Barreiros, contribuindo pela implantação de novos 

edifícios e destruição de áreas arborizadas numa significativa alteração da envolvente 

paisagística do novo Convento de Santa Clara-a-Nova (Nunes, 1990, 9-10). 

Realojamento dos despejados da Alta  

Como derradeira imposição de mais uma etapa na expansão urbana da cidade, refira-se o 

rude golpe da Alta levando à destruição de grande parte dos seus edifícios históricos; foi no 

ano de 1943 em pleno regime do Estado Novo que se iniciaram as demolições para 

construção dos edifícios universitários. À época, o conceito de expansão urbana, 

implementado à força pelo totalitarismo do Estado Novo, teria um novo e especial 

significado em Coimbra. Significou assim, “despejo sumário, segregação e espoliação” 

impondo-se e forçando o realojamento dos despejados da Alta, repatriando-os para a 

periferia urbana, qual arrabalde sem referências históricas, sociais nem culturais. Para 

realojar os espoliados da Alta se construíram os primeiros bairros sociais na orla afastada 

da cidade - o Bairrinho de Celas e o Bairro das Sete Fontes, entre outros; o Bairro Norton 

de Matos destinava-se a famílias de recursos médios.  

Requalificação da cidade periférica 

Na primeira metade do século XX Coimbra desenvolveu-se numa estrutura urbana 

sucessivamente mais coerente, consolidando-se segundo um referencial de ocupação 

territorial e social de progressiva qualificação dos seus espaços urbanos e peri-urbanos 

almejando uma vivência humana sustentável. Contudo, em relação ao crescimento peri-

urbano da última metade do século XX, ressalta um desenvolvimento por vezes casuístico 

quanto a uma desejável coerência dos valores urbanísticos e arquitectónicos. Contrariando 
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este desenvolvimento, importa agora que se adoptem práticas de reestruturação e 

requalificação, pautadas por soluções de sustentabilidade em relação ao espaço peri-

urbano. 

 

Fig. 3.50 - Coimbra - o núcleo urbano central e a expressão da cidade periférica  
(CMC, 2006) 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 172

3.2.3 - URBANISMO AGARRADO AO CONVENCIONALISMO DE SÉCULOS 

Coimbra e a cidade moderna europeia 

Coimbra cresceu nos séculos XVII, VXIII, XIX e XX, organizando-se na colina íngreme 

numa exposição a sul-poente, desenvolvendo-se das margens do Mondego à Cidade 

Universitária construída em meados do século XX. A meia encosta predominou o velho 

casario, sobressaindo no topo os antigos Paços Reais e a Torre da Universidade.  

Em “A cidade dos anos vinte” nos “Anais do Município de Coimbra, 1920-1939”, 

Armando Carneiro da Silva ajuda-nos a perceber a cidade daqueles anos, em contraponto 

com as transformações que viriam a ocorrer nas décadas de 1940, 1960 e até fins do século 

XX. Carneiro da Silva, enquadra Coimbra à década de 1940 em “fronteiras físicas de uma 

cidade agarrada ao convencionalismo de séculos - um aglomerado triste e degradado de 

ruas, travessas, becos e alguns largos” 15. (Nunes, 1990, 9) 

Atesta bem das condições sociais e da pobreza da época segundo Dionísio et al. (1944, 

178), a existência em Coimbra de apenas dois locais onde se podia tomar banho - o 

Hospital da Universidade e a Misericórdia.16 Na sua expansão urbana em meados do século 

XX, a cidade ressentia-se da falta de uma rede de infra-estruturas urbanas que facilitasse a 

edificação. Coimbra permanecia assim muito distante da explosão industrial americana e 

europeia do final do século XVII, e mantinha-se alheia ao conselho de Bernoulli, segundo 

o qual, “…em muitas cidades as áreas edificáveis cairiam sob o controle exclusivo da 

especulação privada, e as exigências especulativas acabariam por impor a sua lei à 

cidade: grande densidade das construções, crescimento em anéis concêntricos em torno 

dos velhos centros e falta de espaços livres…” (Bernoulli; In Benevolo, 1960, 71).  

Coimbra e o Movimento Moderno 

Enquanto não se encontram em Coimbra referenciais contemporâneos que evidenciem as 

influências do crescente Movimento Moderno na Europa, em “La rivoluzione industriale 

1760-1830” Ashton refere: “…o século vai ficando cada vez mais desvairado à cata de 

inovações; todas as coisas deste mundo estão a fazer-se de uma maneira nova” (1970, 16).  

Só na 2ª metade do século XX se firmaria em Coimbra o prenúncio de um sentimento a 

que Tocqueville fora sensível dois séculos antes. Em 1856, Tocqueville já se havia 

manifestado em relação às transformações proporcionadas pelo Movimento Moderno na 

Europa, referindo “…o estado de coisas parece ter-se tornado hostil a todos e objecto de 
                                                      
15 Armando Carneiro da Silva, In Anais do Município de Coimbra, 1940-1959, Coimbra, 1981, p. II. 
16 Cem anos antes, entre 1810 e 1840, já se havia generalizado o uso de sanitários em Londres (Benevolo, 

1960, 76-78). 
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frequentes censuras. É de admitir o facto de hoje em 

dia se julgar desfavoravelmente tudo o que é velho. 

As ideias novas abrem caminho até ao coração da 

família e perturbam a sua ordem” (1856, 45). Em 

1960 Benevolo acrescentava: “…o movimento 

moderno está profundamente enraizado na tradição 

cultural europeia, ligando-se ao passado por meio de 

uma sucessão gradual de experiências. [...] o 

movimento moderno constituiu […] uma experiência 

revolucionária que interrompeu e transformou a 

herança cultural do passado” (1960, 12). Ora, nem à 

época em que se difundiu pelos Estados Unidos e 

Europa, como ao longo do o século XX, nada em 

torno deste vasto movimento, influenciou ou fez 

alterar o ancestral passadismo instalado em Coimbra. 

 

3.2.4 - SURTO DE EXPANSÃO URBANA EM 

1940-1960 

Com uma das universidades mais antigas da Europa e 

uma população urbana de 29.000 habitantes, Coimbra 

era à década de 1940, uma cidade dominantemente 

escolar, sendo “a quarta cidade portuguesa, sede de 

distrito, de bispado e duma região militar, capital da 

província da Beira Litoral, […] a 45km da sua foz” 

(Dionísio et al., 1984, 180).  

Entretanto, de 1940 a 1960 verificaram-se múltiplas 

transformações, quer “pela expansão geográfica e 

rompimento da malha tradicional e secular” da 

cidade, quer pelas “obras e infraestruturas que 

possibilitaram” o desenvolvimento da cidade (Nunes, 

1990, 15). 

Crescimento da periferia urbana entre 1940 e 1960 

Entre 1940 e 1960, as extensões periféricas 

Fig. 3.51 - Área urbana aproximada de
Coimbra em 1920 (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.52 - Área urbana aproximada de
Coimbra em 1940 (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.53 - Área urbana aproximada de
Coimbra em 1960 (CMC, 2006). 
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confinantes com a área urbana (Cumeada, Montes Claros, Santo António dos Olivais, 

Combatentes e Calhabé) transformaram-se em novos “espaços urbanizados cobrindo-se de 

moradias modernas e cedendo o lugar às perspectivas citadinas, desvanecendo a bucólica 

sugestão rural das pequenas quintas”, enquanto à época, “…a vista alcançava um 

grandioso aspecto da cidade desde a Cumeada ao alto do Castelo” (Dionísio et al., 1993, 

313), sobressaindo as moradias novas de Montes Claros.  

Do princípio ao fim do século XX a área urbana mais consolidada da cidade registou um 

progressivo aumento populacional, observando-se segundo Nunes (1990, 11-12), o 

seguinte desenvolvimento através dos censos: em 1940 - 41.766 habitantes nas freguesias 

de Almedina, Santa Clara, Santa Cruz, Santo António dos Olivais, S. Bartolomeu e Sé 

Nova; em 1950 e em 1960 as mesmas freguesias registaram respectivamente 48.858 e 

52.509 habitantes. 

Conclui-se assim que na primeira metade do século XX a urbanização se estendera à 

Cumeada pela construção da Avenida Dias da Silva, entre o Convento de Santa Teresa e a 

Igreja de Santo António dos Olivais, contribuindo para a urbanização dos terrenos da 

cumeada. A urbanização chegara ainda a Montes Claros, e pela infra-estruturação da 

Alameda Júlio Henriques e abertura da Rua dos Combatentes da Grande Guerra, desceu ao 

Calhabé. Apesar do crescimento e dispersão da cidade, não se esbateria a importância da 

Alta e da Baixa, permanecendo estas como núcleo urbano central. 

Área urbana de Coimbra triplica em 1950 

A extensão urbana da Baixa que se consolidou nos terrenos sedimentados pelo Mondego 

foi pródiga de espaços com uma geografia notável pela funcionalidade, graciosidade e 

pitoresco dos locais, tendo esta orla próxima da cidade, contribuído para um significativo 

crescimento peri-urbano. Deste modo, segundo Nunes (1990, 11), “a expansão geográfica 

não se compadeceu das fronteiras físicas das primeiras décadas do século e do tradicional 

conceito de Baixa e Alta”, contribuindo para que na década de 1950 a área triplicasse. 

Com a inauguração da Ponte sobre o Mondego em 1954, fixar-se-iam as infra-estruturas de 

expansão da cidade para o resto do século XX segundo o eixo da Avenida João das Regras 

na direcção de Santa Clara.  

A par do crescimento da cidade nas décadas de 1940 e 1950, surgem segundo Nunes 

(1990, 11), os propósitos de elaboração de planos de urbanização destinados a 

disciplinarem o “surto de construção”, clarificando-se assim o estabelecimento dos 

parâmetros urbanísticos, arquitectónicos e ambientais. 
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3.2.5 - EXPANSÃO URBANA NA BAIXA DE 

COIMBRA 

Em princípios do século XX a Baixa de Coimbra 

integrava um conjunto de ruelas e edifícios, 

caracterizando a expressão de anteriores formas de 

expansão da cidade antiga, onde “as casas, escuras e 

bastante altas, eram tão vizinhas de frente, que quase 

se beijavam pelos bicos dos beirais” (Dionísio et. al., 

1993, 209). Não se terá alterado muito o espaço 

urbano até à década de 1940, pelo que se 

caracterizava esta área como sendo “um dédalo de 

ruas caprichosas e estreitíssimas, assentes num chão 

que o alteamento do leito do Mondego tornou, com o 

tempo, regularmente sujeito a assoreamentos e 

inundações destruidoras” (1993, 180). 

Do Largo da Portagem à Praça 8 de Maio, percurso 

antes designado por Calçada e Rua de Coruche, ao 

longo do troço a que correspondem as ruas Ferreira 

Borges e Visconde da Luz consubstanciou-se desde a 

década de 1990 uma área pedonal. Este espaço por 

onde a uma cota mais baixa terá existido um troço da 

via romana Olissipo - Bracara Augusta 17, e no que de 

essencial corresponde ao traçado e ao edificado 

anterior, manteve-se preservado durante todo o século 

XX. 

Nas ruas Ferreira Borges e Visconde da Luz 

desenvolveu-se ao longo do século XX uma intensa 

actividade comercial, voltada sobretudo para uma 

clientela com maior poder de compra, em contraponto 

com a das ruelas da Baixinha antiga. Em meados do 

século haviam-se instalado entre o Largo da Portagem 

e a Praça 8 de Maio, as livrarias Moura Marques, 
                                                      
17 Construída aquando da ocupação romana na Península Ibérica entre 218 AC a 409 DC. In Fátima Costa e 

António Marques (2008) - Historia e Geografia de Portugal, Porto Editora, 2008. 

Fig. 3.54 - No Largo da Portagem
sobressai o edifício do Hotel Astória 
(JLF, 2002). 
 

Fig. 3.55 - “À entrada da Rua Ferreira
Borges” (Pinto, 2001, 15). 
 

Fig. 3.56 - Rua Ferreira Borges -
edificações medievais contracenam com
reconstruções modernas (JLF, 2002). 
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Atlântida, Coimbra-Editora e Cunha (Dionísio et al., 

1993, 178). Enquanto a instalação das actividades 

comerciais contribuiu de algum modo para 

transformar e desvirtuar a arquitectura dos edifícios, 

sobretudo ao nível do rés-do-chão, manteve-se a 

leitura da traça arquitectónica medieval nos pisos 

superiores.  

À Praça do Comércio (ou Praça Velha), o mais 

amplo e nobre espaço da Baixa antiga, se tem acesso 

a partir das ruas Ferreira Borges e Visconde da Luz 

por duas escadarias. Nesta praça confluem as ruelas 

da Baixinha e o comércio vocacionou-se aqui para 

uma população com menos disponibilidade 

económica (Pinto, 2001, 11).  

Na zona da Praça Velha, onde as edificações 

medievais contracenam com reconstruções 

contemporâneas, permanecem como casos de 

arquitectura referenciável, a Igreja de S. Bartolomeu, 

cuja reconstrução tardia assenta nas bases da anterior 

igreja românica, e a Igreja de Sant’Iago como bom 

exemplo românico. Do edifício conventual que serviu 

como Hospital de Coimbra (antes da sua mudança 

para o Convento de S. Jerónimo), se salienta a sua 

reconversão arquitectónica, tendo sido adaptado a 

comércio na 2ª. metade do século XX (Jorge Mendes, 

Lda.).  

Permanecendo às cotas do assoreamento medieval e 

ainda ao nível das águas do Mondego, a área da Praça 

Velha foi requalificada à década de 1980 pelo 

desenho criterioso de Santiago Faria, de que se 

salienta a repavimentação com calçada à portuguesa 

e a instalação da réplica do antigo pelourinho do 

Largo da Portagem. No final do século XX a Praça 

Fig. 3.57 - Planta da Praça do Comércio -
(CMC, 2006). 
 

Fig. 3.58 - A Praça Velha no final do 
século XX (Pinto, 2001, 17). 
 

Fig. 3.59 - Feira das Velharias na Praça 
do Comércio promovida pela Câmara 
Municipal de Coimbra (@mmartinho, 
2007). 
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Velha apresentava uma grande vocação comercial e 

cultural, atraindo concertos e festividades e acolhendo 

a venda de variados produtos ancestrais, que 

assumem um papel de relevo na divulgação da arte e 

cultura. Refira-se o caso da Feira das Cebolas e da 

Feira das Velharias, aí se trocando variadas 

antiguidades (livros, peças de joalharia, cerâmica, 

latoaria, numismática e utensílios domésticos).  

A antiga Rua das Fangas, com acesso pelo Arco de 

Almedina e Rua Borges Carneiro, foi rica de 

tradições, constituindo-se numa das fixações 

urbanísticas e arquitectónicas de maior dinamismo 

comercial da cidade medieval. Neste espaço se 

instalaram mercadores e artesãos em períodos de 

expansão económica, enquanto as comunicações 

fluviais faziam chegar à cidade o intercâmbio 

comercial. Num rico acumulado histórico, perduram 

aqui edifícios de uma arquitectura medieval com 

vestígios da ocupação árabe (Borges, 1987). 

Passando o Arco de Almedina, acede-se à ladeira que 

vai dar às Escadas do Quebra-Costas, vencendo-se 

o desnível até ao Largo da Sé Velha, onde edificações 

medievais contracenam com reconstruções, 

percebendo-se formas de reconversão recente, com 

casos de demolição e/ou imitação da traça antiga por 

vezes desprezando-se os métodos construtivos 

tecnicamente mais aconselhados. 

A Praça 8 de Maio, antes conhecida por Praça, 

Largo e Terreiro de Sansão e também Terreiro de 

Santa Cruz, obteve o seu último topónimo por 

Deliberação da Câmara de 4 de Maio de 1874. Sendo 

sujeita a sucessivo alteamento desde o século XII, 

esta praça foi rebaixada e repavimentada à década de 

Fig. 3.60 - Planta da Praça do Comércio -
(CMC, 2006). 
  

Fig. 3.61 - Rua das Fangas (actual Rua
Borges Carneiro) (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.62 - O primeiro lanço das Escadas
do Quebra-Costas (JLF, 2002). 
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1990, adequando-se a novas exigências de área 

pedonal e de reintegração da Igreja de Santa Cruz. 

Construída no século XII e influenciando o 

estabelecimento do Românico em Coimbra, a Igreja 

de Santa Cruz fixando-se na orla da Almedina, 

constituiu-se num marco de referência na 

qualificação do arrabalde. 

Ponto notável de encontro das ruas Visconde da Luz, 

Olímpio Nicolau Rui Fernandes, Sofia e Direita, a 

Praça serviu segundo Pinto (2001, 50), “de 

plataforma de acesso ao dédalo de ruas que formam 

a buliçosa Baixa Velha”. A sua expressividade 

sobressai pela simbiose de formas e estilos que 

integram a Igreja de Santa Cruz (românica e 

ricamente decorada ao estilo renascença), os Paços 

do Concelho (de estilo “insípido e incaracterístico” 

construído no início do século XX sobre alicerces das 

edificações dos Crúzios) e a Caixa Geral de 

Depósitos, sendo o restante edificado medieval. Pelo 

desenho criativo de Fernando Távora se rebaixou e 

integrou a Praça em 1999.  

A Rua da Sofia constitui uma das mais notáveis 

realizações urbanísticas de Coimbra. Começando 

como expansão do Mosteiro de Santa Cruz a partir de 

1537, com a instalação da Universidade em Coimbra, 

ali se construíram os colégios universitários numa 

forte presença do edificado medieval segundo Pinto 

(2001, 61): “Se alguns dos edifícios dos colégios 

foram demolidos ou muito transformados, outros, 

quer os templos que lhes estavam anexados, quer os 

próprios edifícios que hospedavam os escolares, 

permanecem ainda de pé. Temos assim o Colégio do 

Carmo, o Colégio da Graça, o Colégio de S. Pedro, o 

Fig. 3.63 - Planta da Praça 8 de Maio -
(CMC, 2006). 
 

Fig. 3.64 - A Praça 8 de Maio, a Igreja de 
Santa Cruz e o Edifício dos Paços do 
Concelho (JLF, 2004). 
 

Fig. 3.65 - Enfiamento da Rua da Sofia na 
direcção da Praça 8 de Maio (JLF, 2002).
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Colégio de S. Tomás (hoje, o Palácio da Justiça) …”. 

À época da sua realização, a Rua da Sofia ligava o 

centro da cidade ao arrabalde, por onde se acedia 

através de uma das portas de entrada na cidade 

medieval - a Porta da Madalena.  

No Terreiro da Erva perduram restos da Igreja de 

Santa Justa-a-Velha, um edificado medieval de dois a 

três pisos, contracenando com intervenções 

contemporâneas de seis a sete pisos. No final do 

século XX este espaço caracterizava-se por um 

ambiente urbano visivelmente decadente. 

No conjunto edificado da Rua João de Ruão 

sobressai o resultado do projecto de Isidoro de 

Almeida em 1560 para o Convento de S. Domingos, 

nunca tendo passado segundo Dias (1995, 75) da 

cabeceira e do transepto, acabando por ser 

transformado na Centro Comercial Sofia no último 

quartel do século XX. A par da grandeza da obra de 

Isidoro de Almeida, esta rua evidencia uma 

composição marcada por intervenções arquitectónicas 

variadas, salientando-se um enfiamento enaltecido 

pela Igreja do Colégio da Graça,18 a obra modernista 

da Auto-Garagem de meados do século XX 

(transformada em superfície comercial à década de 

1990), e ainda pela Torre do Arnado - edifício de 

comércio e escritórios com elevado impacto na Baixa 

da cidade à década de 1980. Da Rua João de Ruão se 

observa ainda o impacto em plano de fundo sobre a 

colina das Torres da Conchada, pesem os estudos de 

integração urbanística realizados à década de 1970. 

                                                      
18 A Igreja do Colégio da Graça foi uma das primeiras edificações portuguesas no estilo renascença pela mão 

de Diogo Castilho em 1555 (Dias, 1995, 72) 

Fig. 3.66 - Planta com identificação da
Rua  da Sofia (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.67 - A Rua da Sofia com o 
enquadramento do Colégio de Santo
Agostinho e Torre da Universidade (JLF,
2002). 
 

Fig. 3.68 - A Porta da Madalena dava
acesso a partir deste local à Rua da Sofia
(JLF, 2002). 
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A Rua João Machado, marcada pela influência de 

uma arquitectura medieval, forma gaveto com a Rua 

da Sofia no local em que foi construído o Colégio de 

S. Tomás de 1547. No gaveto com a Avenida Fernão 

de Magalhães e em meados do século XX, se instalou 

a Fábrica dos Limas numa arquitectura modernista. 

Desactivada e demolida a fábrica à década de 1980, 

em seu lugar de construiu o Edifício Avenida - um 

quarteirão de arquitectura contemporânea, aí se 

concentrando áreas residenciais e terciárias e o Hotel 

Tivoli. Contracenam com o edificado medieval dos 

conventos de S. Tomás e de Santa Sofia da Rua João 

Machado, as torres do Alto da Conchada de uma 

arquitectura contemporânea.  

Na 2ª metade do século XX, para quem segue da Rua 

Simões de Castro no sentido da Avenida Fernão de 

Magalhães, o edificado medieval deu lugar a 

construções de cinco a seis pisos, umas modernistas e 

outras contemporâneas. Ao longo da Avenida que se 

desenvolve a norte do Largo do Arnado, sobressai o 

edificado do último quartel do século XX, seguindo 

os estudos urbanísticos de Costa Lobo.19 Tal como 

sugeriu o urbanista, para quem do Largo do Arnado 

circula pela Rua Simões de Castro em direcção à Rua 

Direita e à Praça 8 de Maio, acautelou-se a vista 

sobre a Alta em último plano sobre os antigos Paços 

Régios e a Torre da Universidade.  

O Pátio da Inquisição, de planta rectangular, como 

área de apoio aos colégios medievais da Rua da 

Sofia, enquadrou a progressiva urbanização da 

encosta de Montarroio. Este pátio encontra-se 

envolvido por edifícios medievais, conferindo-lhe 

                                                      
19  O Plano da Baixa de 1974 de Costa Lobo. 

Fig. 3.69 - Planta da Baixa com
identificação Rua João de Ruão (CMC, 
2006). 
 

Fig. 3.70 - Rua João de Ruão -
enfiamento sobre uma das torres da 
Conchada (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.71 - Rua João de Ruão (JLF, 2002).
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especificidades e histórias como o da Inquisição. O 

acesso ao Bairro de Montarroio, cujo 

desenvolvimento periférico ocorreu nos séculos 

XVIII e XIX, ainda se faz por entre edificações 

medievais pela estreita Rua de Montarroio. 

 

3.2.6 - EXPANSÃO URBANA NO VALE DE 

SANTA CRUZ  

Pela Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes 

implantada a norte do Refeitório dos Monges de 

Santa Cruz e do edifício dos Paços do Concelho, se 

facilitou o acesso à Alta a partir da Praça de Sansão, 

desenvolvendo-se pelo Vale de Santa Cruz e 

começando por facilitar o acesso ao novo Mercado D. 

Pedro V. Subindo a rua, junto ao edifício dos CTT se 

obtém uma panorâmica da encosta poente do bairro 

sobranceiro à Avenida Sá da Bandeira, do novo 

Mercado D. Pedro V a sul, tendo a norte o antigo 

edifício dos Crúzios ocupado pela Escola Jaime 

Cortesão. 

A Avenida Sá da Bandeira, uma larga alameda 

desenvolvendo-se segundo Dionísio et. al. (1944, 

302), a partir do Mercado D. Pedro V e para sudeste, 

ao longo do Vale de Santa Cruz até à Praça D. Luís, 

apresentava-se em meados do século XX ocupada a 

sul com “o casario alcandorado das ruas Antero de 

Quental, 5 de Outubro e outras; à direita, na vertente 

íngreme, era a moderna Rua Padre António Vieira, 

aberta no flanco da antiga cerca dos jesuítas”.   

Fig. 3.72 - Planta do Vale de Santa Cruz -
percurso ao longo da Rua Nicolau Rui
Fernandes, Avenida Sá da Bandeira até à
Praça da República (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.73 - Encosta sul sobranceira à 
Avenida Sá da Bandeira em época
anterior à sua construção (AAEC, 1984,
20). 
 

Fig. 3.74 - Avenida Sá da Bandeira
ladeada pelo Mercado D. Pedro V e pela
Escola Jaime Cortesão; em último plano
destaca-se a encosta ensolarada do bairro
sobranceiro (JLF, 2002). 
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Irrompendo por terrenos do Mosteiro de Santa Cruz, 

se estabeleceu em 1910 entre a Baixa e a Praça D. 

Luís (actual Praça da República), uma ligação viária 

através da Avenida Sá de Bandeira. A implantação da 

Avenida obrigou à demolição do simbólico edifício 

do século XVIII, complemento do Parque de Santa 

Cruz e residência de férias dos Crúzios, onde se havia 

fixado a Escola Avelar Brotero, e antes da sua 

transferência para Santa Clara, também o Portugal 

dos Pequenitos do professor Bissaya Barreto (AAEC, 

1984, 20). 

No extradorso da encosta da Avenida a sudoeste, 

afecto a comércio, serviços e a salas de cinema, 

sobressai o Edifício das Galerias Avenida do 

arquitecto Carlos Almeida (construído no local do 

antigo Teatro Avenida, demolido à década de 1980). 

 

3.2.7 - EXPANSÃO URBANA À CUMEADA DA 

AV. DIAS DA SILVA 

A partir da Praça da República, a Rua Alexandre 

Herculano traduziu-se no eixo viário dominante de 

acesso à Cumeada da Avenida Dias da Silva. Na sua 

envolvente, o casario seguiu uma integração 

urbanística marcada pelos princípios estabelecidos no 

Plano de Urbanização de Étienne De Gröer e no 

Plano Regulador de Almeida Garrett. O acesso à 

Cumeada fez-se ainda pelo percurso mais curto e 

inclinado da Rua Almeida Garrett. A Rua Marquês 

de Tomar deu-lhe sequência enquanto separava o 

espaço do Jardim da Sereia e do Estabelecimento 

Prisional.  

A frondosa Alameda Júlio Henriques, ladeando a 

neoclássica e austera vedação do Jardim Botânico 

Fig. 3.75 - Planta com identificação da 
Rua Alexandre Herculano e Rua Garrett 
(CMC, 2006). 
 

Fig. 3.76 - A Rua Alexandre Herculano 
tendo como imagem de fundo a Praça da 
República (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.77 - Planta com identificação da
Alameda Júlio Henriques (CMC, 2006). 



 CAPÍTULO 3 - A PERIFERIA URBANA EM COIMBRA 
 

 183

construído às ordens do Marquês de Pombal, 

desenvolvia-se à década de 1940 a partir do Aqueduto 

de S. Sebastião em direcção ao arrabalde. Descendo 

por entre a ravina sobre a Estrada da Beira (actual 

Rua do Brasil), a Alameda dava então acesso à 

extensão peri-urbana a sudeste da cidade. Segundo 

Sant’Anna Dionísio, “pela Rua dos Combatentes da 

Grande Guerra (amplamente cortada sobre a antiga 

Ladeira do Seminário), se poderia descer ao bairro 

suburbano do Calhabé, que era aconchegado e 

limpo, mas sem valores dignos de menção” (1944, 

303-305).  

Do segundo quartel do século XX, entre o Convento 

das Teresinhas e a Igreja de Santo António dos 

Olivais, ladeando a Avenida Dr. Dias da Silva, de 

construção recente, a Urbanização da Cumeada 

apresentava-se em 1942 como “…um dos bairros 

suburbanos mais airosos de construção 

contemporânea da cidade. Chalés de um lado e 

outro…”. Ao longo desta cumeada se colhiam para 

poente segundo Dionísio et al., (1944, 303 e 307), 

panorâmicas espectaculares sobre a cidade alta e os 

campos do Mondego. 

Em 1940-50, Santo António dos Olivais era segundo 

Sant’Anna Dionísio, “o subúrbio mais elevado da 

cidade (158 m no adro)”, dele se colhendo “uma 

visão panorâmica sobre a Lousã, Dianteiro, Buçaco e 

parte da orla marítima da Gândara e da Bairrada”. 

Neste morro alto da Cumeada, de onde já se 

aproximava a linha dos carros eléctricos, erguia-se já 

a Igreja do mesmo nome. Dali até ao Tovim, o 

percurso fazia-se a pé em quinze minutos, 

Fig. 3.78 - Alameda Júlio Henriques
(JLF, 2002). 
 

Fig. 3.79 - O início da Rua dos
Combatentes da Grande Guerra (JLF,
2002). 
 

Fig. 3.80 - Cartografia de Coimbra com a
implantação da Avenida Dr. Dias da Silva
(CMC, 2006). 
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continuando até ao Picoto dos Barbados de onde se 

desfrutavam deslumbrantes panorâmicas (1944, 308). 

 

3.2.8 - EXPANSÃO DA CIDADE NA 1ª. 

METADE DO SÉCULO XX  

A Revolução Industrial, o Movimento Moderno e 

a expansão da cidade 

Em 1859 Dickens (In Benévolo, 1960, 24) fazia um 

balanço surpreendente da Revolução Industrial, 

referindo-se-lhe como “a melhor época de todas, e a 

pior de todas, […] a época da sabedoria e da 

loucura, […] a época da fé, […] a época da 

incredibilidade; […] a estação das Luzes e a estação 

da Escuridão; […] a primavera da esperança e o 

Inverno do desespero…”. Afirmando-se sob novas 

expressões de uma arquitectura, antes influenciada 

pelo “Movimento Moderno” e depois pelo “Estilo 

Internacional”, as cidades desse período da Europa 

do norte (França e Inglaterra) e dos Estados Unidos, 

souberam acompanhar o apogeu da Revolução 

Industrial. Além-fronteiras segundo Benevolo (1960, 

46), a força das transformações pela Revolução 

haviam concorrido para um grande desenvolvimento 

na execução das infra-estruturas urbanas. Todavia, 

não é fácil de perceber o impacto da Revolução 

Industrial sobre o desenvolvimento urbanístico e 

arquitectónico na Coimbra do século XIX, e nem 

mesmo se confirma uma afirmação do seu vigor no 

século XX.  

O “urbanismo moderno” e a cidade periférica 

As áreas de expansão da cidade são no século XX 

uma primeira manifestação do planeamento urbano 

em Coimbra. Pensadas com o fim de ordenar a cidade 
Fig. 3.81 – Expansão da cidade na 1ª. 
metade de século XX - (CMC, 2006). 
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em expansão, as áreas urbanizadas sucederam-se. 

Pesem diferenças entre as áreas de expansão, tanto no 

que se refere aos objectivos de ordenamento como às 

suas características morfológicas e à sua dimensão, 

identificam-se de entre outros projectos ou planos do 

1º. quartel do século XX, os da Baixinha, do Largo da 

Portagem, da Rua Ferreira Borges, da Praça 8 de 

Maio e da Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, 

seguindo-se-lhes intervenções mais arrojadas 

consequentes das necessidades da mecanização e dos 

novos meios de transporte. 

Em função dos interesses dominantes, as áreas de 

expansão urbana continuariam a ser pensadas no 2º. 

quartel do século XX, delas se salientando 

intervenções como as da Avenida Sá da Bandeira, 

Reconstrução da Alta, Avenida Fernão de Magalhães 

e da Urbanização da Cumeada. 

No 2º. quartel do século XX ocorria uma acentuada 

regularidade nos estudos, enquanto se adoptavam 

formas geométricas e traçados regulares, numa 

característica precursora do planeamento futuro. A 

partir de um perímetro urbano integrando o primitivo 

centro histórico e os arruamentos mais estruturados 

da sua envolvente, a urbanização subiu à encosta de 

Montarroio e à da Cumeada da Dias da Silva, 

ampliando a superfície edificável segundo um traçado 

ajustando-se às encostas e completando-se nas linhas 

de cumeada. 

A expansão urbana na 1ª. metade do século XX  

O processo de industrialização e a melhoria dos 

transportes no século XX levaram ao êxodo rural e à 

progressiva concentração de população e das 

actividades económicas, forçando uma expansão 

Fig. 3.82 - Planta do Largo das Ameias e
da Av. Fernão de Magalhães (CMC, 
2006).  
 

Fig. 3.83 - “1953  O Largo das Ameias
sofre as primeiras demolições…” (Nunes,
1990, 142-143). 
 

Fig. 3.84 - Enfiamento sobre a Avenida
Fernão de Magalhães (JLF, 2002). 
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urbana e fazendo a cidade crescer para além dos seus limites mais convencionais. Também 

em Coimbra, a expansão peri-urbana e o desenvolvimento dos núcleos exteriores ao 

perímetro urbano tradicional, se traduziram-se num “… expoente do novo modelo da 

cidade industrial, com espaços de nova construção e fortemente contrastados entre si, 

para a fixação dos grupos sociais emergentes: a burguesia e o proletariado urbanos” 

(Méndez, 1988, 414).  

Este efeito ajuda-nos a perceber em Coimbra, a emergência dos grupos sociais e o alcance 

da sua representação em zonas favorecidas e mais acessíveis da envolvente urbana. Aqui, a 

fixação dos grupos sociais emergentes revelou-se tardia face ao lento crescimento 

demográfico, ao frágil desenvolvimento industrial, ao centro urbano com áreas livres e 

ainda pelos numerosos edifícios eclesiásticos disponibilizados. Desde o século XVI até aos 

princípios do século XX, Coimbra havia conservado um perímetro urbano sem grande 

expansão. As novas acessibilidades decorrentes da construção de rodovias e estações de 

caminhos-de-ferro em 1864 e 1884 (ligadas entre si nesta década), constituíram-se no 

principal factor de desenvolvimento, promovendo a expansão do tecido urbano e o 

crescimento de núcleos de urbanização industrial na extensão poente da cidade, ao longo 

da linha-férrea entre a Estação Velha e a Estação Nova. 

O Largo das Ameias e as demolições 

Em 1899 e 1900 o executivo municipal deliberou alargar o Largo das Ameias e a Rua da 

Madalena, pela necessidade de desfazer o estrangulamento à circulação do trânsito. 

Arrasaram-se dois edifícios que formatavam o Largo a nascente, a fim de “preparar os 

acessos para a nova ponte e eliminar o atrofiamento da Avenida Fernão Magalhães” 

(Nunes, 1990, 140). 

O nome de “Ameias” é mencionando num documento de 1725, referindo que “nas casas 

que outrora davam para este Largo e imediações, viveram barqueiros, tanoeiros, 

sapateiros, carpinteiros, oleiros e pedreiros”. Segundo Mário Nunes (1990, 140-143), o 

topónimo adoptado estaria “associado ao cais, ancoradouro, que servia o mercado da 

Praça Velha, onde os barcos largavam e recebiam os produtos e as diversas 

mercadorias”. A partir do Largo das Ameias, antes da regularização do curso do 

Mondego pela construção da Barragem da Aguieira, as cheias trouxeram os barcos às ruas 

da cidade até à Praça do Comércio. 

Já em 1953 o Largo das Ameias prestava-se a uma utilização funcional e diversificada 

servindo a veículos e peões. Enquadravam-no construções de porte e traça oitocentista, 

para além dos edifícios da Estação Nova e do Hotel Mondego, estes do século XX e de 
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uma feição “modernista”. À década de 1940 e ao 

lado da Estação Nova, localizava-se o Hotel Bragança 

com 26 quartos (Dionísio, et. al., 1944, 176). A partir 

de 1953, e após as demolições dos prédios no Largo 

das Ameias, o alargamento da estrutura viária 

facilitou a circulação automóvel no sentido da 

Avenida Fernão de Magalhães. “No troço da Avenida 

até à Auto Industrial, foi inaugurado a 15 de 

Novembro de 1953 o quartel dos Bombeiros 

Voluntários” (Nunes, 1990). 

A Avenida Fernão de Magalhães até ao Arnado 

Na frente próxima do Mondego e no vale assoreado, 

consolidou-se no início do século XX a urbanização 

na continuidade da Rua da Madalena, seguindo-se 

depois por fases a construção da Avenida Fernão de 

Magalhães desde 1921. A 1ª fase desenvolveu-se na 

década de 1930 até ao Arnado, período em que se 

construiu sem rigor urbanístico e arquitectónico de 

ambos os lados da Avenida (Nunes, 1990, 14-15). 

As expropriações para construção da Avenida 

Fernão de Magalhães começaram na década de 

1920, iniciando-se as obras apenas em 1927 após as 

expropriações e  alcançando a Avenida dez anos 

depois os terrenos do edifício da Auto Industrial. Em 

1954 a Avenida estava consolidada até ao Largo do 

Arnado (Nunes, 1990, 15).  

Não se encontram citações quanto a políticas de 

expropriação de solos em conjugação com um 

ordenamento estruturante. 20 

O denominado “Bota-Abaixo”, assim conhecido por 

                                                      
20 Refira-se neste contexto, as práticas de expropriação do solo sequentes à Revolução Industrial, que 

permitiram em França um efectivo ordenamento urbanístico um século antes a partir da Lei Napoleónica de 
1810 e 1833, contemplando-se a expropriação segundo Benevolo (1960, 82), como “um instrumento 
urbanístico, com o qual a autoridade intervém na transformação das cidades, discriminando as exigências 
públicas e particulares”. 

Fig. 3.85 - Sobre o traçado da Avenida da
Madalena desenvolveu-se por fases a
Avenida Fernão de Magalhães a partir de
1921 (CMC, 2006; Nunes, 1990, 14). 
 

Fig. 3.86 - “1953 - O Largo das Ameias e
a Avenida Fernão de Magalhães”
(Nunes, 1990, 144-145). 
 

Fig. 3.87 - A Avenida Fernão de
Magalhães na proximidade do Largo do
Arnado (JLF, 2002). 
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se tornar numa área de expropriação e demolição 

visando viabilizar a “Avenida Central”, (defendida 

por De Gröer, Almeida Garrett, Costa Lobo e Jorge 

Carvalho), e cujo projecto foi aprovado em 1957, 

ligando a Rua Olímpio Rui Nicolau Fernandes à 

Avenida Fernão de Magalhães, traduziu-se num caso 

paradigmático de sucessivo estudo de reordenamento 

e demolição. Mercê de políticas, e contrariando-se 

um percurso ditado por meio século de ordenamento 

e debate, se comprometeu a abertura da “Avenida 

Central” no final do século XX, pela construção do 

Bota-Abaixo. 

Em 1954 a Avenida Fernão Magalhães desenvolvia-

se já até à Auto Industrial. Adiante, a nascente do 

espaço em que se implantaria o troço de continuação 

da Avenida, erguia-se o edifício da antiga fábrica dos 

Limas (construído na década de 1920). No espaço 

delimitado pela Auto Industrial, pela Fábrica dos 

Limas e por edifícios “modernistas” de habitação e 

comércio se consolidaria o Largo do Arnado, ao 

longo de todo o século XX. Sobre o que foram as 

instalações industriais dos Limas, se viria a construir 

o Edifício Coimbra de forte impacto urbano e 

volumétrico, numa expressão de arquitectura 

contemporânea.  

O desenvolvimento industrial  

A Rua das Padeiras, entre a Avenida Fernão de 

Magalhães e a Estação Nova, evidenciaria uma 

fixação precoce de estabelecimentos industriais a 

partir do segundo quartel do século XX. A Fábrica 

Triunfo, à Azinhaga do Pitorra e Rua dos Oleiros, 

integrava-se no desenvolvimento da indústria 

alimentar em Coimbra, correspondendo a Fábrica de 

Fig. 3.88 - Planta do Largo do Arnado 
(CMC, 2006). 
 

Fig. 3.89 - “1954 – Avenida Fernão de 
Magalhães em frente da Auto Industrial”
(Nunes, 1990, 146-147). 
 

Fig. 3.90 - A Avenida Fernão de 
Magalhães no troço próximo ao Arnado 
(JLF, 2002). 
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Fundição Gomes Porto a uma fixação local da 

indústria metalúrgica.  

Implantando-se nas proximidades do primeiro troço 

da Avenida Fernão de Magalhães, entre o Largo das 

Ameias e o Largo do Arnado, a arquitectura industrial 

manifestou-se em Coimbra desde o início do século 

XX, disseminando-se depois pela progressiva 

expansão peri-urbana. Todavia, os fenómenos 

decorrentes da Revolução Industrial da Europa só 

tardiamente se viriam a reflectir em Coimbra.21 

Do Arnado à Casa do Sal  

Nas décadas de 1940-50, a Avenida Fernão 

Magalhães foi alargada e prolongada, consolidando-

se até à Casa do Sal. Segundo Nunes (1990, 15 e 

148), “o aterro para execução do lanço da Avenida 

Fernão Magalhães à Casa do Sal, principiou em 

1948 e ficou concluído com a melhoria do pavimento 

em 1954”, tendo-se concluído as obras em 1955. 

Refira-se que antes da abertura da Avenida, a 

circulação rodoviária da Estrada Nacional nº. 1 se 

fazia pela Rua Figueira da Foz, Rua da Sofia, Praça 8 

de Maio, Rua Visconde da Luz, Rua Ferreira Borges, 

Largo da Portagem até à Ponte de Santa Clara.  

Na área a poente da Avenida Fernão de Magalhães 

até à linha dos Caminhos-de-ferro ao longo do 

Mondego, desenvolveu-se na segunda metade do 

século XX uma ocupação industrial e residencial.  

Da Casa do Sal à Estação Velha 

Ainda em finais do século XIX, a zona da Casa do 

Sal era considerada como limite da área urbana da 

                                                      
21 Em Coimbra, numa escala diferente, repetir-se-ia tardiamente o que Leonardo Benevolo havia escrito a 

este propósito sobre a “Revolução Industrial” inglesa um século antes: “Os locais de concentração das 
indústrias tornam-se centros de novos aglomerados humanos em rápido desenvolvimento, ou mesmo, 
surgindo ao lado das cidades existentes, provocam um aumento desmesurado na sua população” (1960, 
70). 

Fig. 3.91 - Planta da Av. Fernão de
Magalhães (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.92 - “1954 – Casa do Sal. As obras
neste local estavam concluídas” (Nunes, 
1990, 152-153). 
 

Fig. 3.93 - Vista da Avenida Fernão de
Magalhães no sentido da Casa do Sal,
(JLF, 2002). 
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cidade. Segundo Nunes (1990, 156), “o topónimo da 

Casa do Sal está relacionado com a actividade do sal. 

Este produto natural vinha da Figueira da Foz em 

barcos, e era recolhido em armazéns, junto e ao 

fundo da Rua da Figueira da Foz, outrora Rua Fora 

de Portas”.  

À custa da expropriação e ocupação dos terrenos 

alagadiços, a Avenida Fernão de Magalhães foi 

alargada e prolongada na década de 1950 segundo 

Nunes (1990, 10-15), para além da Casa do Sal até à 

zona da Estação Velha. O prolongamento da Avenida 

foi precedido neste troço de enormes aterros, e em 

1954 a rodovia foi construída sobre aterros colocados 

sobre o aluvião, obrigando ainda à demolição do 

casario até à zona da Estação Velha22. Em 1954 

haviam-se consumado as demolições, faltando apenas 

alargar e pavimentar o último troço da Avenida, o que 

se consolidaria em 1955 até à Estação Velha. As 

demolições à Estação Velha e o estado das obras de 

aterro para consolidação da Avenida encontram-se 

bem documentadas desde meados da década de 1950 

por Nunes (1990, 177-187). 

Monte Formoso 

Depois da zona da Casa do Sal ter sido considerada 

segundo Nunes (1990, 156), como limite da área 

urbana da cidade em finais do século XIX, o morro do 

Monte Formoso em área adjacente, encontrava-se 

ainda em 1955 coberto por um denso olival. A sua 

urbanização e edificação iniciar-se-ia à década de 

1960, acabando por se consolidar numa integração 

privilegiada na periferia da cidade ao longo do último 

                                                      
22 Existem registos escritos e fotográficos referindo-se aos terrenos pantanosos sobre os quais em 1951 e 

1952 decorriam as obras da Avenida próximo à Estação Velha. Estes “terrenos pantanosos no Inverno, 
permitiam semear milho na época primaveril” (Nunes, 1990, 192). 

Fig. 3.94 - A Avenida Fernão de 
Magalhães a partir da Casa do Sal até à 
zona da Estação Velha e planta da 
Urbanização do Monte Formoso (CMC, 
2006). 
 

Fig. 3.95 - “1949 – Trajecto entre a Casa 
do Sal e a Estação Velha” (Nunes, 1990, 
174-175). 
 

Fig. 3.96 - Em 1949 a Estrada Nacional 
nº. 1 desenvolvia-se entre a Casa do Sal e 
a Estação Velha nela se integrando a linha 
do eléctrico (JLF, 2002). 
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quartel do século XX, pela construção de um bairro 

residencial, agora mais segregado pela nova estrutura 

viária de “estrilhaçou” o Vale de Coselhas.  

Estação Velha 

O crescimento urbano foi fortemente influenciado 

pela implantação da linha do caminho-de-ferro na sua 

servidão ao centro da cidade, sendo evidente uma 

consequente relação com a sua expansão urbana nos 

anos seguintes. Segundo Nunes (1990, 184), “O 

comboio serve a cidade desde 1864. O nome de 

Estação Velha (Coimbra B) proveio da inauguração 

da Estação Nova em 1884, depois da construção do 

ramal do caminho-de-ferro entre as duas estações”. 

Ora, enquanto o comboio serviu Coimbra apenas a 

partir de 1864 e em 1890 se concluíram as ligações à 

Figueira da Foz e à Linha da Beira Alta, segundo 

Benevolo (1960, 74), “…a primeira ferrovia aberta 

ao público havia sido construída na Inglaterra em 

1825 e a primeira locomotiva de Stephenson 

circulara em Rockill em 1829”.  

A linha do eléctrico inaugurada a 1 de Janeiro de 

1911 estabeleceu a ligação entre a Praça 8 de Maio e 

a Estação Velha, integrando-se em 1949 entre a Casa 

do Sal e a Estação Velha, no percurso da Estrada 

Nacional nº. 1 (Nunes, 1990). 

Avenida Emídio Navarro 

O topónimo atribuído à Avenida Emídio Navarro a 31 

de Março de 1888 resultou da gratidão ao Ministro 

pelo interesse no alargamento do Cais das Ameias e 

do seu ajardinamento. O “Passeio Público” frente à 

Estação Nova e ao longo do rio, com áreas 

ajardinadas e arborizadas, transformara-se desde 1887 

até princípios do século XX em local de convívio e 

Fig. 3.97 - Vista da Estação Velha a partir
do final da Avenida Fernão de Magalhães
(JLF, 2002). 
 

Fig. 3.98 - Vista aérea da Urbanização do
Monte Formoso (FJ & JAB, 2003).  
 

Fig. 3.99 - Urbanização do Monte
Formoso consolidada no último quartel do
século XX (JLF, 2002). 
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passeio. Implantado junto ao rio, o coreto em ferro 

forjado (actualmente no Parque Dr. Manuel Braga), 

foi inaugurado nas festas da Rainha Santa em 7 de 

Julho de 1904 (Nunes, 1990). 

Ao longo da Avenida Emídio Navarro erguiam-se em 

1915, os edifícios do Hotel Avenida e da Caixa Geral 

de Depósitos (depois transferido para a Praça do 

Comércio). Já em 1953, através de um novo olhar, se 

perspectivava o parque das camionetas de carreira, as 

obras do Cinema Tivoli e o Coimbra Hotel 

(substituído pelo edifício do Banco Português do 

Atlântico da autoria de Rogério Alvarez). As obras de 

arranjo urbanístico na envolvente da Nova Ponte de 

Santa Clara e a demolição da velha ponte metálica 

decorreram em 1954 e no ano seguinte, remodelou-se 

a estrutura do pavimento da Avenida Emídio Navarro 

frente à Estação Nova (Nunes, 1990).  

O edifício da Estação Nova ainda se mantém, 

enquanto o Hotel Bragança substituiria o velho 

edifício. Nas décadas de 1940 a 1960 segundo Nunes 

(1990, 10), “O largo das Ameias, a Portagem e a 

Avenida Navarro, contabilizaram benefícios urbanos 

que se coadunavam com o ritmo pulsante da urbe”. 

A frente edificada do rio apresenta hoje uma 

composição mista de compromissos arquitectónicos 

contemporâneos e modernistas, em que se incluem os 

edifícios da Clínica de Santa Filomena, do Cinema 

Tivoli (transformado em espaço comercial à década 

de 1990), o Banco Atlântico (despojado do alumínio 

anodizado bronze e revestido a pedra calcária), e 

como referência mais marcante do princípio do 

século XX, o Hotel Astória de Adães Bermudes 

(remodelado na década de 1990 para sede da 

Fig. 3.100 - Planta da Av. Emídio 
Navarro - (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.101 - “1915? - Avenida Navarro 
junto da Estação Nova” (Nunes, 1990, 
122-123). 
 

Fig. 3.102 - Frente edificada da Avenida 
Emídio Navarro voltada sobre o Rio 
Mondego (JLF, 2002). 
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“Presidência Aberta” de Mário Soares). 

Largo da Portagem 

Do sul, o acesso a Coimbra e ao Largo da Portagem 

faz-se desde meados do século XX, pela “ponte 

esbelta que cruza o Mondego e ladeia os vestígios 

que subsistem duma ponte mais antiga, edificada no 

século XVI, enterrada nas areias…” (Pinto, 2001, 4). 

“O topónimo resulta do local de pagamento de 

impostos aos produtos entrados e em trânsito na 

cidade, vindos pela margem esquerda do Mondego, 

cobrados debaixo de um coberto ou ao ar livre” 

(Nunes, 1990, 86). À Portagem “se chamou de 

Terreiro de Portagem e Largo da Portagem, embora 

tivesse outros topónimos: Largo do Príncipe D. 

Carlos, e Largo Miguel Bombarda. O nome de Largo 

da Portagem resulta da deliberação camarária de 

1942” (Nunes, 1990, 86).  

O Largo da Portagem, segundo Pinto (2001, 4) 

“…triangular, escapando-se em forma de bordos de 

funil - a recordar o imposto que ali era cobrado 

àqueles que cruzavam a ponte, cujo bico entrava pela 

Rua Ferreira Borges”, encontra-se por acção da 

milenar deposição dos sedimentos do Mondego, a 

alguns metros acima do nível da antiga via Romana 

“Olissipo-Bracara Augusta” e também em relação 

aos níveis da ocupação na Idade Média. Este largo, 

em que se implantou em 1911 a estátua de Joaquim 

António de Aguiar apresentou a forma de praceta 

ajardinada durante todo século XX (Pinto, 2001, 4-5).  

O arranjo do Largo da Portagem fez-se por fases, 

assinalando-se as mais recentes entre fins do século 

XIX e princípios do século XX. Em 1953 o Largo era 

um espaço franqueado ao trânsito automóvel e 

Fig. 3.103 - Planta do Largo da Portagem
(CMC, 2006). 
 

Fig. 3.104 - “1954, Junho - Largo da
Portagem” (Nunes, 1990, 86-87). 
 

Fig. 3.105 - Largo da Portagem
evidenciando-se o enfiamento da Rua
Ferreira Borges (JLF, 2002). 
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pedonal, emoldurado pelos actuais edifícios, sendo 

simbólico o do Banco de Portugal de Adães 

Bermudes. O Largo era então enquadrado por 

arborização, canteiros ajardinados envolvendo a 

estátua de Joaquim António de Aguiar, linhas de 

eléctrico, caminhos-de-ferro da Lousã, o rio com as 

suas barcas, uma bomba de gasolina e apresentava 

uma notória escassez de tráfego. Em 1954 haviam 

desaparecido as lavadeiras, e enquanto se construía a 

nova ponte se remodelava o Largo, intervindo na 

linha de caminho de ferro, na organização do trânsito 

automóvel, dos eléctricos e dos peões (Nunes, 1990, 

106). 

Avenida D. João das Regras 

O acesso sul à cidade, que se transformaria na 

Avenida João das Regras, apresentava à década de 

1950 o despontar de uma urbanização, com edifícios 

de dois a quatro pisos numa via condicionada pelas 

novas acessibilidades à nova Ponte de Santa Clara.  

Em 1954, construíam-se os primeiros muros de 

suporte para alargamento da Avenida e tornavam-se 

irreversíveis as demolições do Choupalinho ao Largo 

de Santa Clara, desafrontando-se o Convento de 

Santa Clara-a-Velha (Nunes, 1990, 63 e 65). Ainda 

nesse mesmo ano na margem esquerda do rio, 

segundo Nunes (1990, 10), para “além da ponte, se 

procedia a demolições e se arejava a entrada sul da 

cidade com a construção da Avenida D. João das 

Regras, alinhada pela nova ponte que alargou a 

rodovia e desanuviou os horizontes atrofiados de 

uma urbe em expansão acelerada”. 

 

 

Fig. 3.106 - Planta da Av. João das 
Regras(CMC, 2006). 
 

Fig. 3.107 - “1953 – Avenida João das 
Regras. A bicicleta era o meio de 
transporte” (Nunes, 1990, 48-49). 
 

Fig. 3.108 - “1954 – Avenida João das 
Regras. Dezembro. Uma placa 
ajardinada procurou embelezar o espaço 
entre as duas vias de circulação” (Nunes, 
1990, 74-75). 
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3.2.9 - DEMOLIÇÃO DA ALTA E EXPANSÃO 

URBANA EM 1950 

Em todo o processo de crescimento e transformação 

de Coimbra, não se poderá deixar de referir o rude 

golpe desferido na “Alta” com a destruição de grande 

parte do património edificado. Em pleno Estado Novo 

no ano de 1943, se iniciaram as demolições, para que 

nos locais antes ocupadas por ruas cheias de história, 

vida e tradição, casas e colégios, se construíssem os 

edifícios das novas faculdades.  

Um novo conceito de “periferia urbana” assume a 

partir daqui um importante significado, enraizando-se 

em Coimbra como sinónimo e ordem de espoliação, 

ao determinar-se o realojamento dos despojados da 

“Alta”, repatriando-os para distantes áreas da “orla 

urbana” (quais espaços sem referências históricas 

nem sócio-culturais). 

A partir da década de 1950, na sequência das 

demolições da Alta para a construção da nova cidade 

universitária, “O Novo Regime” promoveu o 

sucessivo realojamento dos muitos habitantes. É 

assim que segundo Nunes (1990, 11), “para recolher 

os desalojados da Alta demolida nascem os bairros 

Marechal Carmona (hoje, Norton de Matos), da 

Cheira, da Fonte do Castanheiro e das Sete Fontes, 

edificam-se habitações sociais nos bairros da 

Conchada, de Santa Clara, da Relvinha e da 

Cumeada…”. Os mais desfavorecidos foram 

realojados na orla afastada da cidade a nascente, nos 

bairros sociais de Celas e das Sete Fontes; o Bairro 

Norton de Matos destinou-se a famílias de médios 

recursos. 

 

Fig. 3.109 - Planta da Avenida Sá da
Bandeira (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.110 - Conjunto de edifícios
medievais que emolduravam a poente a
Praça dos Arcos ou de S. Sebastião
(AAEC, 1984, 6). 
 

Fig. 3.111 - Vista actual do Largo João
Paulo II (JLF, 2002). 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 196 

Caracterização sucinta da velha “Alta” demolida 

Os edifícios do Bairro Sousa Pinto, ao tempo da reconstrução da Cidade Alta pelo Estado 

Novo estiveram praticamente condenados à demolição, para em sua substituição se 

construírem residências de estudantes. Anteriormente às das demolições da Alta, a vista de 

nascente sobre o actual Largo João Paulo II, para além dos edifícios ainda existentes do 

Bairro Sousa Pinto, apresentava outros encrostados nos arcos do Aqueduto de S. Sebastião, 

com forte presença arquitectónica e que acabariam por ser expropriados e demolidos 

(AAEC, 1984, 6). Com a demolição do último dos Arcos e da Igreja de São Bento, 

libertou-se o espaço entre o Bairro Sousa Pinto e o Aqueduto, para em substituição da 

Calçada do Castelo ali se implantar a Calçada Martim de Freitas.  

Em 1940 ocorriam já evidências do surto de expansão peri-urbana da cidade. Segundo 

Sant’Anna Dionísio, da antiga Ladeira do Castelo “que dava acesso pelo lado oriente à 

Alta, se avistavam três bairros modernos da cidade: a Cumeada, Celas e Montes Claros, e 

mais próximo, envolvido por esse anel de casario branco, o maciço verde do Parque de 

Santa Cruz” (1944, 298). 

Ao cimo da Ladeira do Castelo (ou Ladeira do Liceu), erguia-se ainda em meados do 

século XX o Arco do Castelo ligando-se ao Convento de São Jerónimo e “que se 

projectava para as ruínas do que teria sido o grande Observatório Astronómico da 

reforma pombalina”. Após significativo rebaixamento das anteriores cotas altimétricas, o 

local é hoje ocupado pelo Largo D. Dinis (AAEC, 1984, 19). Sobreviveu entretanto, o 

Convento de S. Jerónimo como Hospital da Universidade.  

 
 
Fig. 3.112 - Vista aérea da Alta com demarcação da 
zona demolida (AAEC, 1984, XIII) 

Fig. 3.113 - Planta da Alta de Coimbra com as 
novas faculdades (CMC, 2006). 
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O Largo do Castelo (actual Praça D. Dinis) era em 

1940 um espaço de grande movimento com inúmeros 

estabelecimentos comerciais; dali descia a Rua Larga, 

a Rua dos Militares e a Calçada do Marco (AAEC, 

1984, 26); também ali segundo Dionísio et. al. (1944, 

296-297), terminava o Aqueduto de S. Sebastião, 

“que outrora abasteceu a cidade alta com as águas 

captadas na vertente sobranceira à quinta dos 

Crúzios”. As obras de consolidação da Cidade 

Universitária transformaram radicalmente o Largo do 

Castelo, dando lugar ao Largo D. Dinis.  

A Rua Larga descia do Largo do Castelo na direcção 

da Porta Férrea, tendo à esquerda o edifício da 

“Associação Académica” (dos últimos a serem 

demolidos) e à direita, o Colégio dos Lóios, então 

sede do Governo Civil. Com o rebaixamento do 

Largo do Castelo e da Rua Larga criaram-se 

condições para a implantação e construção da 

Alameda das Faculdades - principal eixo da Cidade 

Universitária (AAEC, 1984, 32). 

O entroncamento da Rua Larga com as ruas de S. 

João e de S. Pedro era bem o coração da Alta à 

época das demolições, com as leitarias do Jesuíta e do 

Pirata e nos pisos superiores a Pensão da Aninhas 

(AAEC, 1984, 43 e 45). As imagens da Alta demolida 

documentam edifícios com grande desafogo, valiosos 

elementos decorativos e sóbrias linhas 

arquitectónicas. 

A Alameda de Camões apresentava em 1911 uma 

integração harmoniosa, tanto em relação à 

proximidade do actual edifício da Faculdade de 

Direito, como contraponto à longínqua e 

deslumbrante paisagem dos campos do Mondego 

Fig. 3.114 - Planta do Largo D. Dinis
(CMC, 2006). 
 

Fig. 3.115 - O Convento de S. Jerónimo e
Arco do Castelo (AAEC, 1984, 19). 
 

Fig. 3.116 - O Largo D. Dinis depois das
obras de demolição do Arco do Castelo e
do rebaixamento do Largo do Castelo
(AAEC, 1984, 19). 
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(AAEC, 1984, 46 e 53). 

Descendo da Rua Larga até ao Largo de S. João e ao 

Arco do Bispo, no percurso mais utilizado em 

direcção à Baixa, a Rua de S. João era uma via 

comercial de grande actividade. Para o Largo de S. 

João desciam de as ruas das Colchas e do Rego de 

Água, e dele seguia para poente a rua das Covas 

(AAEC, 1984, 51 e 75). Após as obras da Cidade 

Universitária, o espaço correspondente à Rua de S. 

João ficou ladeado pelas faculdades de Letras e de 

Medicina. 

Logo abaixo do Arco do Bispo, pela Rua Abílio 

Roque (em que começaram a circular os “carros 

eléctricos” em 1932), descendo para a actual Rua 

Padre António Vieira, permaneceram inalteradas as 

edificações. Da urbanização inicial da rua Padre 

António Vieira, pouco resta das moradias de 2 pisos 

ali construídas, tendo estas sido substituídas ao longo 

do século XX por edifícios de habitação colectiva, 

alguns com 5 pisos. 

Às ruas do Rego da Água e das Colchas, entre a 

Escola Primária Feminina e o fontanário que 

abastecia a Alta, rematando a poente o Largo da 

Feira, erguia-se um cenário urbano de notável 

arquitectura, fechando as vistas sobre o Museu 

Machado de Castro e a Igreja de São João de 

Almedina. Do sul, edifícios de três a quatro pisos 

rematavam o Largo da Feira, com o centro marcado 

pela “fonte dos bicos” enquanto “a face sul do Largo 

da Feira era quase totalmente ocupada pelo edifício 

do Governo Civil - antes Colégio de São João 

Evangelista” (AAEC, 1984, 83-84). Os edifícios que 

alinhavam pela “Gráfica de Coimbra”, foram 

Fig. 3.117 - Planta da Rua Larga e da 
Alameda das Faculdades (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.118 - A Rua Larga descia do Largo 
do Castelo em direcção à Porta Férrea 
(AAEC, 1984, 32). 
 

Fig. 3.119 - A Alameda das Faculdades 
(JLF, 2002). 
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demolidos para permitir a construção da Faculdade de 

Medicina e proporcionar maior amplitude ao Largo 

(hoje da Sé Nova) (AAEC, 1984, 89). 

Já antes da demolição da Alta, o Largo da Feira era o 

local da cerimónia da “Queima das Fitas”  

A Ladeira do Marco da Feira traduzia-se numa 

ligação directa e movimentada entre o Largo do 

Castelo e o Largo da Feira. Por sua vez, a Rua dos 

Penedos, cujos afloramentos rochosos terão estado na 

base da sua toponímia desde o século XVI, 

atravessava o Largo da Feira e seguia o enfiamento 

das ruas das Colchas e das Covas (AAEC, 1984, 98-

99 e100-101). 

A Rua dos Estudos ligava o Largo do Castelo ao 

Largo do Hospital, seguindo-se mais à frente o Largo 

Marquês de Pombal (AAEC, 1984, 102). Os 

primeiros edifícios da Rua dos Estudos apresentavam 

uma composição arquitectónica equilibrada, 

salientando-se o valor artístico das suas varandas e 

gradeamentos (AAEC, 1984, 103). Após as obras que 

consolidaram Alta, a Rua dos Estudos ficou ladeada a 

poente pela Faculdade de Medicina, mantendo-se do 

nascente a cerca do hospital do Convento de S. 

Jerónimo. 

Enquanto a Rua do Cotovelo partia do Largo do 

Hospital seguindo até ao “cotovelo” com a Rua de 

São Jerónimo quase em ângulo recto (AAEC, 1984, 

106), a Rua de São Jerónimo desenvolvia-se do Largo 

do Castelo até ao muro da cerca do Hospital, 

terminando no mesmo “cotovelo” (AAEC, 1984, 

107). Com a demolição dos edifícios a sudoeste a Rua 

do Cotovelo desafogou-se o Convento de S. 

Jerónimo, através de uma área de enquadramento 

Fig. 3.120 - Planta do Largo da Feira -
(CMC, 2006). 
 

Fig. 3.121 - O Largo da Feira (AAEC,
1984, 83). 
 

Fig. 3.122 - O Largo da Feira após as
obras que consolidaram a Cidade
Universitária (JLF, 2002). 
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com envolvente, a qual ainda carece de requalificação 

urbanística. Hoje se identifica o ponto em que a rua 

formava o “cotovelo” pela colocação das escadas 

metálicas de acesso à cerca do Convento.  

Para sul do Largo do Castelo, dando continuidade à 

Couraça de Lisboa, seguia a Rua dos Militares, nela 

entroncando as ruas do Guedes e da Trindade 

(AAEC, 1984, 108). O local do antigo gaveto entre as 

ruas dos Militares e do Guedes é hoje ocupado pelos 

edifícios das Faculdades de Ciências e Tecnologia e 

de Matemática. Em último plano no enfiamento da 

Rua do Guedes, depois do cruzamento com a 

Travessa de São Pedro, descortinava-se o alçado 

nascente do antigo edifício da Faculdade de Letras 

(AAEC, 1984, 109). 

A Rua da Trindade, na extensão junto ao Colégio 

do mesmo nome, apenas sofreu a demolição da sua 

frente norte para permitir a construção do Arquivo e 

Museu de Arte da Universidade, contíguo à 

Biblioteca Geral. Foi neste local, no edifício de 

gaveto com a Rua dos Colégios que se iniciaram as 

obras “demolição” da Alta.  

No troço da Rua da Trindade a nascente da Rua de S. 

Pedro, todos os edifícios foram demolidos para dar 

lugar à Faculdade de Ciências e Tecnologia. As 

varandas corridas dos últimos andares dos edifícios 

demolidos, eram bem uma característica comum a 

muitos outros da cidade antiga. As obras de 

transformação da Alta deixaram intacto o Colégio da 

Trindade, a cuja história se associa a da fundação da 

Obra do Padre Américo e do Colégio de Santa Isabel 

(AAEC, 1984, 116-120). 

Fig. 3.123 - A Rua dos Estudos (AAEC, 
1984, 102). 
 

Fig. 3.124 - A transformação que a Rua 
dos Estudos após as obras que 
consolidaram a Cidade Universitária 
(JLF, 2002). 
 

Fig. 3.125 - A Rua do Cotovelo (AAEC, 
1984, 106). 
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A Igreja de S. Pedro, seiscentista e erguida sobre 

uma outra anterior à reconquista cristã, “…era um 

expressivo monumento de três naves, notável pela 

colunata da nave central e pelos seus frescos, tendo 

sido retirada do culto por volta dos anos 20”. Na 

demolição ressaltou “a sua planta de três naves e a 

capela de quatro arcos” bem como “a nave central 

com a rara e elegante colunata decorada de 

grinaldas em relevo na pedra, além de capitéis 

jónicos singelos” (AAEC, 1984, 129-131). Perdeu-se 

a Igreja de S. Pedro, assim como o edificado 

envolvente, para em sua substituição se erguer a 

grandiosa Faculdade de Ciências e Tecnologia. 

 

3.2.10 - EXPANSÃO DA CIDADE EM MEADOS 

DO SÉCULO XX 

 “O desenvolvimento rápido a partir da década de 

1940, tanto para a zona de Montes Claros e Olivais, 

como para o Calhabé e Arregaça, e ainda para a 

Estação Velha ou Avenidas Afonso Henriques e Dias 

da Silva, mostra que a expansão é generalizada e 

abrange todo o espaço envolvente da cidade, 

alterando radicalmente os cenários dos pontos em 

referência, eliminando o arrabalde de Celas, 

derrubando os olivais visíveis para além da Rua dos 

Combatentes da Grande Guerra, aplainando os 

caminhos irregulares e de terra batida que 

conduziam ao Penedo da Meditação, substituindo 

para nascente do extremo da Rua António José da 

Almeida, caminhos estreitos e tortuosos entre muros 

e silvados, que levava a Celas, e acabando ainda com 

o limite urbano para lá da quinta dos Maia’s de 

Carvalho” (Nunes, 1990, 9-10). 

Fig. 3.126 - A Rua do Cotovelo após a
demolição dos edifícios que a ladeavam
(JLF, 2002). 
 

Fig. 3.127 - A Igreja de S. Pedro do lado
esquerdo da Rua do mesmo nome
(AAEC, 1984, 128). 
 

Fig. 3.128 - Vista actual da Rua de S.
Pedro (JLF, 2002). 
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Um dado importante para caracterização da crescente 

periferia urbana de Coimbra, tal como decorre de 

uma análise cartográfica, é o da identificação das 

linhas ou eixos de fixação que orientam o seu 

crescimento peri-urbano. Haverá que dosear esta 

afirmação, uma vez que “…as cidades raras vezes 

crescem em mancha de óleo”, isto é, de forma 

aleatória e indiscriminada em todas as direcções, 

enquanto que por destino, o seu crescimento resulte 

selectivo e variável numa relação com inúmeras 

condicionantes específicas. 

Ricardo Méndez segue a opinião de R. Puyol quanto 

às linhas de fixação, entendidas como “elementos 

estruturantes do plano que actuam como obstáculos e 

barreiras à expansão da cidade” (1988, 477). Ora, 

“tais limites podem ser tanto de ordem natural, 

vinculados às condições do meio físico, como de 

origem humana, podendo neste caso distinguir-se os 

que se materializam fisicamente sobre o território, de 

outros de carácter jurídico-institucional e portanto 

não visíveis” (1988, 422). 

Da estrutura e composição da malha urbana, é 

perceptível que a expansão urbana se tenha 

desenvolvido ao longo de vias estruturantes, 

reforçando-se no sentido norte a Avenida Fernão de 

Magalhães ao seguir a antiga Estrada Nacional nº 1, e 

para sul subindo a encosta de Santa Clara na direcção 

do Miradouro do Vale do Inferno o seguir a antiga 

Estrada de Lisboa. 

Pela cartografia se observa um processo de expansão 

ao longo da encosta da cidade orientada a sul e 

poente, tendo o Mondego como principal obstáculo e 

se constrangeu no final do século XIX pela presença 

Fig. 3.129 - Planta da cidade com a 
extensão da área urbana em meados do 
século XX (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.130 - Baixa de Coimbra vista da 
Alta expressando-se a expansão da cidade 
periférica (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.131 - O Bairro de Montarroio visto 
da Avenida Sá da Bandeira (JLF, 2002).  
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da linha ferroviária paralela ao rio. A conjugação dos 

condicionamentos ao crescimento da cidade teve um 

duplo efeito. A expansão recente vertebrou-se no 

sentido norte, ao longo da Avenida Fernão Magalhães 

e em direcção à Pedrulha pela Estrada Nacional nº.1, 

apresentando uma menor e mais tardia ocupação 

edificada à direita deste eixo (caso do Bairro do 

Monte Formoso e do Bairro do Ingote) do que do 

lado esquerdo, apenas ocupado no último quartel do 

século XX. Ainda assim, as dificuldades de acesso 

aliadas ao menor valor do solo em áreas para além 

destas barreiras, não inibiram a construção posterior 

dos núcleos marginais, dos loteamentos residenciais e 

industriais, formando-se uma auréola exterior quase 

contínua.  

Na zona de S. Martinho do Bispo, na margem 

esquerda do Mondego, a fixação do Centro Hospitalar 

de Coimbra (Hospital dos Covões) terá favorecido um 

crescimento desarticulado de núcleos urbanos, 

aglomerados, bairros e edificações isoladas. Também 

as áreas antes inundáveis e condicionadas pelas 

cheias junto ao Mondego impediram aí a fixação 

urbana e uma consequente expansão da cidade ao 

longo das suas margens no sentido da periferia.  

Salvo em relação à atracção potenciada pelos 

equipamentos polarizadores e geradores de emprego 

(Hospitais e Pólos Universitários), ou por efeito dos 

condicionamentos físicos do território (morfologia 

acidentada e áreas inundáveis), Coimbra cresceu 

numa analogia comparável à interpretação de Ricardo 

Méndez (1988, 424) para a cidade média europeia, 

isto é: “…de forma basicamente axial, seguindo os 

principais eixos de transporte, que partem do seu 

Fig. 3.132 - O desenvolvimento da área
urbana segundo os eixos de expansão da
estrutura periférica (CMC, 2002). 
 

Fig. 3.133 - Expressão da expansão
urbana na zona da cumeada em direcção a
Santo António dos Olivais (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.134 - Periferia urbana de Santa
Clara estruturada pela antiga Estrada de
Lisboa em direcção ao Miradouro do Vale
do Inferno (JLF, 2002). 
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centro e permitem prolongar a acessibilidade 

(medida em distância-tempo-custo), ao interior dos 

interstícios o que origina posteriormente… o 

aparecimento de uma planta urbana com forma 

aproximadamente estrelada”. Não obstante, a 

identificação dos sectores mais dinâmicos com os 

eixos de uma maior intensidade de tráfego, tende a 

deformar estes modelos em benefício de certas 

direcções. 

Pela cartografia da cidade se confirma a formação 

destes eixos urbanos seguindo vias determinantes, 

desde a ancestral via “Olissipo - Bracara Augusta”, 

milénios depois pela Estrada Nacional nº.1, (em cujo 

eixo se regista a maior intensidade de tráfego), e em 

conjugação com as linhas de caminho de ferro (Linha 

do Norte, ramal de acesso ao centro urbano e ligação 

à Lousã), potenciando uma ocupação que se expandiu 

na envolvente peri-urbana, e hoje já muito para além 

dos limites do Município. 

Influências externas no crescimento da cidade 

periférica 

As áreas de expansão urbana, poderão 

esquematicamente referir-se como sendo uma 

consequência a prazo dos instrumentos de 

planeamento adoptados em Coimbra. Projectadas 

com o fim de ordenar o crescimento da cidade, as 

áreas de urbanização foram sendo ocupadas pela 

acção pouco controlada dos mecanismos da 

especulação. Pesem as diferenças entre as variadas 

áreas de expansão, tanto cumprindo os objectivos 

traçados pelo planeamento, como condicionadas às 

exigências morfológicas do território, poder-se-ão 

identificar dois períodos mais recentes do 

 
Fig. 3.135 - Extensão urbana da cidade 
em 1900 (CMC, 2006). 

 
Fig. 3.136 - Extensão urbana da cidade 
em 1925 (CMC, 2006).  

 
Fig. 3.137 - Extensão urbana da cidade 
em 1950 (CMC, 2006).  

 
Fig. 3.138 - Extensão urbana da cidade 
em 1975 (CMC, 2006). 

 
Fig. 3.139 - Extensão urbana da cidade 
em 2000 (CMC, 2006). 
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crescimento peri-urbano, que permitem individualizar 

alguns planos e projectos de ordenamento. São disso 

casos numa primeira fase, a Urbanização da Cumeada, 

a Unidade Residencial do Calhabé e as urbanizações 

resultantes de talhamentos, seguindo-se-lhe a fase dos 

planos de pormenor, mas sobretudo a dos loteamentos 

urbanos no último quartel do século XX: 

• Um lento crescimento e ocupação peri-urbana, 

sobretudo à custa da fixação da “classe urbana 

média-alta”, monopolizando como primeiros 

espaços, os sectores mais próximos do centro 

histórico e com ele confinantes, assim como os 

servidos pelos principais arruamentos na 

envolvente imediata; 

• As áreas periféricas mais afastados do centro 

urbano foram edificadas mais tardiamente, 

passando a ser habitadas pelos grupos sociais de 

menores recursos, muitas vezes à custa de rupturas 

na malha viária planeada e em dispersão pelos 

“espaços abertos”, num incumprimento dos planos 

iniciais. 

Nas últimas 4 décadas, uma nova concepção de 

periferia urbana, passou em Coimbra da ideia de lugar 

à de espaço. Ou seja, na crescente ocupação da 

extensão peri-urbana, deixou de se valorizar a essência 

do lugar físico, psicológico, racional e funcional do 

espaço urbano, descurando-se as suas reais 

potencialidades e qualidades humanas cheias de 

cultura e história. Em poucos anos, se desprezou nesta 

cidade em dispersão, uma concepção física do urbano 

baseado na identidade, na ordem social e humana, na 

percepção plástica e visual, preterindo-se ainda uma 

concepção cultural desse espaço. 

Fig. 3.140 - Planta da Unidade
Residencial do Calhabé (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.141 - O Calhabé e o Bairro da
Solum vistos do Penedo da Saudade - o 
Estádio Municipal de 1940 e 1960 em
obras de transformação para o Euro 2004
(JLF, 2002). 
 

Fig. 3.142 - Panorâmica sobre a área
abrangida pelo Plano da Unidade
Residencial do Calhabé vista do Penedo
da Saudade (JLF, 2002). 
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Sinais de um urbanismo racionalista 

Uma frágil expressão de “urbanismo racionalista” se manifesta em Coimbra desgarrado 

no tempo, se o compararmos com o seu desenvolvimento na Europa do norte aplicado à 

reconstrução de cidades e na edificação de novos bairros residenciais na periferia de 

aglomerações urbanas no pós 2ª. Guerra Mundial. Os princípios da Carta de Atenas têm em 

Coimbra uma tímida representação no Anteplano de Urbanização de De Gröer, cujo 

detalhe se tornou expressivo na Unidade Residencial do Calhabé, influenciando o desenho 

do bairro peri-urbano da “Solum” a sudeste da cidade. Sinais de um “urbanismo 

racionalista” preconizado pelo Movimento Moderno, manifestam-se assim em Coimbra 

através do modelo neocapitalista de fazer cidade expresso no zonamento, controlo, 

fragmentação e segregação, numa forma de “produção de cidade” seguindo os objectivos 

e métodos da empresa capitalista, numa ideia de que o zonamento instalando a sua lógica 

intrínseca, de exploração e controlo parcelar de cada área da cidade, reconstituindo-as em 

zonas monofuncionais. 

O desenvolvimento dos novos bairros periféricos, seguiu em Coimbra no último quartel do 

século XX, uma aplicação típica dos princípios do urbanismo racionalista, pelo recurso 

numa lógica minimalista, aos loteamentos urbanos como alternativa às “new towns” 

inglesas. O desenvolvimento de um híbrido contraditório à “cidade-jardim”, integrando as 

orientações do Anteplano de De Gröer e do Plano de Urbanização de Coimbra de 1974, e 

enquadrando uma prática de talhamentos e loteamentos, induziu um processo urbanístico 

que acabaria por seguir uma metodologia “económico-racionalista” aperfeiçoando-se 

numa prática de promoção do projecto imobiliário consubstanciado numa progressiva 

especulação e acumulação de capital.  
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3.2.11 - EXPANSÃO DA CIDADE NA 2ª. 

METADE DO SÉC. XX  

O valor do edificado e o valor do solo  

Uma lenta evolução das formas sociais e urbanas 

contribuía para que em épocas anteriores se 

considerassem como factos quase imutáveis. Com a 

Revolução Industrial as novas exigências tornariam 

mais precisas as fórmulas de previsão económica, não 

permitindo mais anteriores atitudes, impondo uma 

avaliação rigorosa e redobrada atenção perante os 

factores dinâmicos, muito para além da análise dos 

aspectos estáticos (Benevolo, 1960, 36). 

Pese uma frágil e tardia industrialização em Coimbra, 

interessa ainda assim avaliar a expansão urbana da 

cidade numa estreita relação com a evolução dos 

conceitos inerentes à Revolução Industrial na Europa 

do norte. Assim, sobre o processo de transformação 

urbana deste período, é de salientar a grande 

importância dada à distinção entre o valor do edifício 

e o valor do solo. Ao considerar-se o edificado como 

de duração indefinida e o terreno ocupado de forma 

estável, o valor deste incorporar-se-á no do edificado; 

contudo, se se considerar o edificado como de duração 

limitada, tornando-se frequentes as transformações do 

edificado, o solo adquire um valor económico variável 

e independente, contribuindo para um mercado de 

terrenos. Com o emergir da “época industrial” e das 

inerentes concepções, imperaria um novo senso, e 

Coimbra embora tardiamente, não escapou à regra. 

Foi também graças à influência e desenvolvimento das 

teorias económicas liberais e às exigências do erário 

público em termos de poupança minorando despesas, 

e aplicando impostos sobre as mais-valias, que o 

Fig. 3.143 - Relação entre o Centro
Histórico e área de expansão da sua
estrutura urbana periférica (CM, 1/25.000,
2006). 
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Estado e as entidades públicas locais procuraram tirar 

partido das vantagens de solo urbano na posse dos 

privados.  No período da Revolução Industrial, 

“desaparece assim, qualquer obstáculo à livre 

compra e venda dos terrenos. […] o valor potencial 

do terreno face a uma possível transformação, torna-

se de suma importância para avaliar a conveniência 

económica do edifício que o recobre e, quanto mais 

rapidamente varia o valor do terreno, mais curto se 

torna o ciclo económico e a própria vida do edifício” 

(Benevolo, 1960, 36).  

Ao longo da segunda metade do século XX, idênticos 

conceitos e práticas influenciariam decisivamente o 

mercado imobiliário na cidade. Cresceram as 

expectativas de mais-valias em relação ao solo 

urbano e o mercado de terrenos na orla urbana teve o 

maior protagonismo nesta concepção de mercado, 

qual influência de “um novo senso, que à época se 

traduziu numa das mais notáveis características 

psicológicas da revolução industrial” (Ashton, 1970, 

129). 

 

3.2.12 - EXPANSÃO DA CIDADE NO 3º 

QUARTEL DO SÉC. XX 

Em tempos recuados, segundo Sant’Anna Dionísio, 

“…a cidade vivia exclusivamente da sua função 

escolar; mal os estudantes debandavam, parecia 

morta”… Mas já à década de 1940, ele concluía: 

“Hoje tem vida própria”. O perímetro urbano de 

Coimbra alcançava então uma área de 423 hectares, 

confirmando-se ter havido uma considerável 

expansão urbana ao longo no 2º. quartel do século. O 

surto de crescimento e transformação criara 

Fig. 3.144 - Carta Militar de Portugal 230 
- Serviços Cartográficos do Exército, 
1947, Esc. 1/25.000 Desenhada pelo
Capitão Norberto Leal. 



 CAPÍTULO 3 - A PERIFERIA URBANA EM COIMBRA 
 

 209

condições que favorecia a edificação de novos 

espaços na periferia urbana, contribuindo para o 

desenvolvimento da primeira e significativa expansão 

da cidade (1944, 181 e 302).  

O desenvolvimento da cidade para além da Baixa e da 

Alta estendia-se no final do 2º. quartel do século XX, 

aos novos bairros de Montarroio, Montes Claros, 

Celas, Olivais, Cumeada, Penedo da Saudade e 

Calhabé. O que trinta anos antes “eram ainda 

brancos lugarejos de arredores ou poéticos sítios 

desertos de moradias, convidativos para os passeios 

dos estudantes mais dados à solidão” transformara-se 

em quarteirões povoados de palacetes e vivendas, 

servidos por linhas de carros eléctricos. Na extensão 

sudoeste da cidade na margem esquerda do rio, na 

envolvente da “Igreja de Santa Clara-a-Velha meia 

soterrada nos aluviões do Mondego, e do Convento 

de Santa Isabel no alto da colina da Esperança”, se 

havia desenvolvido também o bairro de Santa Clara 

começado a construir à década de 1940 (Dionísio, 

1944, 180-181 e 315).  

Bairros de Montarroio, Conchada e Montes 

Claros 

O Bairro de Montarroio que se desenvolveu no 

sentido da Conchada e da cumeada da Rua Dr. 

António José de Almeida integrou uma etapa da 

expansão periurbana do 1º. quartel do século XX. A 

Rua de Saragoça foi o principal eixo de acesso e 

integração à expansão do núcleo periurbano que se 

viria a desenvolver na encosta de Montarroio até à 

Alameda da Conchada. O Bairro da Conchada 

desenvolveu-se no Alto do morro no 2º. quartel do 

século XX. Sobranceiro a Montarroio e ocultando o 

Fig. 3.145 - O casario da Rua de Saragoça
até à antiga Alameda da Conchada (JLF,
2002). 
 

Fig. 3.146 - O Bairro de Montarroio visto
da Avenida Sá da Bandeira (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.147 - O Bairro de Montes Claros
visto da Rua Pedro Monteiro (JLF, 2002).
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casario da antiga Alameda, se construíram três torres 

de habitação colectiva já à década de 1970, não se 

salvaguardando o impacto resultante, apesar dos 

estudos de integração urbana.  

À década de 1940, com as suas novas moradias, 

encontrava-se em consolidação o Bairro de Montes 

Claros. Sant’Anna Dionísio referiu-se ao 

enquadramento descrevendo a sua envolvente - “a 

vista alcança um grandioso aspecto da cidade desde 

a Cumeada ao alto do Castelo, aqui e além com 

restos de Olivais, e no último plano, arvoredos, 

flechas de ciprestes, eucaliptos e araucárias” (1944, 

313). Sequente à expansão do Bairro de Montes 

Claros, registar-se-ia um desenvolvimento periurbano 

a partir da Rua Pedro Monteiro sobranceiro ao Jardim 

da Sereia, acentuando-se depois no sentido de Celas e 

da Cumeada da Avenida Dias da Silva. 

Largo da Cruz de Celas e Rua Bernardo de 

Albuquerque 

O edificado que envolve o Largo da Cruz de Celas 

evidencia uma integração urbanística progressiva das 

suas construções desde meados do século XX. 

Todavia, não se poderá descurar o impacto de 

edifícios ali construídos no último quartel do século. 

No gaveto da Rua António José de Almeida com a 

Avenida Calouste Gulbenkian, se construiu à década 

de 1970 com impacto, sendo expressiva a contradição 

face à contenção e pormenor apurado do Tribunal do 

Trabalho. Importaria avaliar das responsabilidades 

quanto ao rigor de uma integração urbanística em 

relação ao Largo de Celas. 

Apesar de ter sido considerado de “interesse 

arquitectónico”, pesam constrangimentos legais 

Fig. 3.148 - Planta identificando a Rua 
Bernardo de Albuquerque (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.149 - Largo da Cruz de Celas visto 
no enfiamento da Rua Bernardo de 
Albuquerque (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.150 - Rua Bernardo de 
Albuquerque na zona do Burgo de Celas 
(JLF, 2002). 
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sobre o edifício construído à década de 1980 no 

gaveto entre as ruas Augusto Rocha e Gomes Freire. 

Ainda “centrado sobre” o mesmo Largo, no gaveto 

entre a Rua Bernardo de Albuquerque e a Avenida 

Calouste Gulbenkian, se construiu com grande 

impacto um edifício “pós-modernista” à década de 

1980. 

Na expansão urbana de meados do século até à Igreja 

de Santo António dos Olivais, a Rua Bernardo de 

Albuquerque constituiu-se num eixo notável de 

crescimento na direcção nordeste, sendo 

complementada pela construção da Avenida Dr. Dias 

da Silva. 

Burgo de Celas  

O Burgo de Celas constitui uma das mais antigas 

fixações urbanas nos “arrabaldes” da cidade. A 

avaliar pela discrição de Sant’Anna Dionísio, o Burgo 

de Celas era à década de 1940 uma ocupação precoce 

do “arrabalde”, traduzindo-se ainda um “lugarzinho 

ameno, que não há muito tempo ainda era arrabalde 

e hoje está a transfigurar-se pela expansiva dilatação 

modernizante da cidade. Onde há trinta ou quarenta 

anos era um punhado de casas pequenas, cercadas de 

trepadeiras, de muros brancos e olivais, é hoje 

(1942) um bairro em apressado crescimento. Em 

baixo, são os enormes pavilhões, envidraçados, de 

linhas rectangulares, do novo liceu; mais acima, na 

ladeira para a Cumeada, ruas traçadas à régua com 

residências modernas cobertas de telha de marselha; 

aqui e além, alguma grande vivenda com espaçosas 

varandas e terraços” (1944, 309). 

A expressão medieval do Burgo de Celas perdurou 

graças à coexistência de uma propriedade 

Fig. 3.151 - Planta identificando a Rua
Pedro Monteiro (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.152 - Uma vista da Rua Pedro
Monteiro no sentido do Largo da Cruz de 
Celas (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.153 - A Rua Pedro Monteiro e um 
edifício de habitação colectiva (JLF,
2002). 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 212

fragmentada, uma população envelhecida de parcos 

recursos e o afastamento ao centro urbano. Um 

programa de salvaguarda através do Plano de 

Reconversão do Burgo de Celas terá contribuído para 

orientar a reabilitação do Burgo no último quartel do 

século XX (CMC, GGU, 1982). Mesmo assim, aa 

Rua do Manso Preto, principal rua do antigo Burgo, 

se observam alinhamentos mais forçados de um 

edificado em cujo licenciamento se terá considerado 

a demolição de algum casario medieval. 

Pela construção da Avenida Armando Gonçalves no 

final do século XX a norte do Burgo de Celas, se 

desenvolveu a extensão peri-urbana ao longo do 

primeiro acesso ao Novo Hospital. 

Bairro da Cumeada 

Da Calçada Martim de Freitas e por sobre o Bairro 

Sousa Pinto, desfruta-se uma panorâmica em cujo 

plano de fundo sobressai o cenário da urbanização da 

Cumeada, projectada à década de 1950 para 

construção de moradias. Contribuindo para 

enriquecer e preparar um novo cenário urbano, o 

modelo de ordenamento à década de 1950, já previra 

algumas áreas livres de enquadramento e lazer. 

Refira-se a propósito, o espaço fronteiro ao Liceu 

José Falcão, para o qual De Gröer propôs a 

preservação de uma área verde de enquadramento e 

desafogo.  

Uma posterior majoração dos índices de construção 

através do PGU de 1974, negligenciando relações 

volumétricas e áreas livres, contribuiu para 

desarticular a imagem de conjunto da urbanização da 

Cumeada, a proporcionar uma relação casuística 

entre as cérceas do edificado. Em contraponto ao 

Fig. 3.154 - Implantação do Bairrinho de 
Celas (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.155 - Vista aérea do Bairrinho de 
Celas por Costa Maia em 1948 (GAAC, 
1988). 
 

Fig. 3.156 - O centro do Bairrinho de 
Celas, para onde convergem todas as 
radiais que integram a estrutura do bairro 
é o Largo de S. João (JLF, 2002). 
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casario projectado para a urbanização da Cumeada, 

sobressaem desfasados os edifícios de finais do 

século XX. 

O Bairrinho de Celas 

Enquanto as demolições se faziam a um ritmo 

acelerado à década de 1940, seguindo o “plano de 

reconstrução” da “Alta” para construção da nova 

Cidade Universitária, o realojamento da população 

fazia-se com dificuldades. Procurando assegurar o 

realojamento, a Câmara Municipal construía na orla 

da cidade segundo Silva (1984, VIII), alguns bairros 

sociais modestos, dos quais se referenciam o 

Marechal Carmona, da Cheira, da Fonte do 

Castanheiro e das Sete Fontes.  

“O Bairrinho de Celas” seguiu uma planta rádio-

concêntrica na implantação e construção de moradias 

unifamiliares geminadas muito modestas, qual 

inspiração de um “Portugal dos Pequenitos”, em 

comparação com as edificações de ruas com os 

mesmos nomes da cidade Alta. Ao centro do 

Bairrinho, onde convergiam as vias, atribuiu-se o 

topónimo de Largo de S. João, antes vinculado ao 

popular Largo da Alta. A “Rua Larga” deu lugar à 

rua estreita ligando a Avenida Bissaya Barreto ao 

“Largo de S. João”. A “Rua do Castelo” e as 

demais, transformaram-se em vias sem identidade 

nem história (Silva, 1984). 

A ironia fez com que a nova “Rua do Borralho” 

voltasse a ter o novo Hospital no seu enfiamento, 

quando antes tal acontecera às ruas dos Estudos e de 

S. Jerónimo. A “Rua dos Estudos” repetiu-se aqui 

numa teia sem identidade, num contraponto que se 

estabelece com a densificação da periferia urbana 

Fig. 3.157 - A Rua Larga da cidade Alta
daria aqui lugar a uma estreita ruazinha
do Bairrinho de Celas (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.158 - A Rua do Castelo
transformara-se aqui num arruamento sem
identidade nem história (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.159 - O percurso descrito por
Sant’Anna Dionísio (1944, 313) até ao
Penedo da Meditação (CMC, 2006). 
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contemporânea. Em oposição aos espaços da Alta 

antiga, de casario repleto de história, ruas pejadas de 

acontecimentos sociais e culturais, a solidão do 

Bairrinho terá mortificado os espoliados e o tempo 

não mais terá favorecido a continuidade social e 

cultural.  

Passado meio século, o Bairro de Celas antes 

remetido para uma área periférica da cidade, 

encontra-se envolvido pela crescente urbanização. 

São dissonantes as formas urbanas que emolduram a 

estrutura frágil do Bairrinho e há muito se percebe o 

crescente contraste entre as antigas casinhas e os 

novos edifícios. Não se antevê outro fim que não seja 

o da substituição do seu casario minúsculo por novos 

blocos.  

Penedo da Meditação  

Em 1942, “a norte do Mosteiro de Celas e a 30 

minutos de passeio sem pressa, se visitava o Penedo 

da Meditação, por um caminho cheio de pitoresco, 

entre olivais, silvados, muros altos e majestosas 

árvores. Era um lugar de solitária romagem dos 

estudantes mais românticos de cada geração”. Pela 

descrição da evolução das infraestruturas locais à 

época, eram já previsíveis as obras que alterariam a 

fisionomia da periferia urbana nas imediações do 

Penedo da Meditação, enquanto “O acesso ao 

recolhido lugar estava em vias de ser facilitado. Um 

troço de estrada em construção dirigia-se em linha 

recta... através da pacífica paisagem das oliveiras, 

despedindo-se do caminho velho junto ao solar do 

Conde de Fijó”. Deste ponto se seguia ainda a pé 

pelo caminho rústico (Dionísio et al., 1944, 313). 

A urbanização da extensão peri-urbana a nordeste da 

Fig. 3.160 - Urbanização do morro a 
poente de Santo António dos Olivais na 
década de 2000 (JLF, 2006). 
 

Fig. 3.161 - Acesso a Santo António dos 
Olivais consolidado no final do século 
XX (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.162 - Acesso a Santo António dos 
Olivais consolidado no final do século 
XX (JLF, 2002). 
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cidade, desenvolver-se-ia ao longo do último meio 

século, partindo da zona do Mosteiro de Celas, 

ligando depois a Rua Bernardo de Albuquerque ao 

Bairrinho de Celas e prosseguindo pela Avenida 

Bissaya Barreto na direcção do Penedo da Meditação, 

alargando-se mais tarde ao traçado da Circular Interna 

a norte do Hospital de Celas.  

Santo António dos Olivais  

O acesso à zona da Igreja de Santo António dos 

Olivais fez-se no 2º. Quartel do século XX, subindo a 

Rua Bernardo de Albuquerque pela Rua Capitão Luís 

Gonzaga, aqui se estreitando o caminho por entre o 

casario medieval até à Igreja na crista do morro. As 

obras da Circular Interna à década de 1990 trouxeram 

profundas alterações no acesso ao núcleo de Santo 

António dos Olivais, tendo-se compatibilizado a 

estrutura rodoviária e pedonal através de um 

cruzamento desnivelado e uma cuidada integração. 

Na ocupação desta orla urbana se observam 

desfasamentos quanto a uma integração urbana de 

conjunto, contrapondo-se ao edificado condicionado 

aos Planos de De Gröer e de Almeida Garrett, um 

outro decorrente da majoração dos índices de 

construção estabelecidos no PGU de Coimbra, 1974. 

De entre outros, é o caso do edifício construído junto 

ao local do extinto “Pinheiro Manso”.  

Rua Nicolau Chanterenne 

Entre as décadas de 1940 e 1960 segundo Nunes 

(1990, 10), o desenvolvimento da Rua Nicolau 

Chanterenne consubstanciou um natural crescimento 

da periferia urbana para norte. Entretanto, a partir das 

décadas de 1970 e 1980 e até ao final do século XX, a 

Rua Machado de Castro e a Alameda Calouste 

Fig. 3.163 - Bairro Norton de Matos
(CMC, GU, 2006). 
 

Fig. 3.164 - Bairro Marechal Carmona
(hoje, Norton de Matos) Vista aérea (FJ & 
JAB, 2003). 
 

Fig. 3.165 - Moradias do Bairro Norton
de Matos construídas para realojar os
despejados da Alta (JLF, 2002). 
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Gulbenkian, colmatariam pelo nordeste a crescente 

“orla” da cidade. 

O Bairro Norton de Matos 

Do Penedo da Saudade se obtém uma panorâmica 

deslumbrante sobre o Bairro Norton de Matos, com 

os edifícios de habitação colectiva mais recentes em 

primeiro plano, seguindo-se o conjunto de moradias 

construídas à década de 1940 para realojamento dos 

despejados da Alta. A necessidade de realojamento 

dos “despojados da Alta” contribuiu para um 

incremento sem precedentes na construção de 

habitação em Coimbra. Este surto de crescimento e 

transformação, despoletou a visibilidade de um novo 

fenómeno - o da expansão e dispersão de áreas 

edificadas para além dos tradicionais limites urbanos, 

contribuindo para uma crescente ocupação da 

periferia urbana. Nasceram assim à década de 1940, 

as primeiras e mais significativas expansões 

“planeadas” na periferia urbana “para recolher os 

desalojados da Alta demolida”, salientando-se entre 

muitos outros, a construção do Bairro Marechal 

Carmona (Nunes, 1990, 11). 

A construção das moradias no Bairro Marechal 

Carmona (hoje Bairro Norton de Matos) obedeceu a 

um desenho urbano consagrando uma estrutura 

hierarquizada de vias, pracetas e espaços verdes,  

integrando-se alguma vertente lúdica e sócio-cultural. 

Neste sentido, o plano previu a construção do Centro 

Recreativo, cujo estilo “modernista” evidenciava os 

simbolismos do Regime e se integrava com coerência 

na arquitectura do bairro, subordinando-se a 

projectos-tipo que mantinham a “ordem sócio-

cultural” imposta. 

Fig. 3.166 - Bairro Marechal Carmona 
(hoje, Norton de Matos) Vista aérea (FJ & 
JAB, 2003). 
 

Fig. 3.167 - Vista aérea do Bairro 
Marechal Carmona (FJ & JAB, 2003). 
 

Fig. 3.168 - O Bairro Norton de Matos 
visto do Penedo da Saudade (JLF, 2002). 
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Os Bairros Sociais da 2ª metade do século XX 

Contribuindo para uma decisiva ocupação da periferia 

urbana ao longo da 2ª. Metade do século XX, 

sobressaem como precursores da expansão urbana à 

década de 1940, os demais bairros sociais em que a 

Câmara Municipal teve importante contribuição: o 

Bairro Social da Cumeada, o Bairro da Cheira, o 

Bairro Social da Fonte do Castanheiro, o Bairro 

Social da Conchada, o Bairro da Pedrulha, o Bairro 

Social da Relvinha, o Bairro Social de Santa Clara, o 

Bairro Social do Ingote e o Bairro Social da Quinta 

da Rosa. 

A Câmara Municipal de Coimbra, seguindo políticas 

de intervenção social nas 2 últimas décadas do século 

XX, para além da construção pelo Fundo de Fomento 

da Habitação do Bairro do Ingote à década de 1970, 

contribuiu decisivamente para o desenvolvimento de 

inúmeros bairros de habitação social. Assim, 

promoveu a construção de habitação colectiva com 

quatro a cinco pisos nas áreas periféricas da cidade, 

nomeadamente no Vale das Flores, na Quinta da 

Fonte do Castanheiro e na Quinta da Rosa, obtendo-

se como resultado, uma cobertura alternativa à 

habitação unifamiliar de meados do século 

beneficiando de enormes ganhos de espaço. Com esta 

construção contribuiu-se em muito, para uma 

ocupação de espaços intersticiais ainda livres da 

periferia urbana, como para um alargamento “mais 

ordenado” da cidade periférica. 

 

3.2.13 - EXPANSÃO DA CIDADE NO ÚLTIMO 

QUARTEL DO SÉC. XX  

Uma “nova dialética” na urbanização da cidade 

Fig. 3.169 - Fotografia por satélite
evidenciando o crescimento periférico da
cidade (CMC, 1999). 
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Em relação à 2ª. metade do século XX, oferecem-se 

algumas notas explicativas face à progressiva 

expansão e ocupação das áreas exteriores do tecido 

urbano consolidado, tanto quanto à lógica do seu 

crescimento, como à “ordem” que caracterizou o 

desenvolvimento periurbano. Limitando-nos a uma 

análise simplista da sucessiva urbanização das áreas 

periféricas, deduzimos duas considerações 

específicas: 

a) As áreas periféricas da cidade configuraram-se no 

tempo por um conjunto de novas urbanizações 

residenciais e industriais, em que o predomínio de 

formas urbanas em “quarteirão aberto”, estilos 

arquitectónicos diferenciados e novos processos 

construtivos foram uma constante. Estas 

intervenções peri-urbanas promovidas desde 

meados do século XX e em certa medida por 

empresas construtoras e imobiliárias, entidades 

públicas e privadas, em contraste com operações 

pontuais realizadas em áreas urbanas centrais, 

contribuíram para a criação de bairros com 

características sociais e morfológicas nem sempre 

homogéneas, conferindo personalidades 

diferenciadas aos múltiplos sectores periurbanos, 

expressando correntes urbanísticas e 

arquitectónicas inspiradas num “estilo 

internacional”, globalizante e “de lugares sem 

identidade”, a que nos atrevemos a chamar de “ 

não lugares”23; 

b) Em Coimbra, sobretudo na sua 2ª. metade do 

século XX, tornou-se perceptível uma aplicação de 

                                                      
23 Os “não-lugares” - são um conceito proposto por Marc Augé, antropólogo francês, para designar um espaço de 

passagem incapaz de dar forma a qualquer tipo de sítio: “O espaço do não-lugar não cria nem identidade singular, nem 
relação, mas solidão e semelhança”; “não-lugares” são segundo Edward Hopper, “espaços sem história e sem 
identidade, por onde as pessoas passam como meros utentes, sabendo que nunca mais se encontrarão ”. 

Fig. 3.170 - Vista da Unidade Residencial 
do Calhabé, da Urbanização da Encosta 
dos Malheiros e do morro arborizado do 
Picoto e do Vale de Canas (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.171 - Panorâmica das urbanizações 
da Qtª. da Fonte e da Qtªa. da Romeira na 
cumeada dos Malheiros  (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.172 - Panorâmica das urbanizações 
da Qtª. da Fonte e da Qtªa. da Romeira na 
cumeada dos Malheiros  (JLF, 2002). 
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“princípios de complementaridade e 

incompatibilidade simultânea”, gerando-se uma 

distribuição e ocupação em função dos usos do solo, 

através de formas urbanas e arquitectónicas 

inspiradas num “modernismo tardio”. É o facto de na 

periferia urbana a norte da cidade, contracenarem 

expressões de uma urbanística e arquitectura 

residencial e industrial em áreas residenciais 

massificadas apresentando menor qualidade 

construtiva e sem equipamentos; por sua vez, nas 

extensões periféricas a sul e a nascente, as formas 

urbanas e arquitectónicas expressam-se numa maior 

qualidade através de bairros com população de 

maiores recursos, acabando por ser servidos por um 

conjunto de equipamentos educativos, desportivos 

(Estádio Municipal), de saúde (Hospital da 

Universidade), pólos universitários (Pólo II e III da 

Universidade) e zonas verdes, as quais conferem 

melhores condições ambientais ao sector. 

Panorâmica do Penedo da Saudade 

A panorâmica que se obtém do Miradouro do Penedo 

da Saudade para nascente, oferece uma vista 

deslumbrante sobre a extensão crescente da periferia 

urbana, dando a perceber o seu desenvolvimento nas 

três últimas décadas, num sucessivo alargamento da 

cidade periférica. Pela observação longínqua destes 

contornos urbanos, se percebe uma extensão 

progressivamente mais edificada e compacta do 

espaço periurbano. Em primeiro plano, na base da 

Encosta dos Malheiros é bem perceptível a 

urbanização da Casa Branca da década de 1970, a 

meia-encosta implanta-se a urbanização da Quinta da 

Fonte da década de 1980, no cimo da encosta, 

Fig. 3.173 - Panorâmica do Alto do
Areeiro, vendo-se em primeiro plano as
moradias disseminadas pela encosta dos 
Malheiros (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.174 - Vista da cumeada do
Malheiros sobre a Urbanização do Vale
das Flores, edificada no último quartel do
século XX (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.175 - Vista da cumeada dos
Malheiros junto à Urbanização da Quinta
da Fonte (JLF, 2002). 
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topejando a linha de cumeada, sobressai a 

urbanização da Quinta da Romeira da década de 1990 

e em último plano são visíveis os morros florestados 

integrando-se na serrania na direcção de Penacova.  

Panorâmica do Alto do Areeiro 

Da “orla” urbana mais oriental da cidade ao Alto do 

Areeiro na cumeada dos Malheiros, se desfruta para 

poente uma extensa panorâmica sobre a recente 

extensão peri-urbana construída na 2ª. metade do 

século XX. Em último plano, atrás da urbanização do 

Vale das Flores consolidada no último quartel do 

século XX, por entre o Bairro do Pinhal de Marrocos 

(a sul) e o Bairro Norton de Matos (a norte), a vista 

alcança para lá do Mondego e da nova Ponte Rainha 

Santa Isabel, a periferia urbana do Alto dos Barreiros 

e do Alto de Santa Clara, por entre um território 

envolvente acidentado e florestado. Do Alto do 

Areeiro é ainda bem perceptível a crescente periferia 

urbanizada desde meados do século XX na extensão 

sudeste da cidade, nela se destacando o Bairro Norton 

de Matos (periférico à data da sua construção) e a sua 

envolvente edificada. A nordeste e em último plano, 

destaca-se a linha de cumeada da Avenida Dr. Dias 

da Silva até ao morro de Santo de Santo António dos 

Olivais, cuja urbanização se desenvolveu desde 

meados do século XX até à década de 1980. A 

sudoeste, a panorâmica sobre o Bairro de Pinhal de 

Marrocos, na envolvente do qual sobressai uma área 

verde de protecção, apresenta uma ocupação 

periurbana de “génese clandestina” que se 

densificou no pós-25 de Abril de 1974, e se procura 

agora colmatar.  

Fig. 3.176 - Planta da Unidade 
Residencial do Calhabé (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.177 - Plano de Urbanização, de 
Alargamento e de Embelezamento de 
Coimbra Detalhe da URC (Gröer, 1940). 
 

Fig. 3.178 - Rua General Humberto 
Delgado na Unidade Residencial do 
Calhabé (JLF, 2002). 
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A Unidade Residencial do Calhabé, fazendo parte da 

orla peri-urbana na década de 1960, já em 1990 se 

integrara nos limites urbanos. A melhor panorâmica 

sobre a extensão residencial do Calhabé e da “Solum” 

obtém-se do miradouro do Penedo da Saudade, 

alcançando uma visão alargada do desenvolvimento 

da Unidade Residencial do Calhabé proposta por De 

Gröer no “Anteplano de Urbanização, de 

Alargamento e de Embelezamento de Coimbra”.  

A Escola Industrial de Coimbra (actual Escola 

Secundária de Avelar Brotero), edificada em 1959 e o 

complexo da Escola do Magistério Primário em 1960, 

foram os primeiros equipamentos construídos na área 

da Unidade Residencial do Calhabé. Seguiu-se-lhe a 

construção do Estádio Municipal, da Escola 

Secundária Infanta D. Maria, da Igreja de S. José e 

toda a “Urbanização da Solum” na extensão a 

nascente.  

Com base no “talhamento” de Carlos de Almeida, a 

Solum - Construções de Coimbra, Lda., sob uma 

gestão enérgica do Dr. Mendes Silva e do Engº. Castro 

Pita promoveu ao longo das três últimas décadas do 

século XX, a edificação da extensão residencial da 

URC - uma urbanização servida por generosos 

arruamentos e espaços verdes, e edifícios de habitação 

colectiva em banda de 6 pisos e torres de 12 pisos, 

numa afirmação tardia dos princípios da Carta de 

Atenas em Coimbra. 

De construção recente (2000-2004), a obra do novo 

Estádio Municipal, a par das novas urbanizações do 

Casal da Eira e Brotero, encerraram já no século XXI 

o ciclo mais florescente da edificação da Unidade 

Residencial do Calhabé. 

Fig. 3.179 - Planta Síntese de Loteamento
da Urbanização Brotero (CMC; 2006). 
 

Fig. 3.180 - Urbanização Brotero - o novo 
bairro de S. José, já consolidada em final
do século XX (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.181 - Arquitectura contemporânea
na Urbanização Brotero em finais do
século XX (JLF, 2002). 
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A “Urbanização de S. José” localizava-se em 1960 

na orla de expansão periurbana da cidade, mas já em 

1990 se integrava nos limites urbanos. “O Bairro do 

S. José” começou por seguir a proposta de 

desenvolvimento da extensão periférica sudeste de 

De Gröer, edificando-se numa fase inicial ao longo 

do último troço da Rua do Combatentes da Grande 

Guerra até à Estrada da Beira e ancorando-se depois à 

Igreja de S. José, de arquitectura modernista, a qual 

afirmou de modo dominante o bairro na envolvente. 

Em meados do século XX, os terrenos livres entre a 

Escola Secundária Avelar Brotero e a Igreja de S. 

José foram objecto de expropriação pela Autarquia, 

para promoção de um bairro de moradias, tendo-se 

vendido em hasta pública os respectivos lotes.  

A condição da sua localização na então periferia, 

traduziu-se num factor dissuasor à fixação 

residencial, levando a que a maioria dos compradores 

dos lotes (salvo dois casos) decidisse não construir. 

Foi apenas no final do século XX, que uma empresa 

construtora readquiriu os lotes não edificados e 

urbanizou a área resultante. Com o alargamento da 

urbanização ao Calhabé em meados do século este 

terreno tornou-se numa área periférica expectante; foi 

espaço de estacionamento em dias de futebol, 

edificando-se apenas após a envolvente urbana se 

valorizar. Construído entre 2000 e 2004, sob a 

designação de Urbanização Brotero, este “novo 

bairro”, apresenta a par de generosos espaços verdes, 

uma coerente integração na URC idealizada por De 

Gröer.   

Para o “Europeu de Futebol - Euro 2004”, se 

efectuaram vultuosas obras de reconversão do antigo 

Fig. 3.182 – Implantação da Urbanização 
da Estrada da Beira (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.183 - Estrada da Beira onde 
ocorrem evidências de um crescimento 
urbano periférico (JLF, 2002) 
 

Fig. 3.184 - Gaveto entre a Estrada da 
Beira e a Avenida Dr. Mendes Silva, 
(JLF, 2002).  
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Estádio Municipal construído entre 1940 e 1960. O 

novo Estádio, projectado por António Monteiro, 

afirmou-se como grandioso “complexo desportivo e 

comercial” satisfazendo as exigências do 

Campeonato Europeu de Futebol, e contribuindo para 

uma promoção suplementar de novos espaços 

comerciais e residenciais. 

A Estrada da Beira, cuja extensão fazia parte da orla 

peri-urbana em 1970, acabaria por se integrar no 

espaço urbano em 1990. Ao longo da Estrada da 

Beira, entre o Alto de S. João e a Rua do Brasil, 

principal via de entrada de sul-sudeste em Coimbra 

até 2005, comprova-se pelas características da sua 

consolidação, uma ocupação urbana cíclica e 

multifuncional, consubstanciada ao longo da 2ª. 

metade do século XX pela construção de moradias e 

unidades industriais isoladas, e no último quartel do 

século pela construção de edifícios de habitação 

colectiva até 8 pisos.  

Entre a “Quinta da Cheira” e o “Alto de S. João”, 

são evidentes os sinais de um crescimento peri-

urbano fragmentado, sem que a implantação do 

edificado obedeça a uma normativa urbanística 

reguladora. Os fragmentos urbanísticos e 

arquitectónicos apenas denotam alguma coerência à 

“zona das Bandeiras”, e depois na marcação do 

gaveto à rotunda com a Av. Dr. Mendes Silva, onde 

se evidencia à década de 1980, a integração de um 

edificado inspirado no imaginário das habitações 

económicas de “Bonjour Tristesse” de Siza Vieira 

em Berlin - Kreuzberg, seguindo a obra de Hans 

Scharoun para a Exposição Internacional de 

Construção (Jodidio, 2003, 69). 

Fig. 3.185 - Implantação da Avenida
Elísio de Moura (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.186 - Após abertura da Avenida
Dr. Elísio de Moura seguiu-se uma 
ocupação edificada de elevada densidade
(JLF, 2002). 
 

Fig. 3.187 - A 2ª. Fase da ocupação
edificada da Avenida Elísio de Moura
ocorreu na década de 1990 (JLF, 2002). 
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A urbanização inicial da Avenida Dr. Elísio de 

Moura, fazendo parte da orla periurbana em 1970 

numa área próxima do Tovim, localizava-se em 2000 

nos limites urbanos. Seguindo as propostas do Plano 

Regulador de Almeida Garrett e do Plano de Geral de 

Urbanização de Costa Lobo, o traçado da Avenida 

integra uma extensão da Circular Externa inaugurada 

em 2004. A edificação da Avenida iniciou-se à 

década de 1970, caracterizando-se por uma ocupação 

densa da sua vertente poente, o que cedo contribuiu 

para que se verificassem congestionamentos à 

circulação e ao estacionamento. Nessa frente 

edificada, a capacidade construtiva havia resultado da 

aplicação dos índices superiormente estabelecidos 

para o PGU de 1974, e majorados nos 50 metros de 

profundidade das parcelas a edificar. Ao aceitar-se a 

indivisibilidade de grandes parcelas, como se de lotes 

urbanos se tratassem, e num equívoco com os 

“índices de loteamento”, se acresceu a majoração 

pela aplicação dos “índices de construção”.24 Pesem 

recomendações técnicas desaconselhando o 

licenciamento do edificado proposto, contribui-se 

assim à década de 1980, para um grande impacto na 

edificação a poente da Avenida, pela massificação 

nunca antes verificada numa ocupação da periurbana 

da cidade. Entretanto, os desequilíbrios institucionais 

do pós-25 de Abril de 1974, haviam-se traduzido 

num decréscimo de autoridade e falta de coerência e 

discernimento, tornando permissivas tais “formas de 

especulação imobiliária”. Um segundo acréscimo no 

pejamento na Avenida ocorreu à década de 1990, 

                                                      
24 Em resultado ocorreu um forte pejamento, cuja expressão, área de construção e cércea, resultava de uma 

hábil solução por vezes adoptada: considerava-se como lote urbano uma parcela cuja ocupação 
aconselhava um loteamento urbano, construindo-se todavia, apenas um edifício sobre a frente 
infraestruturada, nele se esgotando a área de construção dada pelos “índices de construção” do Plano. 

Fig. 3.188 - Planta Síntese de Loteamento 
do Bairro dos Enfermeiros (CMC, 2006).
 

Fig. 3.189 - Conjunto edificado da 
Avenida Elísio de Moura cujo impacto 
resultou da aplicação de um elevado 
índice de construção (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.190 - Arruamento do loteamento 
do Bairro dos Enfermeiros na Encosta 
dos Malheiros (JLF, 2002). 
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pela construção que comprometeu irremediavelmente 

a fluidez da Circular na parte em que se aproxima da 

Rua General Humberto Delgado. 

A urbanização do “Bairro dos Enfermeiros”, cuja 

área fazia parte da orla peri-urbana em 1980, integrou-

se nos limites urbanos em 2000. No último quartel do 

século XX promoveram-se algumas urbanizações na 

Encosta dos Malheiros, seguindo apenas projectos 

isolados e simplificados de loteamento urbano, sem 

um estudo de integração urbanística e paisagística 

nem um desenho de detalhe urbano. De entre estas 

intervenções, se salienta à década de 1980, o 

loteamento urbano que esteve na origem do designado 

“Bairro dos Enfermeiros”. Neste loteamento, se 

descuraram também princípios mínimos de 

enquadramento e integração urbana, tanto pela falta de 

estudos de conjunto alargados às áreas contíguas, 

como pela ausência de pormenores de detalhe e 

normas regulamentares de salvaguarda do desenho 

urbano. Neste caso, acresceu uma arbitrariedade 

conceptual arquitectónica e construtiva. 

A urbanização da encosta do Cidral (Rua Miguel 

Torga), desenvolveu-se numa área da orla peri-urbana 

em 1980, integrando-se na área urbana em 1990. 

Prevista nos planos de urbanização e projectada em 

1979 pelo Engº. Sérgio Vilela, a construção da Rua do 

Cidral (actual Miguel Torga) na década de 1980, viria 

a constituir-se uma acessibilidade automóvel 

fundamental ao centro da cidade a partir da 

urbanização periférica da Unidade Residencial do 

Calhabé. Na vertente da “encosta do Cidral” 

alcandorada a sul sobre o Liceu Infanta Dona Maria, a 

ocupação edificada da Rua Miguel Torga nas duas 

Fig. 3.191 – Implantação da Rua do
Cidral (R. Miguel Torga) (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.192 - Panorâmica sobre a
Urbanização da Cumeada (em cima) e a 
Urbanização do Casal da Eira (em baixo)
(JLF, 2002). 
 

Fig. 3.193 - Planta da Urbanização da
Encosta do Malheiros (CMC, 2006). 
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últimas décadas do século XX, estabeleceu uma 

continuidade urbana entre a Cumeada e a URC, 

enquanto esta se consolidou pela extensão do Casal 

da Eira. 

No desenho urbano de ocupação da Rua do Cidral 

não se terá seguida a melhor orientação urbanística, 

resultando numa edificação contraditória às 

exigências do relevo enquanto se seguiram soluções 

invariavelmente tipificadas, descurando-se casos 

específicos e a boa arte de integração urbanística e 

paisagística prevista no desenho urbano para a 

urbanização da encosta. 

A urbanização da Encosta do Malheiros, fazendo 

parte da orla peri-urbana em 1980, em 2000 

integrava-se já nos limites urbanos. Do Miradouro do 

Penedo da Saudade, se tem uma vista abrangente 

sobre a “Urbanização da Encosta dos Malheiros”, 

emoldurada pelo cenário arborizado do Picoto e de 

Vale de Canas. A “Encosta Tovim-Malheiros” - 

Malha 7 segundo o PGU de Coimbra de 1974, 

urbanizou-se ao no último quartel do século XX, num 

processo gradual e aleatório de ocupação edificada, 

por entre uma emaranhada teia de vias herdeiras de 

ancestrais caminhos rurais. Face às expectativas 

urbanísticas contemporâneas, esta extensão peri-

urbana não alcançou ainda um desejável 

ordenamento e qualificação, pese o investimento em 

três importantes instrumentos de ordenamento 

territorial, nomeadamente o “Plano Parcial de 

Urbanização da Malha 7” à década de 1970, o 

“Plano Parcial de Urbanização Tovim-Malheiros” 

em 1982 e os “Estudos do Plano de Pormenor da 

Encosta” à década de 1990.  

Fig. 3.194 - Planta de Loteamento da 
Urbanização da Tamonte (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.195 - A Urbanização da Tamonte e
uma ocupação edificação segundo 
variados de estilos (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.196- A expressão arquitectónica na 
Urbanização da Tamonte é o resultado de 
variadas relações plásticas (JLF, 2002). 
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No último quartel do século XX acentuou-se a 

densificação construtiva nesta periferia urbana, 

primeiro pelo incremento pontual dos índices do PGU 

de 1974 para a Malha 7 (de i = 0,25 para i = 0,50) ao 

mesclar os conceitos de construção e loteamento, 

beneficiando-se depois dos índices do PDM (i = 0,45).  

A urbanização da Tamonte, fazendo parte da orla 

peri-urbana em 1980, integrou-se nos limites urbanos 

em 2000. Titulada por Alvará de Loteamento, a 

empresa Tamonte - Urbanizações, Lda. promoveu a 

partir da década de 1980, uma urbanização destinada a 

habitação unifamiliar de “gama alta” na encosta dos 

Malheiros. Neste cenário edificado expressando 

formas de arquitectura influenciadas por “conceitos e 

estilos variados”, cuja integração os instrumentos 

urbanísticos não acautelaram previamente, se fixou 

uma população “com maior poder de compra”. 

Enfraquecida por uma planta de loteamento sem 

detalhe e um Regulamento ambíguo, a urbanização 

consolidou-se até à década de 1990, sob uma profusão 

de formas e “gostos” que desvirtuariam exigências 

formais de uma composição arquitectónica 

contemporânea, longe da coerência de um desenho 

urbano e um enquadramento paisagístico de conjunto. 

A urbanização da Quinta da Fonte, fazendo parte da 

orla peri-urbana em 1980, integrou-se nos limites 

urbanos em 1990. Na ausência de outros instrumentos 

de intervenção territorial, e na tradição dos 

loteamentos urbanos pela valorização das áreas 

expectantes da cidade, a Urbanização da Quinta da 

Fonte constituiu-se à década de 1980, em mais uma 

intervenção na crescente periferia urbana, numa 

edificação mista de moradias (na contiguidade dos 

Fig. 3.197 - Planta de Loteamento da
Urbanização da Quinta da Fonte (CMC, 
2006). 
 

Fig. 3.198 - Urbanização da Quinta da
Fonte e o Centro Social e o Centro Rainha
Santa Isabel da Caritas Diocesana de
Coimbra, (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.199 - A Urbanização da Quinta da
Fonte, a partir da década de 1980,
assumiu-se num compromisso com 
acrescente periferia urbana (JLF, 2002). 
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aglomerados da cumeada da Portela da Cobiça e do 

Alto do Areeiro) e de habitação colectiva numa 

densificação da área a nascente junto à actual 

Circular Externa. 

Contribuindo para uma crescente ocupação da 

periferia urbana no sentido do Alto do Areeiro, se 

construiu na década de 1990 adjacente à urbanização 

da Quinta da Fonte, o Centro Social e o Centro 

Rainha Santa Isabel da Caritas Diocesana.  

O Hospital da Universidade (Pólo III das Ciências 

da Saúde), integrando-se na orla peri-urbana em 

1980, acabara por se integrar nos limites urbanos em 

2000. O novo edifício do Hospital da Universidade 

de Coimbra, construído na década de 1980, polarizou 

o desenvolvimento de uma nova extensão peri-urbana 

a nordeste da cidade mediando a zona de Celas, o 

Penedo da Meditação e a Quinta de Voimarães.  

A urbanização da Avenida Dr. Fernando Namora, 

fazendo parte da orla peri-urbana em 1980, integrou-

se nos limites urbanos em 1990. Sob o topónimo de 

Avenida Fernando Namora, urbanizou-se na última 

década do século XX um troço da Circular Externa 

(entre a Solum e o Areeiro). A nascente desta via, e 

anteriormente às obras de infraestruturas rodoviárias, 

se desenvolveu uma ocupação edificada cuja 

volumetria resultou da capacidade construtiva 

atribuída aos terrenos confinantes (acrescendo índices 

suplementares aplicáveis às cedências). Assim, numa 

primeira fase, implantou-se na contiguidade nascente 

do que viria a ser a Avenida, um edificado que 

beneficiou da majoração dos índices do PGU de 1974 

(de i = 0,25 para i = 0,50). Consideraram-se ainda os 

terrenos como infraestrutuados, admitindo-se a 

Fig. 3.200 - Plano de Pormenor do 
Hospital da Universidade de Coimbra na 
zona de Celas (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.201 - O novo Hospital da 
Universidade de Coimbra na zona de 
Celas polarizando o desenvolvimento de 
uma nova periferia urbana na década de 
1980 (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.202 - Instalações hospitalares e a 
polémica chaminé da incineração (JLF, 
2002). 
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aplicação do índice de construção. Valorizaram-se os 

terrenos ao evitar-se o loteamento e forçando a 

aplicação do índice de construção às parcelas, o que 

facilitou à Câmara Municipal negociar a posse das 

parcelas. 

A urbanização da Avenida do Vale das Flores (Av. 

Dr. Mendes Silva), fazendo parte da orla peri-urbana 

em 1980, integrou-se nos limites urbanos em 1990. A 

“urbanização do Vale das Flores” desenvolveu-se 

das duas últimas décadas do século XX, adoptando os 

índices de construção fixados no PGU de Coimbra de 

1974, contrariando contudo a eficácia dos parâmetros 

fixados no Plano do Vale das Flores, revogado 

tardiamente aquando da elaboração do PDM de 1994. 

Pese a contradição com o disposto no Plano de 

Urbanização do Vale das Flores e a sucessiva 

aplicação dos índices de construção fixados pelo PGU 

de 1974, desenvolveu-se nesta extensão um 

crescimento periurbano coerente e integrado. 

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 

instalara-se no Vale das Flores em 1975, tendo acesso 

nesse tempo por uma estrada que ligava à Rua Carlos 

Seixas. À década de 1980, ao tempo em que a 

circulação na Avenida do Vale das Flores se fazia em 

dois sentidos numa só faixa, e com acesso 

preferencial pela Rua Carlos Seixas, se construiu o 

Bairro Social do Vale das Flores. Este quarteirão 

periférico, antes na cor “ocre amarelo”, e depois 

pintado em “cor-de-rosa”, foi temporariamente 

apelidado de “pantera-cor-de-rosa” dado o impacto 

da sua presença isolada na franja urbana. 

A consolidação urbanística do Vale das Flores foi 

protagonizada à década de 1990, pela edificação em 

Fig. 3.203 – Implantação da Rua Dr.
Mendes Silva (Av. Do Vale das Flores)
(CMC, 2006). 
 

Fig. 3.204 - A habitação social tomou
assento neste quarteirão periférico, em
data anterior à consolidação da Avenida
do Vale das Flores (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.205 - Conjunto edificado junto à
principal rotunda da Avenida do Vale das
Flores, numa consolidação urbana
integrada e multifuncional (JLF, 2002). 
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torno da principal rotunda da Avenida, aí se fixando 

numa ocupação multifuncional, edifícios de 

habitação colectiva e duas superfícies comerciais 

(Continente e Makro). Nas duas últimas décadas do 

século XX, acresce na consolidação da Avenida do 

Vale das Flores, a construção de habitação colectiva, 

do Centro de Saúde e do Quartel dos Bombeiros 

Sapadores Municipais. Da viragem do século ressalta 

a construção da nova Ponte Europa sobre o Mondego, 

definitivamente designada de Ponte Rainha Santa 

Isabel, ligando ao Itinerário Complementar - IC 1. 

Pesem intervenções fragmentadas no espaço e no 

tempo, a progressiva edificação ao longo da Avenida 

e na sua envolvente, afirmou-se como um 

crescimento periférico urbanisticamente integrado e 

coerente. 

A urbanização da Quinta da Lomba, fazendo parte 

da orla peri-urbana em 1990, integrou-se nos limites 

urbanos em 2000. A nascente da Avenida Fernando 

Namora, em segundo plano na encosta até à Cumeada 

da Portela da Cobiça, construíram-se a partir da 

década de 1990 os edifícios de habitação unifamiliar 

e colectiva da urbanização da Quinta da Lomba. 

Sequente ao loteamento urbano titulado pelo Alvará 

de Loteamento, a Urbanização da Quinta da Lomba 

na Encosta dos Malheiros edificou-se numa encosta 

vocacionada para habitação uni e bifamiliar 

sobranceira à URC. O loteamento da Quinta da 

Lomba, cuja apreciação seguiu numa primeira fase o 

PGU de Coimbra de 1974, beneficiaria do índice de 

construção fixado pelo PDM de 1994. 

A urbanização da Cumeada dos Malheiros, 

fazendo parte da orla peri-urbana em 1990, encontra-

Fig. 3.206 - Planta Síntese de Loteamento 
da Urbanização da Quinta da Lomba 
(CMC, 2006). 
 

Fig. 3.207 - Duas realidades urbanísticas: 
a resultante da consolidação da Unidade 
Residencial do Calhabé e a Urbanização 
da Qtª. da Lomba (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.208 - A cumeada dos Malheiros 
apresenta uma ocupação sem plano desde 
o Alto do Areeiro até à Portela da Cobiça 
(JLF, 2002). 
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se hoje praticamente integrada nos limites urbanos. 

Na ocupação da extensão periurbana da Portela da 

Cobiça, em torno do aglomerado cujas origens o 

indiciam como anterior ao século XX, se registou um 

surto de autoconstrução de “génese clandestina”, que 

encoberto pela linha de cumeada e longe dos olhares 

se desenvolveu após 25 de Abril de 1974. A distância 

e a precariedade dos acessos, associada a uma fixação 

rural de fracos recursos, não favoreceu ali qualquer 

“especulação”, que não fosse uma autoconstrução 

para residência própria.  

A ocupação “clandestina” da encosta dos Malheiros 

após 25 de Abril contribuiu para que ali se criassem 

arruamentos de acesso às edificações com um elevado 

declive, verificando-se nalguns casos 30% de 

inclinação. A acessibilidade ao alto da cumeada, por 

caminhos com inclinações médias de 19%, traduziu-

se num obstáculo ao desenvolvimento periurbano 

nesta área. Do Alto do Areeiro até ao Tovim de Cima, 

ao longo do arruamento que se consolidou a partir do 

caminho que naturalmente se fixou à cumeada, se 

percebe uma sistemática ocupação edificada no 

último quartel do século XX.  

Na encosta e na cumeada dos Malheiros construíram-

se moradias numa volumetria cuja capacidade 

construtiva decorreu do índice de construção 0,25 

(segundo o PGU de 1974). A partir do PDM de 1994 

se fixou o índice 0,45, favorecendo uma capacidade 

construtiva agora susceptível de gerar novas 

tipologias e densificando a encosta dos Malheiros, 

num misto de habitação unifamiliar e colectiva, 

alterando os tradicionais valores de integração 

urbanística e paisagística na ocupação desta periferia 

Fig. 3.209 - Implantação do Pólo 2 da 
Universidade de Coimbra - FCTUC (
(CMC, 2006) 
 

Fig. 3.210 - A arquitectura 
contemporânea constitui a expressão
patente no novo conjunto de edifícios que
integram a FCT da Universidade de
Coimbra na área do Pólo II (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.211 - Departamento de Engenharia
Civil (Arqtºs Fernando Távora e Bernardo
Távora) (JLF, 2005). 
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urbana. 

A urbanização do Pólo II da Universidade, 

fazendo parte da orla periurbana em 1980, já não está 

longe de se integrar nos limites urbanos. Aqui, a 

ocupação periurbana alargou-se para além dos limites 

da envolvente edificada da cidade, procurando 

consolidar antigos subúrbios e simultaneamente 

criando novos subúrbios. Sob uma nova expressão 

urbanística e arquitectónica periurbana, construiu-se 

o Pólo II da Universidade de Coimbra entre a 

Boavista e Vila Franca, integrando um conjunto de 

novos edifícios da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade distribuídos por vários 

Departamentos de Engenharia (Informática, Química, 

Electrotecnia, Civil e Mecânica).  

A ocupação da orla urbana alargou-se assim desde a 

segunda metade do século XX, não só pelo 

desenvolvimento crescente de áreas residenciais 

como de equipamentos, facto que Pinto (2001, 72) 

testemunha “O Hospital da Universidade foi 

construído na década de 1980 na zona de Celas, o 

Pólo II da Universidade de Coimbra, desenvolveu-se 

na década de 1990 em terrenos localizados a sul da 

cidade na margem direita do Rio Mondego”.  

A urbanização da Quinta da Romeira, fazendo 

parte da orla periurbana em 1990, já não está longe 

de se integrar nos limites urbanos. À década de 1990, 

em resultado do loteamento titulado por Alvará, a 

urbanização da Quinta da Romeira contribuiria para 

alargar o limite nascente da extensão periurbana da 

cidade. Conciliando a capacidade construtiva 

proporcionada pelo incremento do índice de 

construção após aprovação do PDM de 1994, se 

Fig. 3.212 - Planta da Urbanização da 
Quinta da Romeira (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.213 - A Urbanização da Quinta da 
Romeira construída à década de 1990, 
vista da Av. Fernando Namora junto do 
velho casario periférico do Bairro da Casa 
Branca (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.214 - A Quinta da Romeira em área 
de forte declive, foi objecto de estudos de 
modelação, escavação e aterro (JLF, 
2002). 
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articularam nesta urbanização tipologias de habitação 

unifamiliar e colectiva respeitando uma cércea 

dominante.  

Sob a condicionante do declive e pela fixação do 

índice de construção de 0,25 no PGU de 1974, se 

aconselhara antes para a Quinta da Romeira uma 

ocupação urbana de baixa densidade. A alteração do 

índice para 0,45 através do PDM de 1994, potenciou 

o aproveitamento edificado da quinta, a qual seria 

urbanizada na base de um loteamento urbano 

demonstrando boa integração através de estudos de 

modelação e o recurso a muros de suporte.  

Pela expressão arquitectónica dos edifícios da Quinta 

da Romeira se consubstanciou um novo compromisso 

relativamente à contemporaneidade urbanística da 

cidade, numa integração sóbria das formas edificadas 

na paisagem periurbana. A boa promoção e um 

marketing oportuno, enquadrado no fulgor do 

investimento imobiliário da década de 1990, 

conferiram a esta urbanização uma acrescida 

rentabilidade e um potencial especulativo por parte de 

uma clientela próspera e ávida de novas áreas 

urbanizadas e um desenho urbano contemporâneo 

firmado numa composição arquitectónica valorizada 

pela integração paisagística. 

A urbanização da Quinta de S. Jerónimo, fazendo 

parte da orla peri-urbana em 1990, integrou-se nos 

limites urbanos em 2000. Titulada por Alvará de 

Loteamento, a urbanização da Quinta de S. Jerónimo, 

constituiu-se uma operação recente de colmatação do 

tecido urbano, numa área intersticial subaproveitada 

pelo acidentado relevo que condicionou a 

acessibilidade. Ainda pela sua uma vocação própria 

Fig. 3.215 - Planta de Loteamento da
Urbanização da Quinta de S. Jerónimo
(CMC, 2006). 
 

Fig. 3.216 - A Urbanização da Quinta de
S. Jerónimo, numa afirmação de
coerência e rigor (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.217 - Urbanização da Quinta de S.
Jerónimo vista da encosta dos Malheiros
(JLF, 2002). 
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de verde urbano, e dada a natureza da sua inserção numa área periférica da cidade, este 

espaço permaneceu praticamente inacessível até à consolidação da Circular Interna. 

Consubstanciou-se aqui a densificação de uma área urbana intersticial, entretanto já 

envolvida pelas sucessivas etapas da crescente periferia urbana. 

Pesem os custos acrescidos das infraestruturas, sobretudo pela construção dos muros de 

suporte necessários à modelação final do terreno, a mais-valia protagonizada por uma boa 

localização, que de periurbana evoluiu e se centralizou no tempo, potencializou um bom 

aproveitamento da capacidade construtiva.  

O ordenamento da envolvente, com base nos contributos do PDM de 1994, bem como a 

implantação da Circular Interna, em muito favoreceu o aproveitamento edificado da Quinta 

de S. Jerónimo. Contudo, uma vista da urbanização da Quinta de S. Jerónimo a partir do 

Vale dos Tovins, evidencia a ocupação de um território de acentuado declive, num impacto 

acresce pela expressão dos muros de suporte indispensáveis à consolidação dos terrenos, 

mas que se desvanece pelo arranjo paisagístico de conjunto.  

 

3.2.14 - SISTEMATIZAÇÃO DOS NÚCLEOS PERIURBANOS  

Ao longo da segunda metade do século XX e sobretudo no último quartel, pela acelerada 

peri-urbanização no pós-25 de Abril de 1974, ocorreu um expressivo crescimento da 

cidade periférica, muito contribuindo para a rápida ocupação e alargamento da franja 

periurbana, por entre um misto de construção legal como de “génese clandestina”. Como 

resultado de crescimento periurbano se desenvolveram múltiplos núcleos e aglomerados 

residenciais, muito contribuindo para uma expressão urbanística e arquitectónica 

desarticulada e fragmentada na envolvente da cidade.  

De entre os espaços resultantes do crescimento periurbano mais recente, são inúmeros os 

casos de áreas edificadas que importaria analisar e avaliar sob o ponto de vista de 

integração urbanística, arquitectónica, ambiental e paisagística.  

Após longo período de incipiente capacidade técnica para consubstanciar um desenho 

urbano e arquitectónico integrado, dada a supremacia de desenhadores e engenheiros 

envolvidos no desenho da cidade, uma progressiva fixação de arquitectos em Coimbra, 

contribuiu nas duas últimas décadas para o desenvolvimento de uma nova cultura 

urbanística e arquitectónica, promovendo novas concepções de intervenção urbanística e 

arquitectónica e contribuindo também para apoio e enquadramento a uma clientela mais 

sensível e atenta em relação a novas expressões formais, a par de uma evolução do gosto e 

da cultura local.  
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Com vista a proporcionar-se uma visão sumária de conjunto quanto ao “estado de 

situação, localização e evolução” das áreas periurbanas do Município, procede-se à sua 

sistematização na Tabela 3.1, hierarquizando-se os múltiplos núcleos de desenvolvimento 

periurbano que mais sobressaem, numa leitura transversal aos espaços periféricos da 

cidade. Nesta sistematização se estruturam as áreas periurbanas pela sua designação, 

caracterização, data de referência reportada à sua origem ou génese, data da sua provável 

inserção no ambiente definido como de periurbano, e a previsível etapa da sua provável 

integração nos limites área urbana da cidade, isto na conjectura de um hipotético e 

continuado crescimento urbano. 

ÁREAS PERIURBANAS E DATAS DA SUA PROVÁVEL INTEGRAÇÃO EM ESPAÇO URBANO 

Nº.  DESIGNAÇÃO PLANTA CARACTERIZAÇÃO 
DATA DE 
ORIGEM/ 
GÉNESE 

DATA DE 
INSERÇÃO NA 

PERIFERIA 

PROVÁVEL 
INTEGRAÇÃO 
EM ESPAÇO 

URBANO 

1 Torres do 
Mondego 

Aglomerado 
periférico 1940 2000 2050 

2 Ceira e Sobral 
de Ceira 

Aglomerado 
suburbano 1950 2000 2050 

3 Fonte da 
Cheira Núcleo peri-urbano 1950 1940 1960 

4 Conraria Aglomerado 
suburbano 1950 1950 2020 

5 Alto de Santa 
Clara 

Urbanização 
periférica 1950 1950 2010 
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ÁREAS PERIURBANAS E DATAS DA SUA PROVÁVEL INTEGRAÇÃO EM ESPAÇO URBANO 

Nº.  DESIGNAÇÃO PLANTA CARACTERIZAÇÃO 
DATA DE 
ORIGEM/ 
GÉNESE 

DATA DE 
INSERÇÃO NA 

PERIFERIA 

PROVÁVEL 
INTEGRAÇÃO 
EM ESPAÇO 

URBANO 

6 Santo António 
dos Olivais 

Aglomerado sub-
urbano 1960 1960 2000 

7 Tovins Núcleo periférico 1960 1990 2040 

8 Coselhas Núcleo peri-urbano 1960 1970 2010 

9 Loreto Núcleo periférico 1960 1950 2010 

10 Pinhal de 
Marrocos Núcleo peri-urbano 1970 1970 2000 

11 Vila Franca Núcleo peri-urbano 1970 1970 2020 

12 Monte 
Formoso 

Urbanização 
periférica 1970 1970 2010 
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ÁREAS PERIURBANAS E DATAS DA SUA PROVÁVEL INTEGRAÇÃO EM ESPAÇO URBANO 

Nº.  DESIGNAÇÃO PLANTA CARACTERIZAÇÃO 
DATA DE 
ORIGEM/ 
GÉNESE 

DATA DE 
INSERÇÃO NA 

PERIFERIA 

PROVÁVEL 
INTEGRAÇÃO 
EM ESPAÇO 

URBANO 

13 Santa Apolónia Urbanização 
periférica 1970 1960 2020 

14 Adémia Núcleo peri-urbano 1970 1970 2020 

15 Covões Urbanização 
periférica 1970 1950 2020 

16 S. Martinho do 
Bispo Núcleo periférico 1970 1970 2020 

17 Marco dos 
Pereiros Núcleo periférico 1970 1990 2050 

18 São Silvestre Urbanização 
periférica 1970 1980 2050 

19 Cernache Aglomerado sub-
urbano 1970 2000 2060 
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ÁREAS PERIURBANAS E DATAS DA SUA PROVÁVEL INTEGRAÇÃO EM ESPAÇO URBANO 

Nº.  DESIGNAÇÃO PLANTA CARACTERIZAÇÃO 
DATA DE 
ORIGEM/ 
GÉNESE 

DATA DE 
INSERÇÃO NA 

PERIFERIA 

PROVÁVEL 
INTEGRAÇÃO 
EM ESPAÇO 

URBANO 

20 Vale do Gemil Núcleo periférico 1970 1970 2020 

21 Quinta da 
Boavista 

Urbanização 
periférica 1980 1980 2010 

22 Quinta da 
Estrela 

Urbanização 
periférica 1980 1980 2010 

23 São Romão Núcleo periférico 1980 1990 2020 

24 Quinta da 
Maínça 

Urbanização 
periférica 1980 2000 2050 

25 Eiras Aglomerado sub-
urbano 1980 2000 2080 

26 Quinta da 
Sapata 

Urbanização 
periférica 1980 2000 2080 
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ÁREAS PERIURBANAS E DATAS DA SUA PROVÁVEL INTEGRAÇÃO EM ESPAÇO URBANO 

Nº.  DESIGNAÇÃO PLANTA CARACTERIZAÇÃO 
DATA DE 
ORIGEM/ 
GÉNESE 

DATA DE 
INSERÇÃO NA 

PERIFERIA 

PROVÁVEL 
INTEGRAÇÃO 
EM ESPAÇO 

URBANO 

27 Lordemão Núcleo periférico 1980 2000 2050 

28 Quinta da 
Várzea 

Urbanização 
periférica 1990 1990 2020 

29 Alto dos 
Barreiros 

Urbanização 
periférica 1990 2000 2030 

30 Taveiro Aglomerado 
periférico 1990 2000 2030 

31 Reveles Núcleo periférico 1990 2000 2030 

32 Zona Industrial 
de Taveiro 

Urbanização 
periférica 1990 2000 2030 
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ÁREAS PERIURBANAS E DATAS DA SUA PROVÁVEL INTEGRAÇÃO EM ESPAÇO URBANO 

Nº.  DESIGNAÇÃO PLANTA CARACTERIZAÇÃO 
DATA DE 
ORIGEM/ 
GÉNESE 

DATA DE 
INSERÇÃO NA 

PERIFERIA 

PROVÁVEL 
INTEGRAÇÃO 
EM ESPAÇO 

URBANO 

33 Bairro da 
Relvinha 

Urbanização 
periférica 1950 1970 2010 

34 Bairro do 
Ingote 

Urbanização 
periférica 1980 1980 2020 

35 Bairro da Rosa Urbanização 
periférica 2000 2000 2020 

36 
Quinta da 
Ínsua dos 

Bentos 

Urbanização 
periférica 2005 1980 2010 

37 Quinta da 
Portela 

Urbanização 
periférica 2005 2000 2030 

38 Alto de Santa 
Clara Forum 

Urbanização 
periférica 2006 2000 2030 

 

Tabela 3.1 - Sistematização dos núcleos periurbanos no Município de Coimbra 
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3.2.15 - CONCLUSÃO 

3.2.15.1 - O ordenamento da periferia urbana 

A cidade central integra uma estrutura urbana 

humanizada, alicerçada na história, social e 

esteticamente coerente, dotada de funcionalidade 

perante as múltiplas actividades que congrega. Noutra 

vertente, relações elementares que deveriam 

estruturar uma referenciação histórica e uma vivência 

urbana sustentada, parecem falhar ao transporem-se 

para a periferia urbana, fora dos limites da “cidade 

consolidada”, emergindo um declínio progressivo 

dos valores urbanísticos e sócio-culturais, numa 

perceptível rotura face necessária harmonia e 

sustentabilidade entre as exigências sócio-culturais e 

uma almejada qualidade urbana e ambiental do 

espaço construído. 

Coerência da linguagem urbana 

A coerência do crescimento da cidade antiga 

expressou-se perante uma morfologia acidentada do 

território, através de variados tipos de malha urbana, 

desde orgânica e irregular à reticula raramente 

ortogonal, e aproximando-se de uma implantação 

radio-concêntrica ao procurar vencer declives e 

contornar os morros.  

Nesta cidade, cujo espaço edificado se fixou em 

terrenos de encosta e de cumeada, e desceu à Baixa 

para tirar partido dos terrenos planos consolidados 

pelo assoreamento do rio, a implantação das vias e a 

consolidação dos edifícios seguiu com coerência as 

curvas de nível numa topografia acidentada de vales e 

cumeadas.  

Uma planta orgânica de desenvolvimento 

aparentemente irregular e com a implantação dos 

Fig. 3.218 - Planta da Urbanização da Av. 
Fernando Namora (CMC, 2006). 
 

Fig. 3.219 - Expressão do edificado até à 
década de 1980, enquanto se projectavam
as obras da Avenida Fernando Namora
(JLF, 2002). 
 

Fig. 3.220 - Da Avenida Dr. Fernando
Namora, é visível o contraste no
ordenamento urbanístico seguido no pós
25 de Abril de 1974 (JLF, 2002). 
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arruamentos da cidade antiga, sugeria uma evolução de formas urbanas marcadas por uma 

sociabilidade fortemente influenciada por civilizações. 

Negligência estética e ambiental peri-urbana 

Ao longo do último quartel do século XX, enquanto na cidade central se vinha assistindo 

ao abandono, à demolição e à substituição de edifícios e demais formas urbanas, não foi 

fácil coordenar a expansão urbana e a construção desenfreada de estruturas “artificiais”, 

nem sempre devidamente integradas na crescente orla periurbana. 

Ergueram-se implacáveis formas edificadas, por vezes desumanizadas, desenquadradas e 

descaracterizadoras da paisagem envolvente, proporcionando impactos ambientais, tanto 

por formas de urbanização como pelo edificado residencial, como ainda pela desproporção 

dos empreendimentos industriais e comerciais (que novas técnicas permitiram e a 

especulação imobiliária alimentou), sem uma equidade nos benefícios colectivos que o 

desenvolvimento sustentável exige.  

Desenho urbano da cidade periférica 

Nos aspectos ambientais, culturais e económicos, e em complementaridade com as 

exigências da cidade central, urge a promoção de um ordenamento e gestão que solucione 

as disfunções urbanas, particularmente acentuadas pela expansão e dispersão urbana, por 

entre uma aparente ausência de princípios ordenadores e estéticas aplicáveis à composição 

da periferia urbana, sendo fundamental construir um quadro de vida peri-urbano 

sustentável, social e esteticamente integrado por um novo desenho urbano. 

Em relação ao crescente desenvolvimento periurbano ao longo do último século, traduzem-

se numa preocupação crescente, tanto as urbanizações periféricas como a construção 

dispersa de edifícios, como a implantação de unidades industriais na envolvente urbana, 

contribuindo assim para a necessidade de execução de novas infraestruturas viárias. 

Constata-se que a cidade tem vindo progressivamente a “dualizar” a forma de ocupação 

do seu espaço periférico: ora áreas funcionalmente desertificadas e desqualificadas 

carecendo de revitalização, ora extensões monofuncionais e desarticuladas, apresentando 

uma ocupação em desequilíbrio, aparentemente sem ordenamento e crescendo à custa da 

pressão imobiliária no sentido da periferia urbana que urge requalificar.  

3.2.15.2 - Qualificação da periferia urbana 

Ocupação edificada da periferia urbana 

Na periferia próxima como afastada do centro urbano, observa-se uma progressiva 

desqualificação urbana e ambiental, consequente de uma ocupação pouco controlada, tanto 

de áreas urbanas, como de áreas abandonadas e expectantes, através de edificações de 
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habitação, indústria e equipamento num desenho 

urbano desarticulado e falta de integração ambiental e 

estética. 

As formas urbanas no desenho da cidade 

periférica 

O progressivo congestionamento da cidade central, o 

envelhecimento das suas infraestruturas e a 

consequente degradação ambiental, contracenam com 

a incontornável valorização do solo urbano e 

periurbano, acentuando-se a especulação em função 

da sua centralidade, do potencial de edificabilidade e 

das hipóteses de subverter os condicionamentos 

urbanísticos impostos pelos instrumentos de 

ordenamento.  

Acrescendo a falta de terrenos disponíveis no centro 

da cidade e à consequente especulação dos espaços 

centrais remanescentes, estes factores favorecem a 

procura e ocupação de áreas periurbanas. Ora, a 

ocupação edificada da periferia retira vantagens 

económicas da especulação pela conversão do solo 

“rústico” em “urbano”, promovendo-o de seguida 

no mercado imobiliário a um preço inflacionado, 

justificadamente pelas “mais-valias urbanísticas, 

ambientais e paisagísticas”. Tiram-se neste mercado 

livre, vantagens acrescidas do baixo custo do solo 

periurbano, colocando-o depois no mercado à 

disposição de uma “população alvo”. Deste modo se 

oferece sobretudo a uma população de recursos 

médios, um espaço urbano de 2ª classe, tanto pelo 

afastamento à cidade, como pelo constrangimento das 

acessibilidades, falta de equipamentos, ausência de 

uma estrutura coerente de suporte urbano, num 

espaço desprovido de uma desejável qualidade 

Fig. 3.221 - Rua do Bairrinho de Celas
onde o casario social contrasta com o
edifício de habitação colectiva e comércio
no Largo de Celas (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.222 - Edificado no morro alto da
cumeada dos Malheiros à Portela da
Cobiça (JLF, 2002). 
 

Fig. 3.223 - Vista do Alto do Areeiro,
sobre o Bairro de Pinhal de Marrocos e a
urbanização do Vale das Flores (JLF,
2002). 
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urbana, ambiental e paisagística.  

Uma vez que a periferia mal organizada de hoje se poderá converter numa futura 

centralidade urbana, estar-se-á a comprometer no futuro uma desejável integração urbana e 

ambiental, bem como uma estrutura coerente de crescimento e desenvolvimento para a 

cidade. 
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