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1.   Introdução 
 
 
A presente proposta de Delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana para o centro 

histórico do Concelho de São Brás de Alportel enquadra-se no regime jurídico da reabilitação 

urbana (Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro recentemente alterado e republicado pela Lei 

n.º 32/2012, de 14 de agosto), mais especificamente no seu Artigo 13º referente à delimitação e 

aprovação de áreas de reabilitação urbana (ARU). A recente alteração ao regime jurídico da 

reabilitação urbana (RJRU) veio possibilitar aos municípios encetar processos de reabilitação 

urbana em ARU de forma faseada (assim o entendam): numa primeira fase a aprovação da 

delimitação da ARU e numa fase subsequente a aprovação da operação de reabilitação a 

desenvolver nestas áreas. Caso se opte por esta via, terá o município três anos para aprovar a 

operação de reabilitação urbana para a ARU previamente delimitada e aprovada (através de um 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana), prazo após o qual a caducará a delimitação. 

 
Tendo o Município de São Brás de Alportel optado por esta tramitação faseada, e de acordo com o 

mesmo articulado do Regulamento do Plano de Pormenor de Reabilitação do Núcleo Histórico 

de São Brás de Alportel, a proposta que agora se apresenta deverá conter ao abrigo da 

legislação vigente: 

 

 A memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 

abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir; 

 A planta com a delimitação da área abrangida; 

 O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, 

designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as 

transmissões onerosas de imóveis (IMT); 

 
No entanto, importa clarificar que esta proposta delimitação da ARU do centro histórico de São 

Brás de Alportel resulta já de um processo mais maturado de reflexão estratégica em torno da 

reabilitação urbana do centro histórico São Brás de Alportel: O Plano de Pormenor de Reabilitação 

do Núcleo Histórico de São Brás de Alportel. 

 

Entende o município que tal estratégia de reabilitação urbana deverá ter em linha de conta os 

seguintes princípios básicos, que se devem articular entre si: 

 

 Sustentabilidade das intervenções propostas; 

 Manutenção da identidade do centro histórico; 

 Criatividade das propostas que apontem para a revitalização e dinamização do centro 

Histórico. 
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A Constituição de uma ARU é, nesse sentido, entendido como um instrumento privilegiado de 

divulgação e comunicação com todos os atores locais e potenciais investidores que, de algum 

modo, possam desempenhar um papel ativo na intervenção de reabilitação urbana, convocando-os 

para este processo. Pretende-se assim dar início a um novo ciclo de planeamento e gestão 

urbanística no centro histórico, que envolva e capte o interesse dos referidos atores locais para a 

prossecução da estratégia de reabilitação urbana. 

 

A estratégia de reabilitação urbana deverá ser capaz de estabelecer as orientações e os 

Procedimentos destinados a enriquecer o atual contexto urbano do Centro Histórico de São Brás 

de Alportel, e ter em consideração os seguintes vetores de desenvolvimento: 

 

 Reabilitação do centro histórico; 

 Dinamização do turismo, cultura e lazer no centro histórico; 

 Qualificação do espaço público; 

 

A este propósito, importa salientar que a elaboração da ARU se enquadra perfeitamente nos 

propósitos e objetivos estratégicos definidos noutros instrumentos estruturantes da política urbana. 

 

Para além destes importantes instrumentos operacionais da política urbana municipal, existem 

outros que são também relevantes e orientadores do processo de planeamento, ordenamento e de 

gestão urbanística da Vila e do seu centro histórico em particular (e que serão alvo de análise mais 

aturada em capítulos seguintes).  

 

Desde logo assume papel preponderante, o processo de revisão do Plano Diretor Municipal, onde 

se define a estratégia de desenvolvimento territorial, estabelecendo os princípios básicos da 

política municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas 

(segundo um modelo de organização territorial), integrando e articulando as orientações 

estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional.  

 

Para além de todo um trabalho de terreno exaustivo e pormenorizado, de uma caracterização e 

diagnóstico aprofundado, que se constitui como um manancial e fonte de informação privilegiada e 

atualizada, este plano apresenta propostas concretas para valorizar o centro histórico de São Brás 

de Alportel, consagradas não só numa proposta de Regulamento, mas também num programa de 

execução e plano de financiamento. 

 

Entretanto, com a entrada em vigor da ARU será possível estabelecer um novo enquadramento 

normativo para as questões inerentes à reabilitação urbana, seja ao nível programático, 
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procedimental ou de execução, conferindo-se especial relevo não apenas à vertente imobiliária ou 

patrimonial da reabilitação, mas à integração e coordenação da intervenção.  
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2.   Objetivos 
 
 
Através da delimitação de uma ARU pretende-se devolver à Vila de São Brás de Alportel, 

atratividade e qualidade urbana e paisagística, a partir da qual se poderá estabelecer um quadro 

adequado, coerente e consistente de medidas de gestão e de incentivo à Reabilitação Urbana.  

 

Esta forma de intervenção, que não se limita à reabilitação das estruturas físicas componentes das 

áreas urbanas, compreende medidas de incentivo direto, através do processo que culmina na 

execução de obras, e indireto, por via da criação de um ambiente favorável ao investimento e à 

atividade económica.  

 

Será deste modo fundamental começar por definir os objetivos essenciais a alcançar através da 

reabilitação urbana e determinar os princípios a que esta deve obedecer. Com base nos objetivos 

e princípios gerais estipulados no Regulamento do Plano de Pormenor de Reabilitação do 

Núcleo Histórico de São Brás de Alportel e nos princípios básicos e vetores de desenvolvimento 

definidos pelo município:  

 

 Promover as condições para facilitar a reabilitação do tecido urbano onde se insere o 

conjunto patrimonial mais relevante da vila; 

 Identificar e enquadrar os constrangimentos que têm impedido um processo eficaz de 

requalificação do edificado privado do centro histórico e propor soluções (jurídicas, 

administrativas e técnicas) viáveis para a operacionalização das requalificações;  

 Promover o incentivo da revitalização do tecido urbano da Vila, adaptando-o às exigências 

atuais, sem prejuízo da sua identidade morfológica, histórica e patrimonial;  

 Definir estratégias direcionadas para a fixação dos residentes no centro histórico e de 

atividades, bem como para o reforço da sua atratividade, visando o rejuvenescimento da 

população residente e a revitalização/diversificação das atividades;  

 Definir estratégias que promovam a adesão dos detentores de interesses vários na área de 

intervenção e da população em geral, para as ações de reabilitação e revitalização 

preconizadas;  

 

A delimitação de uma ARU, de acordo com a legislação em vigor,1 dotará esta área de 

instrumentos para atrair investimento orientado para a consolidação de dinâmicas existentes/ 

emergentes, tais como o património cultural e natural, e as atividades socioculturais que poderão 

                                                                 
1Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto.   
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proporcionar o investimento e a criação de empregos, e consequentemente induzir a inovação, 

crescente coesão e a sustentabilidade.  

 

Desta forma, a delimitação da área de reabilitação urbana poderá constituir um ponto de partida 

para o desenvolvimento e afirmação da Vila de São Brás de Alportel e do território concelhio.  
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3  ENQUADRAMENTO 
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3.1   No território 
 

O município de São Brás de Alportel situa-se no Algarve, e pertence ao distrito de Faro. É limitado 

pelo concelho de Loulé a oeste, pelo concelho de Tavira a norte e a este, e pelos concelhos de 

Olhão e Faro a sul. Tem uma área de aproximadamente 153 km2, e apenas uma freguesia: 

freguesia de São Brás de Alportel. A sede de concelho, a vila de São Brás de Alportel, dista 17 km 

da capital de distrito, Faro, 280 km de Lisboa e está a 50 km da fronteira com Espanha.  

 

O concelho contava com 10 662 habitantes à altura dos censos 2011, o que representa um 

aumento de cerca de 6% relativamente aos censos de 200, porém nos dados do anuário estatístico 

de 2014 São Brás de Alportel contava com cerca de 10531. O povoamento é do tipo disperso, 

sendo que a quase totalidade do edificado se localiza na área mais plana do território do município, 

sensivelmente correspondente ao seu terço sul. Tem uma densidade populacional inferior à média 

nacional, praticamente metade, e um índice de envelhecimento ligeiramente superior à média 

nacional e regional.  

 

O concelho possui uma grande diversidade paisagística. Segundo Cancela d’Abreu, Pinto Correia 

e Oliveira [2004], o Município de São Brás de Alportel encontra-se dividido em três unidades de 

paisagem, escalonadas segundo a direção norte-sul, duas integradas no grupo de unidades de 

paisagem do Algarve e a restante integrada no grupo de unidades de paisagem das Serras do 

Algarve e do Litoral Alentejano. A maior parte do concelho, sensivelmente os dois terços a norte, 

está integrada na unidade de paisagem da Serra do Caldeirão. Segue-se, na direção sul, a 

unidade de paisagem do Barrocal Algarvio e, finalmente, numa pequena porção a sudoeste, a 

unidade de paisagem do Litoral do Centro Algarvio. 

 

Segundo os autores mencionados: “Nesta última unidade é determinante a presença de espaços 

edificados, concentrados ao longo de uma faixa contínua, sendo mais densos junto ao mar e mais 

dispersos no sentido do Barrocal. Esta mancha com edifícios de natureza e tipologia muito 

diversificadas, sem coerência e estrutura percetível, confere à paisagem um aspeto claramente 

desorganizado. Numa parte significativa desta unidade a ocupação turística é dominante. Um 

pouco mais para o interior, as manchas urbanas alternam com áreas agrícolas, muitas delas 

abandonadas (sobretudo as de sequeiro).  

 

À medida que se avança para norte a paisagem vai tomando uma feição progressivamente mais 

rural. Esta unidade é bastante plana, estabelecendo-se uma forte relação visual com o mar só na 

proximidade da faixa costeira ou a partir de pontos ligeiramente mais elevados, a norte, na 
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transição para o Barrocal. A paisagem surge aqui e ali ainda pontuada por árvores como a 

alfarrobeira, a figueira e a amendoeira que sobreviveram à degradação das áreas expectantes em 

relação ao crescimento urbano.”  

Já o Barrocal, ainda segundo os mesmos autores, que “ocupa uma extensa faixa de largura 

variável, entre a serra algarvia e o litoral, distingue-se pela particularidade do seu relevo, o 

vermelho escuro forte dos solos e a frequente presença de afloramentos rochosos que têm grande 

realce na paisagem pelo contraste das suas cores claras relativamente às tonalidades barrentas de 

onde emergem”   

 

Finalmente, e de acordo com os autores já referidos, a Serra do Caldeirão “corresponde a 

paisagens agrestes, de relevo movimentado, com escassos habitantes, onde dominam extensas 

matas, montados e matos. Constituindo juntamente com a serra de Monchique o que se designa 

geralmente por serra do Algarve, individualiza-se desta por ser significativamente mais seca, mais 

isolada e mais despovoada. Trata-se aqui da sub-região algarvia economicamente mais débil e 

onde se observa uma muito menor densidade populacional. A serra separa a peneplanície 

alentejana da plataforma litoral algarvia, consistindo numa extensa formação de relevos dobrados, 

com altitudes que só pontualmente sobem a mais de 500 metros. O carácter destas paisagens 

serranas tem estreita relação com o povoamento, muito escasso, organizado em pequenos e 

pobres aglomerados que parecem parados no tempo e isolados do resto do país.”   

 

Figura 1. Enquadramento Viário do Concelho de São Brás de Alportel 

(Fonte: http://www.infaestruturasdeportugal.pt/, acedido em março de 2016) 

 

O concelho apresenta boas acessibilidades, sendo servido pela EN2 que atravessa o território de 
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norte a sul, pela ER 270 que permite a ligação a Tavira e a Loulé. Possui ainda uma proximidade 

imediata à A22 que se revela de extrema importância na ligação e trocas comerciais não só com 

outros concelhos da região, como também de ligação à A2 e à fronteira espanhola nomeadamente 

à região da Andaluzia. Em termos de infraestruturas aeroportuárias destaca-se a proximidade ao 

Aeroporto e Porto Comercial de Faro.  

 

Figura 2. Localização do Concelho de São Brás de Alportel  

 

A base económica do concelho com um passado ligado à agricultura nomeadamente nas culturas 

de alfarroba, figo, amêndoa, medronho e azeitona, assentou, contudo, o seu desenvolvimento 

económico na fileira da cortiça. O montado despoletou o desenvolvimento da indústria de 

transformação da cortiça que levou à afirmação do concelho a nível nacional e internacional neste 

setor. A indústria extrativa ao nível de extração de calcário e brecha tem alguma 

representatividade, contudo, considerando a crise na construção civil e na concretização de obras 

públicas nos últimos anos, o setor apresenta alguma estagnação.  

 

Este facto, aliado à deslocalização do setor da cortiça para o norte do país levou à falta de 

oportunidades de emprego, conduzindo a população a procurar outras formas de subsistência, 

sendo que atualmente a economia assenta essencialmente no setor terciário principalmente nos 

subsetores do comércio e serviços. Existem novas áreas de investimento em desenvolvimento de 
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que são exemplo as atividades de turismo, de interpretação da paisagem e do património que tem 

o potencial de estimular as atividades tradicionais, dentro de um perfil económico.  

 

A aposta da Câmara Municipal tenta conjugar a existência de algum tecido empresarial local, 

fortemente vocacionado para a transformação de produtos como alimentares, específicos da 

região. Ainda associado à aposta nos produtos regionais, o município pretende apostar também na 

consolidação e na melhoria do setor empresarial local com atratividade regional, seja dentro de um 

perfil económico ou de um perfil turístico e cultural. 

 

Nalguns destes domínios de desenvolvimento local referidos, perspetiva-se também uma evolução 

qualificante do tecido institucional, capaz de favorecer capacidade de iniciativa. Perspetivam-se 

possibilidades de alargamento e atração de novos atores institucionais em domínios ligados aos 

setores da saúde e turismo, essenciais para a Sustentabilidade de São Brás de Alportel.  

 

 

 

3.2   Na história 
 
A ocupação humana do Concelho de São Brás de Alportel remonta à Pré-História, nomeadamente 

aos períodos Paleolítico e Neolítico, contudo os vestígios mais significativos datam do período 

romano e da passagem dos árabes por esta região.  

 

Local de nascimento do poeta árabe Ibne Ammar, no séc. XV, São Brás seria um lugar com uma 

simples ermida junto à antiga estrada romana que fazia a ligação para as terras a norte.  

 

Em meados do século XVI, à semelhança do que aconteceu em diversas localidades algarvias, 

São Brás de Alportel foi elevada a sede de freguesia e, consequentemente, reconstruído um novo 

templo. Entre os séculos XVII e XVIII, na sequência da transferência da sede de bispado de Silves 

para Faro (1581), o então Bispo do Algarve mandou construir aqui o Palácio Episcopal. Desde a 

época romana até à fundação do concelho em 1914, São Brás de Alportel pertencia à cidade de 

Faro (Ossonoba), motivo pelo qual a sua história mantém, ao longo de todos estes séculos, uma 

estreita relação. 

 

As vastas áreas de montado de produção de cortiça, em que o concelho é rico, conduziu ao 

desenvolvimento económico de São Brás de Alportel tornando-se uma terra importante e próspera 

com capacidade de atração populacional que levou à criação do concelho em 1914. 
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4 CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 
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4.1   Morfologia urbana 
 
Apesar da comunhão de percursos através de contextos económicos, sociais e culturais cujos 

vestígios se refletem com traços semelhantes em todas as aglomerações urbanas, importa desde 

logo salientar dois fatores que contribuem para o entendimento de especificidades, quer de partes, 

quer principalmente, da forma geral do plano urbano de cada povoação, ou seja, os seus sítio e 

situação, particularmente importantes em relação à compreensão dos centros históricos. 

 

O Núcleo histórico de São Brás de Alportel limitado para sul, dada a topografia do terreno é na sua 

generalidade uma malha urbana apertada e irregular, os arruamentos estreitos e sinuosos; a 

propriedade é diminuta e quase totalmente ocupada pela construção, aumentando de dimensão 

junto aos limites do núcleo antigo encontrando-se ainda no interior do tecido, prédios urbanos 

rodeados de hortas. 

 

A construção da estrada Loulé/Tavira nos finais do seculo XIX, determinou alterações profundas na 

estrutura da Vila, implicando a transferência do centro da Vila para o Largo de São Sebastião, local 

de cruzamento dos dois eixos viários existentes na altura. 

A EN270 passa então a constituir, junto com o largo, o elemento ordenador de crescimento urbano; 

a rede viária desenvolve-se em sucessivas transversais que prolongam a área urbana no sentido 

poente-nascente e sul-norte. 

 

No núcleo histórico predominam os edifícios habitacionais de um e dois pisos, em banda continua 

à face dos arruamentos; a transferência verificada da deslocação do centro urbano da vila aliada 

às condições e espaço reduzido que em geral os edifícios possuem, conduziram a um abandono 

desta área e à degradação das construções. Pontualmente verificam-se remodelações e 

alterações nas características arquitetónicas dos edifícios.  

 

Encontram-se alguns edifícios com fachadas decoradas e revestidas a azulejos, com platibandas 

ornamentadas que traduzem a propriedade dos proprietários agrícolas e da burguesia industrial do 

princípio do seculo XX. 

 

A transformação dos aglomerados urbanos, incidindo de forma importante nas áreas que hoje em 

dia constituem os seus centros históricos, normalmente ancorados em “planos de melhoramentos”. 

 

Para os centros históricos, a importância das concretizações, construção e adaptação de alguns 

equipamentos de serviço público é fundamental para a revitalização dos mesmos.  
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4.2   Edificado 

4.2.1  Parque edificado 
 

No Centro Histórico de São Brás de Alportel, a estrutura edificada apresenta forte coesão sendo 

notória a sua interferência na morfologia urbana e parcelar. 

 
Muitos arruamentos, com menor desenvolvimento longitudinal assumem grande importância como 

estruturantes de setores do Centro histórico. 

 

Verifica-se que esta geometria condiciona o sentido tipológico das construções, quer quando 

ocupam uma só parcela ou quando ocupam parcelas com o dobro ou triplo da frente padrão. De 

qualquer modo, nesta área central do Centro Histórico, as construções ocupam, com frequência, a 

totalidade das parcelas. 

 

A estrutura edificada é fundamentalmente constituída pelos seguintes factos relevantes: 

 Conjuntos urbanísticos constituídos por diversos edifícios, cuja importância advém 

precisamente da identidade resultante da sua associação, podendo ou não ser marcados 

por valores significantes singulares. As condições de identidade reconhecidas são 

constituídas pela conjugação de fatores de unidade, mas também por fatores de diversidade 

consociados e mutuamente articulados, que marcam distintivamente os conjuntos em 

questão. Assim, o recorte volumétrico e a diferenciação dos termos de composição das 

fachadas, sendo fatores de diversidade, poderão contribuir para a leitura de uma identidade 

conjunta de diversos imóveis de frente urbana. Mesmo algumas ruturas formais e 

morfológicas pontuais permitem pôr em evidência determinados conjuntos urbanísticos, 

afetados por malformações que, em geral, deverão ser corrigidas no âmbito dos programas 

de reabilitação urbana a definir; 

 Edifícios singulares diversificados, com valor histórico e cultural intrínseco, decorrente das 

produções arquitetónicas e estilísticas a que correspondem, como exemplos relevantes 

dessas mesmas produções; 

 Edifícios singulares com valor significante e de manifesto interesse patrimonial, alguns 

imóveis de representação cívica e social, ou correspondentes a funções de utilização 

coletiva; 

 Edifícios singulares com inserções urbanas peculiares de referenciação locativa (como 

diversos edifícios de gaveto), ou imóveis de enquadramento e de acompanhamento a 

estruturas espaciais e edificadas com valor significante; 

 Edifícios singulares ou outras estruturas de escala considerável ou com elementos 

decorativos e de composição com manifesta singularidade formal. 
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A afirmação de escalas diferenciadas, assim como a afirmação de determinados vocabulários de 

composição das fachadas são, em geral, fatores distintivos que sinalizam os lugares e contextos 

de inserção dos imóveis correspondentes. 

 

Verifica-se assim um panorama muito diversificado no que corresponde ao sentido tipológico das 

construções, sendo de realçar algumas características de natureza urbanística e construtiva, como: 

 

 Afirmação de um padrão de considerável homogeneidade no que respeita à volumetria das 

construções, por setor do Centro Histórico.  

 Nos espaços de horizonte mais limitado, os “enfiamentos” e os pisos térreos das 

construções assumem uma presença determinante, aos vários níveis de qualificação.  

 Nos arruamentos mais estreitos ou com pouca abertura perspética, a diferença volumétrica 

entre edifícios contíguos não se constitui em geral como rutura morfológica.  

 Alguns percursos entre largos e espaços de praça são, no entanto, determinantes para a 

leitura da imagem urbana, sendo gravosas algumas situações de mau estado de 

conservação do edificado; 

São marcantes alguns dos termos de composição das fachadas principais de grande parte das 

construções em presença no Centro Histórico, com evidente correspondência ao sentido tipológico 

e soluções construtivas. Pela concentração de imóveis singulares, muitos dos quais reunidos em 

conjuntos urbanísticos de grande relevância significante, o Centro Histórico de São Brás de 

Alportel, constitui-se, no seu conjunto, como área de interesse patrimonial.  

 

Este entendimento deverá presidir aos programas de reabilitação a definir, assim como aos 

necessários documentos orientadores do exercício da gestão urbanística, numa perspetiva de 

valorização das estruturas morfo-tipológicas que caracterizam a malha histórica e de matriz 

tradicional em questão, mas também numa perspetiva contemporânea devidamente discutida e 

consensualizada. 

 
A disseminação das situações de mau estado de conservação obrigam a uma leitura de conjunto 

da área do Centro Histórico, no que respeita aos necessários programas de reabilitação, a definir 

por prioridades objetivas face a percursos e contextos urbanos mais expostos. 

 

O Centro Histórico apresenta uma ocupação multifuncional, com uma maior predominância da 

habitação face aos restantes setores. Embora, a percentagem de edifícios devolutos ou 

parcialmente devolutos ainda seja bastante elevada.  
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Verificam-se, nesta fase preliminar, as seguintes situações que importam ao enquadramento de 

partida dos estudos em curso: 

 

 São inúmeras as situações de imóveis parcialmente ou totalmente devolutos, a maioria dos 

quais correspondem a estados deploráveis de conservação e correlativas más condições de 

habitabilidade; 

 Muitas das aparentes intervenções de manutenção e de reabilitação de estruturas 

edificadas, correspondem a intervenções ligeiras que não resolveram efetivamente algumas 

das patologias em presença (infiltrações, degradação de caixilharias e de beirados, por 

exemplo). Por vezes são efetuadas simples pinturas sobre massas deterioradas, pelo que os 

sintomas de degradação retornam em pouco tempo. No entanto, estas ações têm a 

vantagem de contribuir para o melhoramento, embora momentâneo, da imagem urbana; 

 Algumas intervenções com maior profundidade recorreram a soluções de agregação 

tipológica, situação favorável desde que não provoque malformações indesejadas, 

nomeadamente ao nível do desenho de composição de fachadas, por rompimento de 

montras e outros vãos. A agregação tipológica poderá ainda favorecer a inserção de 

sistemas de conforto adequados às expectativas atualmente existentes; 

 Determinadas intervenções de reabilitação observadas levantam questões disciplinares 

pertinentes, nomeadamente nas situações de mera preservação de fachadas, por vezes 

com adulteração formal das mesmas, o que, sendo de momento apenas pontual e residual 

(e em parte reversível), poderá ter efeitos gravosos se incidir em edifícios singulares ou 

determinar ruturas em determinados conjuntos urbanísticos; 

 Sendo pretendida a consensualização por soluções inovadoras e contemporâneas, mas 

devidamente contextuadas, deverão ser observadas as invariantes morfo-tipológicas que 

caracterizam a malha urbana em questão, a definir perante um conjunto de exemplos 

representativos, e por análise dos processos instruídos nos últimos anos; 

 Os edifícios de utilização coletiva encontram-se distribuídos pelos vários setores do Centro 

Histórico, pontuando o sistema de espaços públicos que, a par de funcionalidades de âmbito 

privado, definem com clareza uma série de percursos de grande relevância, a observar 

como eixos com importância estruturante para a definição das estratégias e programas de 

reabilitação urbana;  

4.2.2  Património classificado 
 

Na sua mais ampla dimensão, “património”, conforme reconhece a UNESCO, é o testemunho de 

distintas tradições e realizações espirituais do passado e constitui-se como um elemento marcante 
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da evolução das populações. Estes testemunhos, para além do seu valor histórico, fazem parte 

dos locais e são parte da sua identidade, como tal, devem ser respeitados. 

Segundo a Carta de Cracóvia (2000), património é “o conjunto das obras do homem nas quais uma 

comunidade reconhece os seus valores específicos e particularidades e com os quais se identifica. 

A identificação e a valorização destas obras como património é, assim, um processo que implica a 

seleção de valores”. 

 

Conhecer esses valores, quer sejam eles físicos, socioculturais e/ou históricos é, para além de 

uma ambição, uma necessidade na procura da identidade de uma comunidade e o seu 

posicionamento numa região, sendo por isso importante reconhecer os valores patrimoniais da 

mesma. 

 

A consciência da realidade que nos envolve, desafia a elaboração de estratégias e instrumentos 

que consigam melhorar a nossa qualidade de vida e perpetuar a nossa memória coletiva, 

aprofundando os sentimentos que nos ligam a um lugar específico.  

 

No domínio da revitalização urbana, a criação de instrumentos de planeamento que apoiem a 

gestão de áreas urbanas em estado de perda, empobrecimento e envelhecimento, são uma 

ferramenta inadiável para os municípios e para os cidadãos, nomeadamente na perspetiva da 

reabilitação física, reanimação sociocultural e da salvaguarda do património.  

 

Apesar de São Brás de Alportel não ter património edificado classificado, é possível identificar 

vários equipamentos de relevo e valor para a Vila. Para além disso, a “Calçadinha de São Brás de 

Alportel”, encontra-se classificada como Sítio de Interesse Público (SIP). 

 

Relativamente à Calçadinha, esta é considerada um dos ex-libris da Vila, e seria uma via que 

integrava a rede viária romana. Partia da cidade de Ossonoba (Faro), e dirigia-se para Norte, 

passando por vilas romanas e pelo Vale do Joio (S. Brás/Faro).  

 

Aparentemente, o antigo caminho tem origem romana, e no primeiro quartel do século XIX terá 

sofrido remodelações provavelmente ordenadas pelo Bispo D. Francisco Gomes do Avelar. 

 

O progressivo abandono da via, na sequência da construção da estrada moderna, levou a que 

passasse a ser utilizada apenas como caminho pedonal e de travessia de rebanhos. 
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O calcetamento terá sido aplicado, para vencer os obstáculos naturais, em zonas de declive 

acentuado com solos de difícil trânsito e irregulares que seriam facilmente alterados pelas torrentes 

das águas pluviais ou por outros agentes erosivos.  

 

Figura 3. Calçadinha de São Brás de Alportel 

(Fonte:http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/510/calcadinha-de-sao-bras-de-alportel.aspx#troco-a, acedido em março de 2016)  

 

Atualmente, existem vestígios de via com uma extensão total de cerca de 1480 metros divididos 

em dois troços, o troço A com aproximadamente 100 metros, e o troço B com cerca de 550 metros 

de extensão, parcialmente calcetado. 

 

As recomendações do referido Bispo para a construção de estradas foram identificadas, sobretudo, 

no Troço A e caracterizam-se pelo lajeado geométrico composto por pedras de pequena/média 

dimensão e um eixo central delimitado por pedras em cutelo (margines), do qual saem linhas 

perpendiculares que formam quadrículas, divididas obliquamente em triângulos retângulos. 

 

As características técnicas acima descritas são visíveis em alguns segmentos do Troço B, mas a 

peculiaridade deste reside no que resta da construção empregue semelhante à das calçadas 

romanas, observando-se a existência de um lajeado de média/grande dimensão.  

 

É ainda de salientar que na proximidade desta via foram descobertos vestígios arqueológicos do 

período romano (finais do século I ao IV-V d.C.) que podem ser interpretados como uma estação 

viária (mutatio), pequena instalação destinada ao descanso e abastecimento dos viajantes e/ou 

troca de cavalaria no decorrer das viagens.  
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Ainda como património de relevo, mesmo que não classificado como o Museu do Trajo, a Igreja 

Paroquial de São Brás de Alportel e a Capela de São José.  

 

O Museu do Trajo, um edifício apalaçado de planta em U e com cobertura diferenciada em 

telhados de duas águas, terá sido edificado na segunda metade do século XIX, como residência do 

industrial corticeiro Miguel Dias de Andrade. Pouco tempo após o falecimento da sua neta (1986), 

que expressou em testamento a vontade de legar o edifício a favor da Santa Casa da Misericórdia 

de São Brás de Alportel, integrou as primeiras exposições.  

Figura 4. Museu do Trajo 

(Fonte: http://www.museu-sbras.com/espacos.html, acedido em março de 2016)  

 

Atualmente este espaço museológico constitui um ponto de passagem obrigatório para o 

conhecimento da história e etnografia da região algarvia. 

 

O Museu do Trajo ocupa uma área de 5000 m2. O edifício senhorial que ao longo dos últimos 130 

anos foi moradia das famílias Dias, encontra-se rodeado por infraestruturas que satisfaziam as 

necessidades de uma família abastada de finais do século XIX: casa de criados, mirante, 

cavalariças, cocheira, oficinas, casas agrícolas e horta. E ainda os equipamentos indispensáveis à 

vida: poço e nora, moinho de vento, depósitos de água, cisterna, tanque de lavagens, canais de 

rega. 

 

Embora de nítida influência urbana, o edifício retrata o modo de vida de uma família rural e 
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endinheirada do interior algarvio. Os ventos de um romantismo tardio que soprou pelo Algarve 

durante as últimas décadas de oitocentos, deixaram em São Brás de Alportel este testemunho. 

 

A Igreja Paroquial, terá sido reedificada pelos fregueses e moradores de São Brás em 1518, anos 

depois terá sofrido uma alteração, passando a ser constituída por três naves. À semelhança do 

que aconteceu na região, sofreu graves danos com o terramoto de 1755, e a capela-mor terá 

ficado em ruina. Só entre 1799-1810 terá sido reconstruída sob a ação do Bispo do Algarve D. 

Francisco Gomes do Avelar a cargo de Francisco Xavier Fabri preservando o espaço quinhentista.  

Figura 5. Igreja Paroquial de São Brás de Alportel 

(Fonte: http://www.monumentos.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=17040, acedido em março de 2016)  

 

De planta longitudinal com três naves, transepto saliente e capela-mor única, com batistério e torre 

a Norte e sacristia a Sul. Os volumes articulados estão dispostos verticalmente com cobertura de 

duas águas e uma água sobre o batistério e sacristia e cúpula sobre a torre. Com cunhais em 

cantaria bem marcada e embasamento robusto, o corpo central corresponde à fachada principal da 

igreja, avançado em relação aos corpos laterais e organiza-se em dois registos, terminando em 

empena triangular irregular; primeiro registo ocupado pela porta principal, ao centro, de arco reto e 

moldura em cantaria com friso retangular onde se inscreveu ao centro a data MDCCCX. Nos 

extremos deste corpo, a meia altura da porta principal, há duas inscrições.  

 

No interior, o espaço dividido em três naves, transepto e capela-mor, com iluminação longitudinal 

(três janelões na fachada principal) e lateral (janelão do coro voltado a Oeste, três janelas 

quadrangulares em cada nave lateral, óculo no tímpano dos alçados do transepto e dois janelões 

circulares de cada lado da capela-mor). O teto em abóbada de berço em todos os espaços, à 
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exceção do cruzeiro, coberto com abóbada de cruzaria de ogivas. As Naves são compostas por 

cinco tramos, separados por colunas estreitas com base e capitel quadrangular, com tramos 

marcados nas abóbadas; quatro altares laterais inseridos em arcos de volta perfeita de impostas e 

fecho bem vincados, bastante simples e compostos por banco e corpo, este com os nichos para as 

imagens tutelares ao centro em arco de volta perfeita que acompanha a curvatura do arco maior 

onde se inserem.  

 

O transepto com braços bem salientes, com uma porta de acesso ao exterior a Norte, de arco de 

volta perfeita e bandeira do arco, encimada pelo tímpano onde se inscreve o óculo circular, numa 

moldura trapezoidal que acompanha a curvatura da abóbada de berço; braço Sul composto por um 

retábulo pétreo de arco de volta perfeita à maneira de nicho para albergar uma imagem, delimitado 

por duas robustas pilastras que sustentam o entablamento ao nível da cornija geral do interior. 

 

Por fim, a Capela de São José, de planta composta por uma nave única e capela-mor retangulares 

e com a fachada principal com remate angular, terá sido fundada entre finais do século XIX, inícios 

do XX promovida por D. Francisco Gomes de Avelar. 

Figura 6. Capela de São José 
(Fonte: http://www.cm-sbras.pt/pt/363/capela-de-sao-jose-alportel.aspx, acedida em março 2016) 

 

De acordo com a tradição popular, terá servido de palheiro e de fábrica da cortiça, finalmente, 

entrou para o culto religioso a 9 de outubro de 1920, numa cerimónia presidida pelo bispo D. 

Marcelino Franco, na presença de parte importante do clero algarvio. Destaca-se uma imagem de 

São Brás, do século XVIII talhada em madeira. 
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4.2.3  Equipamentos 
 
 

A Vila de São Brás de Alportel conta com uma razoável quantidade de equipamentos, que se 

encontram, de uma maneira geral, num bom estado de conservação, não obstante existirem 

alguns a necessitarem de manutenção. 

 

 A rede de equipamentos existente e o seu considerável estado de conservação e manutenção 

potenciam a regeneração urbana, atraem turistas e fixam população oferecendo condições e 

modos de vida modernos e atrativos.  

 

Nesse sentido é importante inventariar os equipamentos e enumerar as suas valências. Em São 

Brás de Alportel foram contabilizadas 37 valências as quais correspondem aos seguintes tipos de 

equipamentos: 

 
Equipamentos Administrativos 

 Câmara Municipal de S. Brás de Alportel 

 Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel 

 Serviço de finanças de S. Brás de Alportel 

 Conservatória dos Registos Civil e Predial 

 Posto de Turismo 

Equipamentos Culturais 

 Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro 

 Centro de Artes e Ofícios 

 Museu Etnográfico do Trajo Algarvio  

 

Equipamentos Desportivos 

 Campo de Futebol Municipal 

 Campo de Futebol Sousa Uva 

 Centro Municipal de Marcha e Corrida e Circuito de Manutenção 

 Complexo de Ténis Municipal 

 Mini-Campo do Bairro João Rosa Beatriz 

 Mini-Campo do Pavilhão 
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 Parque Geriátrico de Manutenção do Jardim Carreira Viegas 

 Pavilhão Municipal Dr. José de Sousa Pires 

 Piscinas Municipais Cobertas 

 Polidesportivo Municipal 

 Pump Track Municipal 

 

Equipamentos de Recreio e Lazer 

 Piscinas Municipais Descobertas 

 Parque de Merendas de S. Brás de Alportel 

 Parque infantil 

 Parque da Azinheira 

 Parque dos Poetas 

Equipamentos de Ensino  

 Jardim de Infância de S. Brás de Alportel  

 Jardim de Infância de Corotelo  

 Jardim de Infância das Mealhas  

 EB1 /JI de S. Brás de Alportel 

 EB 1- nº 1 de S. Brás  

 EB1- nº 2 de S. Brás 

 EB1- Alportel 

 EB1- Mesquita 

 EB1- Vilarinhos  

 EB2,3 Poeta Bernardo de Passos  

 Escola Secundária José Belchior Viegas 

Equipamentos de Saúde 

 Centro de Saúde de S. Brás de Alportel 

Equipamentos de Prevenção e Segurança Pública 

 Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel 
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 GNR – Posto territorial de S. Brás de Alportel 

Equipamentos Religiosos 

 Igreja Matriz de S. Brás de Alportel 

 Ermida de São Sebastião 

 Igreja de São Romão 

 Capela de S. José  

 Cemitério de S. Brás de Alportel 

Equipamentos de Proteção Social 

 Centro de Apoio à Comunidade 

Equipamentos Comerciais 

 Mercado Municipal 

Outros Equipamentos 

 Estação de Correios de S. Brás de Alportel  

 

 

4.3   Espaço Público 

4.3.1  Espaços urbanos de utilização coletiva 
 
 

“O espaço público representa a cidade, tanto fisicamente como simbolicamente. É o espaço 

mediador, ou espaço democrático entre o território, sociedade e política. Projetar o espaço público 

pressupõe a existência de um coletivo que compartilha a identidade e dignidade, nos seus direitos 

e deveres."2 

 

O espaço público é cada vez mais considerado como um contributo positivo para a boa qualidade 

de vida das populações, espaço que deve ser pensado para servir as necessidades de quem o 

vive e proporcionar um equilíbrio do ambiente urbano. Este assunto aparece atualmente na ordem 

do dia e tornou-se pertinente refletir sobre as suas funções, usos e vivências. 

 

Os aglomerados urbanos devem assim, responder positivamente às aspirações das populações 

                                                                 
2 SOLÀ-MORALES, Ignasi, [2002], “Territórios.”, Gustavo Gili, Barcelona 
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que nele habitam e nesse sentido, a relação do cheio/vazio é parte essencial dessa resposta. 

Como afirmava o Arquiteto Fernando Távora, é tão importante o espaço que se deixa como aquele 

que se preenche. 

 

O espaço público, para além de possibilitar zonas de lazer, funciona também como articulador dos 

espaços envolventes e percursos, proporciona diversas vivências espaciais e diferentes sensações 

urbanas.  

 

A preocupação com o desenho urbano começou por se prender com a falta de salubridade das 

cidades. O urbanismo moderno procurou respostas para favorecer a higiene, circulação de ar e a 

boa insolação, no sentido de melhorar as condições de vida das populações. 

 

Atualmente as preocupações vão além disso, e pretende-se que os espaços coletivos possam 

também oferecer às populações momentos de qualidade. Os conceitos de espaço público e de 

cidade são indissociáveis, “É impossível desagregar o conceito de espaço público do de cidade. O 

espaço público da cidade é o espaço quotidiano, dos jogos, das relações casuais ou habituais com 

os outros, do decorrer diário entre as diversas atividades e do encontro."3 

 

O Espaço Público é bastante marcante no Centro Histórico e apresenta uma forte ligação com a 

população e com a malha urbana compacta, incorporando os principais núcleos distintivos, eixos 

de mobilidade e equipamentos de centralidade urbana, e assumindo-se como um espaço 

privilegiado de ocupação coletiva e interação entre os habitantes devido á existência dos edifícios 

públicos (Câmara Municipal, Biblioteca, Centro de Artes e ofícios, Igreja entre outros). 

 

Como os espaços públicos mais relevantes do Centro Histórico, destacam-se o Largo da Igreja, o 

Jardim da verbena e o largo da praça antiga. 

 

Nos últimos anos, tem-se verificado uma intervenção considerável sobre o Espaço Público do 

Centro Histórico, promovendo-se a sua renovação urbana. No geral, a requalificação passou 

essencialmente pela conservação das infraestruturas e renovação dos pavimentos e mobiliário 

urbano, sendo que em algumas situações a intervenção foi mais profunda, eliminando-se o 

estacionamento e/ou reformulando-se o trânsito viário.  

 

Como consequência destas intervenções, pode considerar-se que o espaço público apresenta 

atualmente um adequado estado de conservação geral ao nível de pavimentos, infraestruturas e 

mobiliário urbano. Em seguida deixam-se alguns pontos de análise relativamente a esta temática: 

                                                                 
3 BORJA, J.; MUXÍ, Z., [2003], “El espacio público: ciudad y ciudadanía”, 1 Ed., Electa, Barcelona.  
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Os pavimentos e o mobiliário urbano encontram-se renovados nas principais artérias. Não 

obstante, face ao elevado fluxo diário de peões e transeuntes no Centro Histórico, parece 

suficiente a quantidade de equipamentos e mobiliário urbano com a função de promover a 

permanência e o usufruto do espaço público, nomeadamente bancos, zonas de sombreamento e 

outros. Verifica-se que o usufruto do espaço público enquanto zona de estadia e interação é 

essencialmente praticada pela população mais idosa e alguns turistas que visitam diariamente o 

centro histórico; 

 

Ainda que numa base análise mais impressiva, julga-se que a corrente de valorização do espaço 

público contagiou o processo de reabilitação do edificado, promovido essencialmente por privados, 

devido à melhoria significativa das infraestruturas e condições de habitabilidade, no entanto ainda 

está aquém do esperado. 

 

 

4.3.2  Rede de circulação viária e pedonal 
 

 

No interior do Centro histórico, a circulação pedonal apresenta-se como o modo privilegiado de 

mobilidade, muito devido às características das vias que dificultam um fluxo elevado de automóveis 

e de estacionamento. As recentes intervenções promovidas pela Câmara Municipal valorizaram 

francamente o espaço público e os pavimentos pedonais, criando igualmente um conjunto de 

restrições ao uso automóvel, o que permitiu reduzir a sua presença.  

 

Em algumas situações verifica-se, porém, uma incoerente interconexão entre alguns núcleos 

principais do espaço público e eixos pedonais/cicláveis tratados, não se promovendo circuitos de 

mobilidade privilegiados que estabeleçam a sua ligação.  

 

No entanto a presença automóvel é considerada excessiva e delimitadora relativamente aos 

peões, desencorajando a sua estadia e permanência no espaço público.  

 

É igualmente frequente que o estacionamento desorganizado condicione a circulação ciclável, 

assim como o tipo de pavimento também não é um elemento facilitador para o uso deste veiculo 

pelos menos jovens. 

 

A nível de acessibilidades e tendo em conta as características do Centro Histórico de São Brás de 

Alportel, assim como na maioria dos Centros históricos de todo o mundo de dimensões 

semelhantes a circulação para pessoas com mobilidade reduzida realiza-se pela via com as 

condicionantes que essa forma acarreta. No entanto, a partilha de espaço dentro do Centro 
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Histórico em que os veículos motorizados apenas conseguem circular a uma velocidade bastante 

reduzida torna-se saudável e quase exemplar.  

 

Conforme referido no ponto anterior, a expressão do automóvel é acentuada nalgumas zonas, 

assumindo-se como o meio de transporte privilegiado nos percursos intraurbanos, mas 

essencialmente, nas deslocações dos munícipes à Câmara Municipal, à Biblioteca, ao Centro de 

artes e ofícios, entre outros. 

 

Verificam-se alguns congestionamentos pontuais devido a estacionamentos informais. Existe 

igualmente uma circulação radial “giratória” em torno do centro histórico, na procura de 

estacionamentos, sendo recomendado o uso do Parque existente a poente do edifício da Camara 

Municipal. 

 

Em termos de estacionamento, verifica-se uma oferta suficiente na área em estudo, pela existência 

do parque de estacionamento a poente do edifício da Câmara Municipal, assim como pela futura 

bolsa de estacionamento a criar em frente do Moto Clube de São Brás e nos espaços residuais do 

espaço público nomeadamente junto às piscinas municipais descobertas. 

 

Refira-se por fim que o estacionamento desorganizado e informal em alguns pontos são bastante 

deteriorantes da leitura e do funcionamento do espaço público. Pelo que se consideram pontos a 

melhorar pelas estratégias de revitalização urbana.  

 

 
4.3.3  Infraestruturas 

 

No que se relaciona com esta temática, pretende-se essencialmente uma caracterização e 

diagnóstico geral do nível de infraestruturação existente no centro histórico, para a avaliação de 

eventuais necessidades de intervenção mais urgentes e articulação com as opções estratégicas de 

reabilitação e revitalização que serão propostas. 

 

Neste momento já grande parte do centro histórico foi alvo de requalificação e melhoramento das 

infraestruturas existentes. Considera-se que, em geral, as principais infraestruturas do centro 

histórico se encontram em bom estado de conservação, sendo adequadas para o nível dos 

serviços requeridos atualmente.  

 

Parte da renovação destas infraestruturas aconteceu, em parte, no seguimento das intervenções 

recentes de requalificação do espaço público do centro histórico. Estando previsto para os 
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próximos anos, a requalificação do centro histórico fase 5 e 6, no que concerne à remodelação da 

rede de infraestruturas, sobretudo rede de esgotos, rede de águas e pavimentos. 

 

Em seguida apresenta-se um diagnóstico sumário sobre a situação atual das diversas redes de 

Infraestruturas consideradas mais relevantes: 

 

 Abastecimento de Água – este serviço é fornecido pela Câmara Municipal, garantindo o 

abastecimento a toda a área de estudo. Segundo as informações existentes, a rede 

encontra-se renovada (em tubagem de PVC) e em bom estado de conservação, 

respondendo às necessidades da população (excetuando a zona sul na área das piscinas 

municipais descobertas); 

 Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Águas Pluviais – este serviço é fornecido pela 

Câmara Municipal, abrangendo adequadamente toda a área em estudo. A renovação da 

rede tem acompanhado as recentes intervenções de requalificação do espaço público, 

garantindo-se na generalidade um sistema de drenagem separativo. Tendo sido alvo de 

requalificações urbanísticas recentes de alteração de pavimentos e reformulação dos 

passeios e sistemas de drenagem de águas pluviais; 

 Rede de Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação – o fornecimento de energia elétrica 

de alta e baixa tensão é garantida pela EDP, estando a área em estudo devidamente 

abastecida. 

 A rede de média tensão, baixa tensão e de iluminação pública desenvolve-se na 

 generalidade de forma subterrânea e ao nível das fachadas dos edifícios.  

 Rede de Distribuição de Gás Natural – Relativamente à rede de distribuição de gás ela é 

inexistente. 

 Rede de Telecomunicações – A área possui uma rede de telecomunicações corrente, que 

satisfaz os requisitos da população, desenvolvendo-se essencialmente por via subterrânea. 

 

 

4.4  Análise SWOT 

 

Face à análise urbana da área da Vila de São Brás de Alportel, reconheceram-se as diversas 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, a partir das quais se podem delinear as estratégias 

ou medidas de intervenção. 

Forças 

 Enquadramento natural de contraste e complementaridade em termos de usos dominantes e 
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de paisagem; 

 Boas acessibilidades rodoviárias; 

 Proximidade ao Aeroporto Internacional de Faro; 

 História, identidade do lugar e memória coletiva; 

 Existência generalizada de rede infraestruturas e equipamentos; 

 Escala humana e pedonal existente/potencial.  

Fraquezas 

 Degradação e despovoamento do centro histórico; 

 Dificuldade de acessibilidade e de mobilidade para todos no centro histórico; 

 Grande número de edifícios devolutos; 

 Insuficiência de espaços verdes de utilização coletiva; 

 Atividade turística insuficiente. 

 Debilidade do aparelho comercial e empresarial.  

Oportunidades 

 Apoio financeiro do quadro comunitário Portugal 2020; 

 Reabilitação do centro histórico e a criação de estratégias que estimulem o seu 

repovoamento; 

 Valorização dos produtos endógenos; 

 Potenciar o turismo cultural-artístico e patrimonial gerador de emprego qualificado; 

 Incorporação de objetivos de sustentabilidade nas várias escalas de análise e planeamento; 

 Emergência de estruturas embrionárias de suporte à constituição do parque empresarial de 

S. Brás de Alportel.  

Ameaças 

 Envelhecimento populacional em crescendo acompanhado do fenómeno de idosos isolados; 

 Elevada dependência do setor de atividade terciário em detrimento do primário e secundário; 

 Concorrência de destinos com produtos turísticos semelhantes; 

 Risco de perda de população se o desemprego continuar a apresentar o cenário atual; 
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 Assimetrias inter-concelhias ameaçam a coesão territorial, a preservação de valores naturais 

e da paisagem.  
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5  DELIMITAÇÃO DA ARU 
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5.1   Critérios de delimitação 
 

Contemplando todas as componentes estruturantes da área a reabilitar, a delimitação da área de 

reabilitação urbana do Centro Histórico da Vila de São Brás proposta teve em consideração um 

conjunto de critérios, que se passam a citar: 

 

 Culturais, correspondentes à preservação e qualificação do património cultural; 

 Urbanísticos e Morfológicos que consideram a época urbana do seu desenvolvimento ou 

transformação, as características morfológicas próprias e contemplam o património 

edificado, os espaços públicos e arruamentos; 

 Acessibilidade e Mobilidade cujos objetivos são a adaptação do edificado e dos espaços 

públicos às condições de mobilidade e acessibilidade pedonal e viária, e a melhoria do 

estado de conservação dos arruamentos; 

 Funcionais, respeitantes às funções (equipamentos, serviços e comércios). Estes são 

determinantes para garantir a sua autossuficiência e a sua devida articulação com outros 

territórios; 

 Dinâmicos, relativos às dinâmicas sociais e económicas que podem determinar o 

desenvolvimento e influir na intensidade e velocidade do processo de reabilitação e de 

revitalização do lugar. 

 

 

5.2   Delimitação da ARU 
 
O presente documento consubstancia o trabalho desenvolvido, no âmbito do Plano de Pormenor 

do centro histórico de São Brás de Alportel, sendo constituído por documentos estratégicos de 

proposta de Delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana para o centro histórico da Vila de 

São Brás de Alportel, de acordo com o artigo 13º do Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro 

(republicado em anexo da Lei nº 32/2012, de 14 de agosto), que deverá ser apresentado à Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, para aprovação e posterior apresentação e aprovação pela 

Assembleia Municipal de São Brás de Alportel, órgão competente para deliberar sobre a sua 

aprovação. 

 

O diploma legal que consagra o regime jurídico da reabilitação urbana entende este conceito como 

uma “forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em que o património 

urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da 

realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos 
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equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de utilização coletiva e de obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios” (DL n.º 307/2009).  

 

No entanto, para se determinar que parcela do território poderá ficar abrangida por uma 

intervenção deste género, será necessário delimitar uma área de reabilitação urbana (ARU), bem 

como definir o conjunto articulado de intervenções visando, de forma integrada, a reabilitação 

urbana desta mesma área, ou seja, estruturar a operação de reabilitação urbana. 

 

O mesmo diploma legal define uma ARU como uma “área territorialmente delimitada que, em 

virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos 

equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, 

designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou 

salubridade, justifique uma intervenção integrada…” (DL n.º 307/2009). 

 

O Município de São Brás de Alportel entende como oportuno dar início ao processo de elaboração 

de uma proposta de ARU, a submeter a aprovação em reunião de câmara e subsequentemente 

em Assembleia Municipal. 

 

O Município definiu como área de intervenção base os limites estabelecidos no âmbito do Plano de 

Pormenor de Reabilitação do Núcleo Histórico de São Brás de Alportel.  

 

De forma muito breve, esta área corresponde a cerca de 12,9 ha de área urbana (ou urbanizável) 

do coração de São Brás de Alportel. 

 

Da análise destes referenciais de política urbana municipal para esta área específica da Vila, e 

após diversos trabalhos de terreno e de auscultação de atores locais, resultaram algumas 

evidências e conclusões com possível implicação no reajuste da área de intervenção (e por 

consequência da proposta de ARU), concretamente: 

 Concentração de um número elevado de edifícios com evidências de necessidade de 

reabilitação (devido ao seu estado de conservação e condições de habitabilidade, 

edifícios totalmente devolutos); 

 Maior diversidade funcional nestas mesmas áreas, com especial destaque para as 

funções comércio, restauração e serviços (para além da habitacional) e predomínio da 

propriedade privada; 

 Presença de alguns elementos arquitetónicos dissonantes na área de intervenção 

proposta; 
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O Município refletiu e considerou pertinente fazer uma proposta de ajustamento à área de 

intervenção que servirá de base para a delimitação da ARU. Para este efeito, assumiram-se os 

seguintes pressupostos: 

 

 Concorrer para os objetivos estratégicos da política urbana municipal no que respeita à 

temática da reabilitação urbana, plasmados em diversos instrumentos de política e 

documentos estratégicos e de planeamento; 

 Preservar a identidade do centro histórico da Vila; 

 Dinamizar e revitalizar o centro histórico da Vila; 

 Valorizar os elementos patrimoniais notáveis presentes no centro histórico; 

 Garantir a coerência tipológica do edificado e da linguagem arquitetónica tradicional; 

 Abarcar um número significativo de edifícios que careçam de obras de reabilitação 

urbana (abrangendo a propriedade privada); 

 Enquadrar os projetos estruturantes que o Município prevê levar a cabo no centro 

histórico; 

 

Figura 7. Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de São Brás de Alportel 
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Tendo em apreço os critérios e pressupostos anteriormente referidos, apresenta-se como proposta 

da Área de Reabilitação Urbana a delimitação constante da figura 7 coincidente com o Plano de 

Pormenor de Reabilitação do Núcleo Histórico. 
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6  ESTRATÉGIA 
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Estratégia 
 

Considerando as existências e as dinâmicas que caracterizam a situação atual do centro histórico 

de São Brás de Alportel, incluindo a sua relação com as estratégias de desenvolvimento urbano 

assumidas pelo Município no quadro de outros processos de planeamento e programação 

municipal e urbana, entende-se que a Estratégia de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de 

São Brás de Alportel deverá assumir a seguinte visão: 

 

Um centro histórico patrimonialmente valorizado e reabilitado, revitalizado com base em dinâmicas 

de sentido económico e de inovação, social e cultural, e com capacidade para assumir uma 

centralidade urbana, terciária e cultural, no contexto de Vila de excelência e de bons ares. 

 

 
6.1   Objetivos estratégicos 
 

De acordo com a visão enunciada, os objetivos estratégicos para esta área de reabilitação urbana, 

que se formulam de seguida, procuram integrar de forma articulada outros objetivos traçados pelo 

município para os anteriores planos e programas estabelecidos com incidência nesta zona central 

e consolidada da Vila:  

 

 Recentrar algumas dinâmicas de atividade da Vila nas zonas do centro histórico que mantêm 

um perfil de ocupação menos residencial, apostando na modernização e inovação de 

estruturas de serviços (comerciais, turísticos e de lazer, terciário superior, etc.) e 

beneficiando da sua carga simbólica, dos seus elementos de distintividade e da sua 

notoriedade urbana, histórica e patrimonial; 

 Criar as condições para aumentar o nível de conhecimento, de reflexão e de produção de 

quadros de orientação e regulamentares atualizados e inovadores com vista à preservação 

do património e à reabilitação do edificado, em padrões de respeito pelos valores intrínsecos 

e de eficiência e adequabilidade aos modelos de vida urbana contemporâneos; 

 Aumentar o nível de reabilitação e valorização do edificado dentro do núcleo histórico, com 

consequente melhoria das condições de habitabilidade dos edifícios e da sua ocupação 

multifuncional, incluindo uma componente significativa de residência; 

 Concluir os projetos estruturantes em matéria de revitalização cultural e económica do centro 

histórico e assegurar condições para a sua sustentabilidade futura, ao nível da gestão e da 

promoção efetiva, indutora de novas atividades que reforcem a competitividade da Vila nas 

suas diversas dimensões, patrimonial, ambiental, económica e social; 

 Aprofundar a relação do centro histórico de São Brás de Alportel com a temática do 
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Património e Natureza, enquanto elementos de diferenciação de destino turístico através do 

seu património material (designadamente arqueológico) simbólico de identidade e qualidade; 

 Reforçar a articulação entre o todo e a área do centro histórico (agora delimitada como 

ARU), designadamente, beneficiando a posição central e a notoriedade patrimonial que 

mantém o núcleo envolvente à Calçadinha Romana; 

 Reforçar os fatores indutores que o centro histórico possa vir a gerar para a atratividade da 

População e visitantes, incluindo nos domínios do conhecimento e da inovação, da cultura e 

da criatividade, da qualidade de vida e da sustentabilidade urbana e ambiental; 

 Reforçar os níveis de governance dentro do contexto urbano, favorecendo e chamando à 

participação na estratégia e no processo de reabilitação e revitalização do centro histórico a 

população residente no Concelho;  

 

 

6.2   Objetivos específicos 
 

A ARU proposta contempla ainda outros objetivos mais específicos que permitirão a 

implementação da estratégia de intervenção, os quais se formulam seguidamente: 

 

MELHORIA DO SISTEMA URBANO  

 Promover a vivência dinâmica e de qualidade na vila; 

 Cerzir malha urbana mais recente com malha urbana antiga/núcleo histórico; 

 Promover a multifuncionalidade da área a reabilitar, privilegiando o uso habitacional, 

comercial e de serviços; 

 Aumentar as dinâmicas e vivências da área a reabilitar, bem como as condições de 

segurança da sua permanente utilização; 

 Intervir no edificado para melhoramento das acessibilidades.  

 

REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO EXISTENTE  

 Reabilitação do edificado com graus diversificados de intervenção; 

 Reforço da articulação e diálogo entre os espaços ocupados e os espaços livres, por forma a 

integrarem a volumetria e arquitetura dos edifícios existentes; 

 Reabilitação dos edifícios degradados e funcionalmente desadequados. 

 

QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA  

 Intervenção no espaço público tendo em vista um efeito multiplicador de influência na 

recuperação de edifícios no perímetro envolvente; 

 Introdução de mobiliário urbano adequado e/ou reposicionamento do existente; 
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 Requalificação e reperfilamento de passeios;  

 Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços públicos 

urbanos. 

 

QUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 

 Potenciar as redes de telecomunicação; 

 Intervenção no construído para melhoramento das acessibilidades, preservando o valor 

patrimonial dos edifícios; 

 Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade 

condicionada; 

 Adaptação dos edifícios existentes e adequação dos novos às condições de mobilidade e 

acessibilidade;  

 Adaptação dos espaços públicos às condições de mobilidade e acessibilidade (com criação 

e redefinição de passeios, com rampas, e passadeiras sobre-elevadas); 

 Pavimentação com revestimentos adequados à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

reduzida. 

 

ESTACIONAMENTO E CIRCULAÇÃO VIÁRIA 

 Criação e definição de bolsas de estacionamento distribuídas ao longo do aglomerado, de 

modo a que haja parqueamento automóvel que cubra o território na sua totalidade tornando-

o atrativo à fixação de população; 

 Sinalização horizontal e vertical; 

 Introdução de elementos que visem a segurança do tráfego, com prioridade à segurança nos 

percursos preferenciais da população; 

 Melhorar o acesso pedonal e permitir o acesso automóvel a todo o edificado. 

 

APOIO AOS PARTICULARES 

 Criação de um programa de apoio à reabilitação e ao arrendamento urbano; 

 Incentivar os privados à reabilitação do seu património, recorrendo à atribuição de benefícios 

fiscais, celeridade no processo administrativo e outros programas de apoio;  

 Promover a reocupação do edificado devoluto, através da adaptação a novas funções, 

dinamizando este mercado com programas de apoio ao arrendamento, atraindo novos 

públicos;  

 Potenciar um maior dinamismo imobiliário que possa permitir a entrada de novos atores.  

 

POTENCIAR O DESENVOLVIMENTO DE OUTROS SEGMENTOS TURISTICOS 

 Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, 



Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de São Brás de Alportel | Câmara Municipal de São Brás de Alportel 
 

|  44 
 

diferenciação e competitividade urbana; 

 Aposta na produção de produtos regionais de qualidade; 

 Reforçar a divulgação e integração do património cultural e natural nos roteiros regionais, 

nacionais e internacionais. 
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7  BENEFÍCIOS FISCAIS 
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Uma estratégia de reabilitação urbana para um centro histórico da dimensão do da Vila de São 

Brás de Alportel, apesar de pouca complexidade, terá sempre que integrar múltiplas linhas de 

intervenção e assentar em dinâmicas de ação/reação de diversos agentes, nomeadamente 

públicos (sendo o mais ativo a Câmara Municipal, que pode ter uma ação de intervenção direta na 

qualificação do espaço público e coletivo ou enquanto proprietário e senhorio de edifícios a 

reabilitar, ou atuar ao nível da disponibilização de apoios e regulação, sendo aqui de salientar o 

papel do IHRU), promotores imobiliários e empresas de construção (que serão agentes 

fundamentais da transformação do tecido edificado, intervindo de forma ativa), proprietários de 

imóveis (também eles atores incontornáveis do processo de reabilitação, assentando na sua 

disponibilidade e dinâmica a possibilidade para lançar um processo sustentado e não apenas 

pontual e apoiado no investimento público), residentes na área de reabilitação urbana (sejam 

proprietários ou inquilinos, aos quais se dirige também um conjunto de linhas de intervenção, 

assumindo que constituem um dos núcleos centrais destinatários da intervenção) e ainda outros 

ocupantes e utentes do centro histórico, em especial os empresários dos setores do comércio, 

restauração e cafetaria, os prestadores de serviços de proximidade e todo o tecido institucional e 

associativo que ocupa ou utiliza os edifícios. 

 

Na operacionalização de uma estratégia de reabilitação urbana competem ao setor público, com o 

município na liderança, diversas funções:  

 

 Regular e monitorizar a intervenção;  

 Assegurar a realização de um conjunto de ações de natureza material ou incorpórea;  

 Estimular outras entidades, designadamente as da esfera privada, empresarial ou individual, 

a aderir à dinâmica global de reabilitação; 

 

Cabe assim ao município sistematizar e propor instrumentos e mecanismos de apoio e incentivo a 

mobilizar para a implementação da estratégia de reabilitação urbana, podendo estes ser de 

natureza diversificada: incentivos de natureza fiscal, incentivos de natureza administrativa e ainda 

instrumentos de apoio financeiro. 

 

De facto, o RJRU estabelece a necessidade do município que pretenda levar a cabo uma operação 

de reabilitação urbana (independentemente do modelo de gestão a aplicar) definir o quadro dos 

benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, e garantir aos 

proprietários o acesso a apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana. No entanto, 

e como foi salientado na introdução, o Artigo 13º do RJRU estipula que para o ato de aprovação 

da ARU, a Câmara Municipal deverá apresentar o quadro dos benefícios fiscais associados 

aos impostos municipais sobre o património, concretamente o imposto municipal sobre imóveis 
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(IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT). Ou seja, ao aprovar-

se a delimitação da ARU do centro histórico de São Brás de Alportel, estar-se-á igualmente a 

habilitar os proprietários de prédios urbanos (ou frações de prédios urbanos) a usufruir de uma 

discriminação positiva em termos de impostos sobre o património. 

 

Esta discriminação positiva foi recentemente consagrada no Estatuto dos Benefícios Fiscais 

(EBF aprovado pelo DL n.º 215/89, com diversas alterações, a última das quais através do DL n.º 

198/2012), mais concretamente através da criação de um regime extraordinário de apoio à 

reabilitação urbana (aprovado pela Lei n.º 67-A/2007).  

 

De facto, o Artigo 71º do EBF estabelece um conjunto de incentivos específicos em matéria de 

reabilitação urbana para prédios urbanos objeto de ações de reabilitação localizados em ARU 

e cujas obras se tenham iniciado após janeiro de 2008 e se venham a concluir até dezembro 

de 2020. 

 

Deste modo, com a aprovação da ARU do centro histórico de São Brás de Alportel, os proprietários 

cujos prédios urbanos sejam abarcados por esta delimitação e cujas obras de reabilitação se 

realizam na baliza temporal anteriormente referida, passam a usufruir dos seguintes benefícios 

fiscais: 

 

IMI – os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção por um 

período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, 

podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos, na medida de 90% 

no 6º ano, 80% no 7.º ano, 70% no 8.º ano, 60% no 9.ºano e 50% no 10º ano de 

benifício (nº 7 do Artigo 71º do EBF); 

 

IMT – são passíveis de isenção, aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de 

prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na 

primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado (nº 8 do Artigo 71º do EBF); 

 

IRS – dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com 

a reabilitação, até ao limite 500€ (nº 4 do Artigo 71º do EBF); 

 

Mais-valias – tributação à taxa reduzida de 5%, quando estas sejam inteiramente decorrentes 

da alienação de imóveis reabilitados localizados em ARU e recuperados nos termos das 

respetivas estratégias de reabilitação de urbana (nº 5 do Artigo 71º do EBF); 

 

Rendimentos Prediais – tributação à taxa reduzida 5% quando os rendimentos sejam 
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inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis localizados em ARU e recuperados 

nos termos das respetivas estratégias de reabilitação de urbana (nº 6 do Artigo 71º do 

EBF); 

Isenção a 100% nas taxas de ocupação da via pública decorrentes das operações de 

reabilitação urbana nos limites apresentados na presente proposta, previstas no 

Regulamento de Taxas em vigor do Município de São Brás de Alportel, publicado em 

Diário da Republica no aviso n.º 3855/2003 de 16 de maio, apêndice n.º 75 II série n.º 113.  

 

Simultaneamente foi também criado um conjunto de benefícios para Fundos de Investimento 

Imobiliário em reabilitação urbana: 

 

Isenção de IRC, desde que pelo menos 75% dos seus ativos sejam imóveis sujeitos a ações 

de reabilitação localizadas em ARU; 

 

Tributação das unidades de participação à taxa especial de 10%, em sede de IRS e IRC, nos 

termos previstos nos números 2 e 3 do Artigo 71º do EBF; 

 

 

IVA – será aplicado a taxa reduzida de 6% em empreitadas de reabilitação urbana, tal 

como definida em diploma específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos 

localizados em áreas de reabilitação urbana delimitadas nos termos legais, ou no 

âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público 

nacional. 

 

Este regime excecional aplicado às áreas de reabilitação urbana, e no caso específico dos 

benefícios associados ao IMI e IMT, está dependente de deliberação da Assembleia Municipal (nos 

termos do Artigo 12º da Lei das Finanças Locais), pelo que se percebe que resulta desta.  
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