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RESUMO 

 

A especificidade das vilas piscatórias algarvias decorre do seu processo de planeamento e 

consolidação, inerente à capacidade de adaptação à estrutura física e natural do território. Para a 

preservação e salvaguarda desta identidade urbana, é exigido o conhecimento sobre as condições 

morfológicas, nomeadamente no que se referem à localização, dimensões e condições geográficas, 

assim como de ordenamento de traçado urbano, elementos estruturantes e padrões de uso do solo.  

Neste sentido, o presente trabalho é enquadrado no âmbito da análise morfológica – estudo da 

forma urbana e das suas capacidades de transformação – visando identificar as características tipo-

morfológicas das vilas piscatórias do litoral algarvio, como base de acções de requalificação e 

salvaguarda das mesmas, dado o seu vasto património histórico e cultural.  

Como método de análise adoptado, foram tomados os princípios defendidos pelas escolas de M. 

R. G. Conzen, Saverio Muratori e Philippe Panerai, cujas abordagens assumem um carácter 

instrumental, baseado nas disciplinas de geografia, arquitectura e história, respectivamente.  

Este entendimento, a partir da decomposição do tecido urbano, foi aplicado a cada um dos estudos 

de caso: Burgau, Lagos, Alvor, Portimão, Ferragudo, Armação de Pêra, Albufeira, Quarteira, Faro, 

Olhão, Fuseta, Santa Luzia, Tavira, Monte Gordo e Vila Real de Santo António. Após a compreensão 

das dinâmicas de crescimento urbano e caracterização das formas de ocupação do território, 

nomeadamente a partir da segunda metade do séc. XX devido à expansão turística no Algarve, foi 

feita uma leitura comparativa e identificadas as invariantes morfo-tipológicas que caracterizam uma 

vila piscatória do litoral algarvio.  

  

Vilas piscatórias algarvias 
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Evolução urbana 

Tecido urbano 
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ABSTRACT 

 

 

The specificity of fishing villages of Algarve stems from their planning process and consolidation, 

inherent in the ability to adapt to physical structure and natural territory. For the preservation and 

safeguarding of this urban identity, is required the knowledge of the morphological conditions, in 

particular that relating to the location, size and geographical conditions, as well as planning of urban 

layout, structural elements and patterns of land use. 

In this sense, the present work is framed in the context of the morphological analysis - study of urban 

form and its capacities for processing - aiming to identify characteristics type-morphological of 

fishing villages of the Algarve coast, as a basis for actions of retraining and safeguarding, given its 

vast historical and cultural heritage. 

As a method of analysis adopted, were taken the principles defended by schools of M. R. G. Conzen, 

Saverio Muratori and Philippe Panerai, whose approaches assume an instrumental character, based 

on disciplines of geography, architecture and history, respectively. 

This understanding, from the decomposition of the urban fabric, was applied to each case studies: 

Burgau, Lakes, Alvor, Portimão, Ferragudo, Armação de Pêra, Albufeira, Quarteira, Faro, Olhão, 

Fuseta, Santa Luzia, Tavira, Monte Gordo and Vila Real de Santo António. After the understanding of 

the dynamics of urban growth and characterisation of the forms of occupation of the territory, in 

particular from the second half of the 20th century due to the touristic growth in the Algarve, was 

made a comparative reading and identified the invariant morpho-typological characteristics of a 

village of the Algarve coast. 
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0.1. ENQUADRAMENTO TEMÁTICO  

Esta dissertação enquadra-se no âmbito da análise morfológica tendo como objecto de estudo as 

vilas piscatórias da costa algarvia. 

Por análise morfológica entende-se o estudo da forma urbana e das suas capacidades de 

transformação. Trata-se de um instrumento de leitura do espaço que procura caracterizar – 

descrever e analisar – a forma urbana em função da sua complexidade física e dos processos de 

crescimento e mudança, e interpretar a sua estrutura organizativa e compositiva (Heitor,1997)1. 

Apesar de alguns estudos pioneiros sobre a forma urbana desenvolvidos por Ebenezer Howard2 e 

Camillo Sitte3, é na década de 1960 que a análise morfológica adquire uma grande expressão em 

Itália - por via da área disciplinar da arquitectura -, em Inglaterra - por via da geografia - e em França 

- por via das ciências socias-, estando associada às críticas dirigidas ao Movimento Moderno e à 

respectiva forma de intervir na cidade.  

Por “vilas piscatórias” entende-se os assentamentos urbanos cuja génese está associada ao mar e 

à actividade de pesca tradicional. Esta designação abrange assentamentos de dimensões distintas 

em termos de população e de área, actualmente referenciados como cidades, vilas, aldeias ou 

lugares. 

O conhecimento sobre as condições morfológicas das vilas piscatórias da costa algarvia é 

relativamente escasso. Destacam-se os trabalhos que Joaquim Cabeça Padrão4 elaborou na década 

de 1960 - uma caracterização exaustiva de quarenta e nove núcleos urbanos algarvios que incluem 

as vilas piscatórias em estudo. O trabalho foi enquadrado no âmbito do Serviço de Defesa e de 

Recuperação da Paisagem Urbana, da Direcção-Geral de Planeamento Urbanístico. Cabeça Padrão 

incide no levantamento e caracterização de cada núcleo, reflectindo sobre o desenho do mesmo, 

sobre áreas históricas ou com potencial de expansão, sobre edifícios de valor patrimonial ou com 

necessidades de intervenção. A par de uma reflexão sobre a paisagem urbana algarvia, apresenta 

propostas de intervenção e de medidas e critérios a manter no futuro.  

Ainda que numa escala mais abrangente, é de referir o Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal 

elaborado pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos, na década de 1950. Neste trabalho foram 

seleccionadas equipas compostas por arquitectos que percorreram o país de Norte a Sul, resultando 

em dois volumes divididos em seis regiões, em 1961. Estiveram envolvidos neste projecto 

                                                             
1 HEITOR, T. (1996). A vulnerabilidade do espaço em Chelas: uma abordagem sintáctica. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian / Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
2 Ebenezer Howard (1850-1928). Pré-urbanista inglês. 
3 Camillo Sitte (1843-1903). Arquitecto e historiador. É professor na Escola Imperial e Real de Artes 
Industriais de Viena. 
4 Joaquim Cabeça Padrão (1921-1993). Arquitecto português. Colabora com o Ministério de Obras Publicas e 
com várias Camaras Municipais, no âmbito do programa de salvaguarda do Património e Ordenamento de 
Território. Actualmente o espólio do Arq.º Cabeça Padrão encontra-se no Arquivo Municipal do Barreiro, a sua 
terra natal. (Algarve - OASRS, 2001) 

Fig. 00.1 | Capa da obra 
Arquitectura Popular em Portugal, 
volume 1 
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arquitectos como Francisco Keil do Amaral, Fernando Távora, Nuno Teotónio Pereira, entre muitos 

outros. Para além do levantamento da construção popular portuguesa, o levantamento fotográfico é 

também de valor incalculável e único. (Ordem dos Arquitectos, 2011)5 

 

0.2. OBJECTIVOS 

É objectivo desta dissertação caracterizar a forma urbana das vilas piscatórias da costa algarvia e 

explorar as dinâmicas de crescimento urbano e correspondentes formas de ocupação de território 

ocorridas a partir da segunda metade do séc. XX. 

 

0.3. QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 

A principal questão de investigação refere-se à forma de preservação das características morfo-

tipológicas e identitárias das vilas piscatórias do litoral algarvio, de modo a apoiar acções de 

requalificação e salvaguarda das mesmas. 

 

0.4. HIPÓTESE DE TRABALHO 

“A cidade portuguesa é o resultado de várias influências e de várias concepções de 
espaço, que nela confluem e se sintetizam. Por um lado, uma concepção de espaço 
de natureza mediterrânica, vernácula e muito ligada à estrutura do território, que 
pode ser verificado nas cidades gregas, em que o elemento essencial, são os 
edifícios localizados em posições dominantes, que dão sentido e estruturam os 
espaços urbanos envolventes. Por outro lado, uma concepção de espaço racional, 
intelectual e abstracta, que embora presente nas cidades romanas de colonização 
não é especificamente mediterrânica”. Teixeira (2000) 6 

 

Defende-se que a especificidade morfológica das vilas piscatórias algarvias decorre do seu próprio 

processo de planeamento e de consolidação, que advém da sua adaptação à estrutura física e natural 

do território. 

Considera-se que a preservação e salvaguarda da sua identidade urbana exigem o conhecimento 

das suas especificidades e capacidade de transformação, nomeadamente no que se refere à sua 

localização, dimensões e condições geográficas, ao ordenamento do traçado urbano e dos seus 

elementos estruturantes, e à localização dos principais edifícios e funções urbanas (padrões de 

ocupação do solo). Nesse sentido, pretende-se estudar as características morfo-tipológicas dos 

                                                             
5 SINDICATO NACIONAL DOS ARQUITECTOS. (1961). Arquitectura popular em Portugal, vol 2. (4ª edição). 
Lisboa: Centro Editor Livreiro da Ordem dos Arquitectos, 2004 
6 In BARBOSA, 2004 
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assentamentos originais, percebendo as formas de articulação do traçado urbano com as condições 

geomorfológicas e paisagísticas. 

Assim, para o desenvolvimento desta investigação torna-se necessário analisar: i) os locais de 

implantação destes assentamentos urbanos; ii) a evolução do traçado urbano – as diferentes malhas 

e o que esteve na sua origem; iii) o processo de estruturação formal dos elementos que caracterizam 

o espaço urbano – espaços exteriores de circulação e de permanência; e iv) a localização de 

edifícios notáveis, em termos do seu posicionamento no traçado e relação com a topografia. 

Esta perspectiva é utilizada para estudar as condições de transformação da forma urbana e 

simultaneamente como estratégia para inverter os sinais de empobrecimento do ambiente urbano e 

de perda de identidade cultural a que as vilas piscatórias têm sido sujeitas. 

 

0.5. JUSTIFICAÇÃO 

As vilas piscatórias da costa algarvia constituem núcleos urbanos individualizados, detentores de 

um vasto património histórico e cultural e com forte potencial turístico. Confrontam-se desde o final 

da década de 1960 com um processo de transformação e expansão resultante de pressões de 

natureza diversa, com reflexos ao nível de perda de identidade. 

O trabalho de investigação é justificado pela necessidade de colmatar lacunas no conhecimento e, 

em particular, sobre o progresso de demonstração destes núcleos que permitam orientar estratégias 

de recuperação física ambiental, bem como de valorização do ser património arquitectónico e/ ou 

natural.  

 

0.6. PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Os instrumentos de análise morfológica adoptados para o estudo das vilas piscatórias do litoral 

algarvio, baseiam-se nas abordagens desenvolvidas pelas escolas italiana, inglesa e francesa, a 

partir dos trabalhos de Saverio Muratori7, de M. R. G. Conzen8 e de Philippe Panerai9, 

respectivamente. 

Os métodos de análise adoptados assumem um carácter instrumental. A estrutura urbana é 

decomposta em elementos: o traçado viário, o quarteirão, o lote e o edifício. Complementarmente 

                                                             
7 Saverio Muratori (1910-1973). Arquitecto e historiador italiano. É professor na Universidade de Veneza e 
mais tarde na Universidade de Roma. 
8 M. R. G. Conzen (1907-2000). Geógrafo e historiador alemão. É professor na Universidade de Newcastle e 
fundador do ISUF – International Seminar of Urban Form. 
9 Philippe Panerai (1940-). Arquitecto e urbanista francês. É professor e teórico na Escola de Arquitectura de 
Versailles. 

Fig. 00.2 | Malhas urbanas. 
Exemplo de análise Conzeniana.  

 

Fig. 00.3 | Análise do tipo 
edificatório. Exemplo de análise 

de Muratori 
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é trabalhado o conceito de tipo arquitectónico, de modo a fornecer informação relativa à estrutura 

edificada, nomeadamente sobre a origem dos edifícios e das suas relações com os outros 

elementos urbanos, assinalando assim a sua condição histórica. 

O trabalho de investigação foi, então, organizado em 2 fases. A primeira referiu-se ao levantamento 

de informação e integrou duas etapas: 1) a recolha bibliográfica sobre análise morfo-tipológica; e 

2) a recolha de informação sobre o universo de estudo: vilas piscatórias no litoral algarvio, 

relacionando com o urbanismo português e a sua história.  

A segunda fase considerou o tratamento da informação e integrou três etapas: 1) definição dos 

procedimentos de análise morfológica; 2) definição dos critérios de selecção dos estudos de caso; 

e 3) análise comparativa da condição morfo-tipológica dos estudos de caso.  

A etapa 1 da fase 1 foi orientada para a análise morfológica e construção do respectivo quadro 

teórico visando a compreensão das características formais dos locais de estudo. A opção seguida 

centrou-se no trabalho do arquitecto francês Muratori, do geógrafo alemão M. R. G. Conzen e do 

arquitecto francês Philippe Panerai, destacando a análise das mudanças e permanências que os 

assentamentos urbanos sofrem no tempo.  

Na etapa 2 da fase 1 recolha de informação sobre o universo de estudo – procurou-se obter 

informação que permitisse investigar o tema da pesca como actividade económica, o papel do 

turismo nos assentamentos históricos e o contexto actual dos núcleos piscatórios. Procedeu-se à 

recolha de informação relacionada com as características morfo-tipológicas dos vários 

assentamentos e questões que remetem para as características e formas de evolução das cidades 

em Portugal.  

Nesta fase verificou-se que a informação disponível relativa às vilas piscatórias do litoral algarvio e 

às comunidades piscatórias era muito limitada. Foram estabelecidos contactos com as Câmaras 

Municipais e com outras entidades, (Direcção Regional de Cultura do Algarve, Grupo de Acção 

Costeira do Sotavento do Algarve, Direcção Geral das Pescas e Agricultura, Instituto de Conservação 

da Natureza e Florestas e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve - 

CCDR Algarve) de maneira a contornar a situação e obter material essencial para o prosseguimento 

da investigação, em particular no que se refere a elementos cartográficos.  

Foi feito um levantamento pormenorizado do espólio do Arquitecto Joaquim Cabeça Padrão (1921-

1993) no Arquivo Municipal do Barreiro. Este espólio é composto pelo estudo detalhado de vinte e 

três núcleos urbanos do Algarve. Para efeitos desta investigação foram consultados apenas dez, 

referentes a algumas das vilas em estudo: Burgau, Lagos, Alvor, Portimão, Ferragudo, Armação de 

Pêra, Albufeira, Faro, Tavira e Vila Real de Santo António. 

Na fase 2 foram definidos os critérios de análise e de selecção dos estudos de caso. Optou-se por 

incidir o estudo em quinze vilas, designadamente Burgau, Lagos, Alvor, Portimão, Ferragudo, 

Armação de Pêra, Albufeira, Quarteira, Faro, Olhão, Fuseta, Santa Luzia, Tavira, Monte Gordo e Vila 
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Real de Santo António. Para cada uma destas vilas foram efectuadas fichas de análise, apresentadas 

no anexo I, que permitem caracterizar as particularidades formais de cada um dos estudos de caso, 

tendo servido para suportar uma leitura comparativa. Foi realizado um tratamento de informação 

exaustivo a partir da cartografia disponibilizada para cada um dos estudos de caso, procurando 

estabelecer a mesma linguagem gráfica e limpeza de ruído no desenho. Posteriormente, o tecido 

urbano foi decomposto, evidenciando os elementos de análise abordados, e assim, ser possível 

estabelecer uma comparação equilibrada de cada assentamento em estudo. Para o efeito, 

agruparam-se, por meio de quadros comparativos, as várias situações em função dos principais 

fundamentos morfo-tipológicos identificados, e estabeleceram-se hipóteses explicativas. 
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0.7. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

CAPÍTULO 01. ABORDAGEM TEÓRICA 

No primeiro capítulo são abordados fundamentos teóricos da análise morfológica e introduzidos os 

conceitos e procedimentos metodológicos adoptados. 

 

CAPÍTULO 02. VILAS PISCATÓRIAS ALGARVIAS 

No segundo capítulo faz-se uma primeira abordagem ao objecto de estudo: as vilas piscatórias da 

costa algarvia. Apresenta-se uma caracterização geral do território, destacando as características 

gero-morfológicas da zona costeira e identificando as várias vilas piscatórias. Descrevem-se as 

actividades piscatórias e o seu modo de funcionamento dando relevo à organização das respectivas 

comunidades. 

 

CAPÍTULO 03. ESTUDO DE CASO 

No terceiro capítulo analisam-se as quinze vilas piscatórias do litoral algarvio, constituídas como 

estudo de caso. Referem-se os critérios de análise e métodos de selecção adoptados, e procede-

se à sua caracterização detalhada. Por fim, é apresentada uma leitura comparativa dos estudos de 

caso, visando a identificação de invariantes. Com base em tabelas comparativas, é sintetizada a 

informação obtida. 

 

CAPÍTULO 04. CONCLUSÃO 

No quinto capítulo é feita uma reflexão sobre a hipótese de trabalho inicialmente apresentada, com 

base na análise realizada no capítulo anterior.  

 

O esquema da fig. 00.5 sintetiza a organização do trabalho. 
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Este capítulo aborda os fundamentos teóricos da análise morfológica e os seus procedimentos 

analíticos. Está organizado em duas partes. Na primeira, referem-se os conceitos de morfologia 

urbana e de tipologia, identificam-se as principais linhas de investigação de cariz historicista, onde 

se destacam as abordagens italiana, inglesa e francesa. Na segunda parte descrevem-se os 

princípios adoptados no estudo das vilas piscatórias, e detalha-se o quadro metodológico e as 

ferramentas de análise utilizadas.   
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1.1. MORFOLOGIA E TIPOLOGIA URBANA 

O termo ‘morfologia’ refere-se ao estudo das formas, interligando-as com os fenómenos que lhes 

deram origem. A morfologia urbana estuda, portanto, a forma física da cidade, também designada 

por forma urbana, relacionando as variáveis que estiveram na sua formação e as transformações que 

ocorreram ao longo do tempo.  

Assumindo que a forma urbana tem dinâmicas próprias e resulta de factores culturais, económicos, 

sociais e políticos, é objectivo da análise morfológica identificar e interpretar o seu processo de 

evolução e organização, convocando para o efeito diferentes áreas disciplinares e fazendo uso de 

diferentes metodologias e instrumentos de análise e tratamento de dados (Heitor, 1997; Lamas, 

19891; Krüger, 20122). 

A leitura do tecido urbano, e respectiva análise morfológica, permite que cada assentamento urbano 

seja considerado e avaliado pelo seu carácter identitário, e não “como parte integrante de uma ‘zona 

homogénea’ para a qual se pré-fixaram usos e normas” (Valente Pereira, 19833) Esta interpretação, 

e consequente sintetização da linguagem formal a partir dos elementos físicos da análise 

morfológica, resulta na concretização de normas urbanísticas – “a tradução genérica e objectiva do 

modo de fazer”. (op. cit.) 

O termo ‘tipo’ refere-se a um processo de classificação. É associado à morfologia urbana como 

uma ferramenta de análise, na medida em que “o processo tipológico explica a transformação por 

meio de tipos e define uma determinada classificação de edifícios ou outros elementos” (Costa et 

al, 20134), tornando-se de grande utilidade na interpretação da forma urbana, quer quando se trata 

de relacionar a escala da edificação, quer quando se trata de identificar permanências. O ‘tipo’ 

representa um exemplar de algo a referenciar, de conotação abstracta, e que reúne as características 

que permite distinguir uma categoria. É considerado como a estrutura interna da forma, a base 

comum ou o seu princípio gerador. “O tipo é, pois, constante e se apresenta com características de 

necessidade; mas mesmo determinadas, elas reagem com a técnica, com as funções, com o estilo, 

com o carácter colectivo e o momento individual do facto arquitectónico.” (Rossi, 19955) Neste 

sentido, e como defende Krüger (2012), o conceito de ‘tipo’ não pode ser entendido enquanto 

                                                             
1 LAMAS, J. (1989). Morfologia urbana e desenho da cidade. (7ª edição). Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2014 
2 KRÜGER, E. (2012). Padrões de traçado viário urbano e acessibilidade: uma abordagem das relações com o 
sistema de circulação, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Pelotas, Brasil 
3 VALENTE PEREIRA, M. L. (1983). A forma urbana no planeamento físico. Lisboa: Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil 
4 COSTA, S., NETTO, M., LIMA, T. (2013). Similaridades e disparidades entre as escolas de morfologia 
urbana. In II CONINTER, Belo Horizonte, Outubro, 2013. Universidade Federal de Minas Gerais 
5 In PEREIRA, 2012 
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elemento isolado, e só se torna operacional quando integrado no contexto urbano e analisado em 

função dos factores que lhe estão subjacentes. 

 

1.1.1. Abordagens Teóricas ao Estudo da Forma Urbana 

 “As reflexões realizadas por Aristóteles, Vitrúvio, Alberti, Descartes, Sitte, Le Corbusier, 
Sartre, Koolhaas, entre muitos outros, são disso [reflexão sobre a cidade, articulação 
entre a leitura do existente e a projecção do desejado] exemplo. Expressam visões muito 
distintas sobre a forma da cidade existente e ainda mais divergentes quando procuram 
antever ou propor a cidade do porvir.” Coelho et al., 2013 

Enquanto que os primeiros trabalhos publicados sobre tipologia arquitectónica remontam aos 

séculos XVIII e XIX, por via de Durand6 e de Quatremère de Quincy7 , os primeiros trabalhos sobre 

morfologia urbana surgem no final do séc. XIX. (Lamas, 1989), por via de Otto Schlüter8. Este 

geógrafo desenvolve os seus estudos em contrapartida à geomorfologia, investigando a paisagem 

urbana e cultural em cidades e em processos de transformação resultados do desenvolvimento 

industrial9.  

É, no entanto, a partir do final da década de 1940, que a investigação centrada na morfologia urbana 

se desenvolve e se constitui numa área de estudo. Associada às críticas dos modelos de 

desenvolvimento urbano e de intervenção na cidade seguidos no pós-guerra (Pinto, 201310; Lamas, 

1989) é então constituída como um elemento de leitura privilegiada do espaço urbano, uma vez que 

este, ao ser definido pelo modo como os seus componentes morfológicos se organizam (Lamas, 

1989), permite “conhecimentos cuja linguagem é a da própria intervenção espacial” (Valente 

Pereira. 1983).  

As linhas de investigação que se desenvolveram a partir de então, tiveram diferentes abordagens 

disciplinares. Vários autores apontam a presença de três escolas principais partidárias de uma 

abordagem historicista, i.e. que defendem que a forma urbana apenas pode ser interpretada a partir 

da sua história, uma vez que os elementos que a constituem estão sempre em constante 

                                                             
6 Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834). Arquitecto e teórico francês. É professor de arquitectura na École 
Polytechnique em 1795. 
7 Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy (1755-1849). Arqueólogo, crítico de arte e teórico de 
arquitectura francês. 
8 Otto Schlüter (1872-1959). Geógrafo alemão e professor na Universidade de Halle 
9 Schlüter defendia que para o entendimento total da paisagem urbana era essencial o estudo de planos 
urbanísticos, da tipologia edificatória e do parcelamento e uso do solo. Estes valores estiveram na base de 
investigações posteriores. 
10 PINTO, S. (2013). Regular = planeado versus irregular = espontâneo: nascimento e morte de uma relação 
dicotómica nos estudos históricos da forma urbana. In Revista de Morfologia Urbana, 1, nº.1, 2013 (pp. 5-
16) 
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transformação (Mouldon 199711): 1) a Escola de Saverio Muratori 2) a Escola de M. R. G. Conzen; 

3) a escola de Versailles com J. Castex, P. Penerai e J. C. Depaule. Tais abordagens estudam as 

transformações na forma da cidade ao longo do tempo, pela análise das alterações e permanências 

na paisagem urbana, de maneira a possibilitar a identificação dos processos culturais de evolução 

de uma cidade. Entre si partilham um conjunto de enunciados comuns: 1) o processo de construção 

da cidade resulta da constante transformação da forma urbana e, portanto, só pode ser 

compreendido através da análise da sua evolução histórica e dinâmicas de alteração; 2) a sua leitura 

parte da descrição do tecido urbano, ou seja, dos seus elementos físicos: o edificado, os espaços 

livres, os quarteirões, os lotes e as vias enquanto suporte para as transformações físicas ao longo 

do tempo; e 3) a forma urbana reflecte as acções sociais, políticas e económicas implementadas. 

(Costa et al., 2013). Além disso adoptam ainda a noção de tipologia recuperando parcialmente no 

enunciado proposto por Quatremère de Quincy. (Aragão, 200612), embora aplicando-a de forma 

distinta. A escola italiana toma como referência o tipo edificatório à escala do edifício, enquanto 

que a escola britânica e francesa desenvolvem uma abordagem mais abrangente, focando-se nas 

tipologias do tecido urbano nos diferentes períodos históricos. As divergências entre estas duas 

escolas assentam nos procedimentos metodológicos e ferramentas utilizadas e nas escalas de 

análise. 

 

1.1.2. A Escola Italiana 

A abordagem Italiana está associada aos trabalhos pioneiros de S. Muratori13 publicados em 1960, 

em Studi per una operante Storia Urbana di Veneza, suportados na relação entre a arquitectura e a 

história. Dando seguimento aos estudos iniciados nas Faculdades de Arquitectura de Veneza e no 

Politécnico de Milão, sob a coordenação de Muratori, Rogers14, Samoná15 e Quaroni16, é associada 

a análise dos factos urbanos à história da sua configuração, de maneira a compreender e interpretar 

o presente. (Heitor, 1997) Desenvolvem um método de trabalho de apoio ao projecto com enfâse 

para o conceito de tipo aplicado ao edifício, à cidade e ao território. 

De acordo com Mouldon (1997), Muratori examina o tecido urbano e propõe o tipo edificatório, 

enquanto elemento formal, como premissa para o desenvolvimento histórico da cidade e para 

compreender a interdependência dos elementos individuais com a forma urbana.  

                                                             
11 MOUDON, A., (1997).Urban morphology as an emerging interdisciplinary field.  In Urban Morphology, nº. 
1, 1997 (pp. 3-710) 
12 ARAGÃO, S. (2006) O estudo dos tipos-interfaces entre tipologia e morfologia urbana e contribuições para 
o entendimento da paisagem. In Geosul, v. 21, n. 42, Florianópolis, Julho – Dezembro 2006. São Paulo. 
13 Saverio Muratori (1910-1973). Arquitecto e historiador italiano. É professor na Universidade de Veneza e 
mais tarde na Universidade de Roma. 
14 Richard Rogers (1933-). Arquitecto italiano, naturalizado britânico 
15 Giuseppe Samoná (1898-1983). Arquitecto e urbanista italiano 
16 Ludovico Quaroni (1911-1987). Arquitecto, urbanista e teórico italiano 
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Para Muratori, o estudo morfológico das cidades torna-se um método de trabalho obrigatório numa 

primeira fase de qualquer projecto de arquitectura. A investigação foca-se na análise de como as 

cidades deveriam ser traçadas no futuro a partir do seu passado - as tradições históricas, os 

elementos vernaculares e a sua relação com o espaço urbano, o traçado e tecido já existente, e, em 

especial, o entender das cidades como “organismos que reflectem o carácter original do 

desenvolvimento do seu plano urbano ao longo do tempo”. (Costa et al., 2013) Defende que um 

estudo morfológico torna-se válido quando é investigada a interdependência dos vários elementos 

que constituem a estrutura urbana (edifício, lote, quarteirão, traçado viário), e só posteriormente são 

abordados outros factores como regulamentações de construção e técnicas construtivas. A partir 

desta análise histórica determina-se o conceito de tipo como forma de sintetizar a origem dos 

edifícios, e a sua relação com os elementos envolvidos na estrutura urbana. (Pereira, 2012) 

Contudo, o que ressalta na pesquisa iniciada por Muratori é a escala inicial de abordagem - parte 

do edifício e expande-se para a escala do território. Nesta metodologia o tipo edificatório como 

elemento primário vai estabelecer conjuntos e formar quarteirões, que, por sua vez, agrupados por 

semelhança produzem tecidos urbanos, e que geram cidades. Desta forma, a paisagem urbana é 

vista como expressão arquitectónica, que se adapta ao longo do tempo às manifestações da 

sociedade. Muratori defendia que esta manifestação fazia-se sentir na arquitectura popular e 

vernacular, nomeadamente no edifício-tipo residencial, uma vez que sendo privado não obedecia a 

nenhuma planificação geral, mas sim à decisão autónoma dos construtores, que se justificava pelas 

exigências da sociedade. A esta condição Muratori denomina consciência espontânea. Assim, para 

escola italiana, a investigação do tipo edificatório através do processo tipológico, inserido no seu 

ambiente construído, referenciava a evolução cultural de uma sociedade. Porém, investigadores 

posteriores a Muratori, como Rossi17 e Caniggia18, acabam por enfatizar a sua pesquisa na análise 

de edificações com caracter mais especializado, como edifícios institucionais. (Heitor, 1997; Costa 

et al., 2013; Marat-Mendes et al., 201219) 

 

1.1.3. A Escola Inglesa ou Teoria Conzeniana 

A escola britânica desenvolve-se em paralelo com a escola italiana, a partir da segunda metade do 

séc. XX, estando associada ao trabalho do geógrafo de origem alemã M. R. G. Conzen. Dando 

seguimento à investigação de Schlüter, Conzen opta por uma abordagem de cariz analítico focada 

na interpretação dos processos de crescimento urbano e na tipificação do desenvolvimento urbano.  

                                                             
17 Aldo Rossi (1931-1997). Arquitecto e teórico italiano. 
11 Gianfranco Caniggia (1933-1987) Arquitecto italiano. 
19 MARAT-MENDES, T., CABRITA, M. A. (2012). Morfologia Urbana em Portugal: percurso e visibilidade. In 
DINÂMIA-CET’IUL, Second Conference of the Portuguese Network on Urban Morphology, PNUM 2012. 
Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa ISCTE-IUL. 
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Esta corrente, a teoria Conzeniana, teve como princípio disciplinar a geografia sendo que a 

componente territorial e cartográfica constitui o suporte de desenvolvimento das metodologias 

adoptadas, definida pelo termo “morfogenética”. Foca-se portanto no “estudo da cartografia da 

cidade para detectar a sua forma e caracterização da configuração do traçado em função da sua 

época de formação.” (Heitor, 1997). 

Enquanto que a abordagem italiana, baseada no conceito de tipologia, procura por meio dos tipos 

edificatórios determinar a classificação de edifícios e outros elementos construídos, a abordagem 

proposta por Conzen procura fazer uma leitura das transformações formal-temporais difundidas em 

cada cultura específica a partir das características da malha urbana. (Costa et al., 2013)    

Para Conzen, o estudo da malha urbana é o fundamento necessário para que se desenvolva uma 

hipótese sobre o processo de construção das cidades e para orientações nas futuras decisões 

relativas ao planeamento urbano. (Aragão, 2006) Como refere Whitehand (2001)20, esta linha de 

investigação estuda primeiramente o modo como os elementos que compõe a forma urbana se 

conjugam sobre o solo utilizando como parâmetro as transformações e permanências decorridas ao 

longo do tempo. A metodologia de análise proposta desenvolve-se segundo uma leitura com base 

em três níveis: i) traçado urbano; ii) tecido urbano; iii) padrão de uso dos solos e do edificado.

  

Para Conzen, as condicionantes que prevaleceram nas fases de crescimento da cidade podem ser 

lidas através dos traçados urbanos. Defende que o traçado urbano é o reflexo das necessidades dos 

seus habitantes e da situação económica que se estabelece, face a um determinado período 

temporal e, como tal, reflecte e justifica as escolhas tomadas para a localização dos vários 

elementos no tecido urbano. A partir da leitura dos traçados urbanos, e respectivas normas 

urbanísticas e variáveis económicas, torna-se então possível identificar quais as características 

formais que estiveram na origem de cada momento e a partir daí reconhecer períodos morfo-

tipológicos. O autor assume ainda que o lote é o elemento essencial da planta urbana. Representa 

o aspecto funcional da cidade na medida em que expressa a lógica do parcelamento urbano. (Costa 

et al., 2013) Desta forma, o tecido urbano resulta das combinações diferenciadas dos seus 

elementos – as ruas, os quarteirões e os lotes. As condições do local de implantação vão determinar 

estas combinações, quer individualizadas, quer diferenciadas, e estabelecer a medida de 

homogeneidade morfológica que caracteriza a cidade. Ou seja, pela sintetização dos elementos que 

se repetem, definem-se padrões semelhantes que possibilitam a identificação de características da 

forma urbana em determinados períodos de tempo.  

A aplicação deste método ‘morfogenético’ associado à historicidade do local, permitiu que Conzen 

identificasse regiões morfológicas, i.e., áreas dotadas de um carácter próprio que permite a sua 

                                                             
20 WHITEHAND, J. W. R. (2001). Morfologia urbana Britânica: a tradição Conzeniana. In Revista de Morfologia 
Urbana, 1, nº.1, 2013 
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delimitação. A partir desta análise tornava-se possível construir um mapa de regiões morfológicas, 

que por sua vez é um “(…)elemento compósito de diferentes mapas identificando diferentes áreas 

em termos de tipos de plano, tipos de tecido edificado e tipos de usos de solo.” (Whitehand, 2001) 

Com este resultado torna-se exequível perceber o desenvolvimento histórico e planear a evolução 

da cidade. Com efeito, Conzen (e Whitehand, como seu sucessor) identificaram e caracterizaram 

importantes processos de formação do tecido urbano, tais como ciclo da parcela burguesa, cinturas 

periféricas e conceito de quadro morfológico21. (op. cit.) 

O burgage cycle, referenciado à cidade de génese medieval, consiste na ocupação sistemática e 

progressiva dos logradouros dos lotes/ parcelas urbanas. Este processo traduz-se numa diminuição 

da área livre do logradouro a que se refere um período de paragem na ocupação do lote22. O conceito 

de fringe belt identifica um conjunto de parcelas com grande variação da forma e dimensão, que 

ficam expectantes após períodos de rápido e forte crescimento económico, dando lugar “a uma área 

urbana em que zonas de crescimento residencial alternam com cinturas periféricas”, citando 

Whitehand (2001). Esta noção é ainda demonstrada por atributos físicos – grandes áreas com 

presença vegetal e intercaladas com edifícios institucionais, pouca habitação e rede viária difusa. 

Normalmente, estas dinâmicas estão localizadas entre a zona histórica da cidade e as áreas de 

expansão residencial. Esta ideia está associada ao conceito de morphological frame - a forma como 

as regiões morfológicas são distribuídas sobre o solo, em particular no solo rural convertido em 

urbano, vai determinar, a longo prazo, a configuração da expansão. Como referido anteriormente, o 

limite das parcelas a longo prazo constitui uma forte presença na forma urbana.  

J.W.R. Whitehand, posteriormente, desenvolveu as ideias de M.R.G. Conzen através da 

experimentação, chegando a novos conceitos: a micromorfologia, a conexão entre os períodos 

morfológicos e o processo tipológico, e a relação entre as decisões tomadas e a forma urbana. As 

suas conclusões consistiram na relevância geográfica da abordagem inicial de Conzen para 

sustentar investigações mais interessantes “nas interfaces entre a morfologia urbana, arquitectura e 

planeamento.” (op. cit.). 

 

1.1.4. A Escola Francesa  

A escola francesa surge no início da década de 1970 com uma nova abordagem ao estudo da forma 

urbana informada pelas ciências sociais, pelo desenho e planeamento. Os trabalhos publicados, de 

                                                             
21 Termos originais: Burgage cycle, urban fringe belts e morphological frame, respectivamente 
22 Também os limites e as dimensões são estudados e, mais tarde, T. R. Slater evidencia o modo de como 
este tipo de análise metrológica poderia ser usada para reconstruir os limites do lote, de forma a permitir a 
especulação das intenções dos topógrafos medievais aquando da divisão parcelar original. (Whitehand, 
2001) 
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que se destaca Análise Urbana23, apontam para uma investigação descritiva e multidisciplinar do 

espaço construído e para a definição de modelos teóricos desenvolvidos a partir da leitura de casos 

de sucesso e boas práticas de desenho urbano, recorrendo, para o efeito, ao conceito de tipo 

aplicado à escala da rua, do quarteirão e do edifício. A redescoberta das lições do passado, 

rejeitadas pelo Modernismo, teve um maior impacto no âmbito da morfologia do que na tipologia 

edificatória. Panerai, focou-se no estudo dos tecidos urbanos existentes e de conjuntos de edifícios, 

agrupados ou esparsos, que compõem um ‘corpus significativo’.  

Esta corrente de investigação pressupunha quatro etapas: 1) a definição do corpus: delimitação da 

zona de estudo (o recorte espacial), e a selecção dos níveis de leitura do tecido urbano (ou as 

diferentes escalas de abordagem); 2) a classificação prévia: a primeira classificação dos objectos, 

segundo critérios de análise estabelecidos pelo investigador; 3) a elaboração dos tipos: a 

formulação dos sujeitos teóricos que reúnem as propriedades básicas de um grupo de objectos, 

tornando-se referência para a compreensão destes; 4) a tipologia: os tipos são colocados lado a 

lado, ressaltando-se as suas semelhanças, diferenças e os elementos que fazem com que sejam 

reconhecidos por qualquer observador, e, em que para além das suas possíveis variações, devem 

ser demonstradas as suas equivalências e hierarquias. (Aragão, 2006) 

 

1.2. PRINCÍPIOS ADOPTADOS 

Tendo em consideração o quadro teórico-metodológico descrito, procura-se definir uma matriz de 

análise a ser aplicada no estudo das vilas piscatórias algarvias.  

De acordo com o trabalho desenvolvido por Conzen, o entendimento destas vilas do ponto de vista 

da morfologia, parte da sua decomposição em extractos de leitura possíveis de comparação – o 

tecido urbano e o padrão de usos do solo e edificado. No que se refere ao tecido urbano, este é 

quantificável pelos vários elementos morfológicos que o constituem, tal como referido no esquema 

01.1. 

O tecido urbano - o todo construído - é decomposto pela malha - modelo conceptual de organização 

do espaço - e pelo traçado - a abstracção da forma urbana. (Coelho et al., 2013) Por sua vez, a 

malha é a analisada a partir dos seus quarteirões e lotes; e o traçado pela sua situação de 

permanência ou circulação (Valente Pereira, 1983). Paralelamente, é definido cada elemento urbano 

pelo seu carácter público ou privado, respectivamente a rua| praça e o quarteirão| lote. (Coelho et 

al., 2013) Com esta caracterização pretende-se construir uma primeira análise dos padrões de usos 

de solo e edificado. 

                                                             
23 Título original: Analyse Urbaine, 1999, por Philippe Panerai, Jean-Charles Depaule e Marcelle Demorgon 
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1.2.1. Elementos Morfológicos 

O Tecido Urbano 

“O tecido urbano é a expressão física da forma urbana” (Merlin, 1988)24, traduz a cidade na realidade 

construída, dotada de carácter material e temporal. A nível material está implícito o espaço e o 

edificado, quer publico quer privado, que se decompõe em sistemas de análise, de forma a 

possibilitar a identificação dos elementos que o constituem e assim permitir a sua leitura. Como 

realidade temporal, o tecido é o registo da evolução da sociedade, materializando-a na expressão 

formal que chega ate à actualidade.  

A riqueza que compõe a forma urbana está na sua singularidade de elementos morfológicos sujeitos 

a inúmeras combinações. Com a decomposição do tecido, certas características formais são mais 

perceptíveis a partir da abstracção dos componentes urbanos não referentes, ou seja, o seu cariz 

tridimensional remete para a necessidade da decomposição sistémica em elementos 

bidimensionais – o traçado urbano como a representação física do espaço público e do loteamento, 

e a malha como um sistema prévio da intenção do projecto e ordenação formal do traçado. Contudo, 

esta abordagem mantem-se numa escala mais abrangente. No que se refere ao estudo mais 

aprofundado da cidade, a análise processa-se a partir de uma decomposição elementar, isto é, 

relativa aos seus elementos morfológicos – rua, praça, quarteirão, edifício. (Coelho et al., 2013) 

 

O Solo| Paisagem 

Como expressão imediata da forma física, a topografia, como já enunciado, é a característica mais 

primária na avaliação de um assentamento urbano. A localização condiciona a configuração inicial 

                                                             
24 In COELHO et al., 2013 

a. topografia 

b. malha conceptual 

c. traçado urbano 

Fig. 01.2 | Efeito de convergência 
da topografia na malha urbana 
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e qualquer expansão futura. Referente ao estudado nesta investigação, as vilas piscatórias do litoral 

algarvio, o lugar é a justificação imediata para o aparecimento do núcleo piscatório.  

Estão inerentes factores como a exposição solar e eólica, a modelação do terreno e as próprias 

características do solo e paisagem (se se destina a aproveitamento agrícola, florestal ou construção 

de edifícios). Estas condicionantes vão influenciar elementos urbanos como as linhas essenciais de 

orientação do desenho físico da cidade, que por sua vez definem os eixos de circulação, a 

distribuição da massa edificada e respectivas tipologias, o traçado de infra-estruturas, e toda a 

composição urbana. A expressão formal que advém destes factores é ainda condicionada por 

normas e legislações em vigor de cada sociedade.  

 

O Traçado Urbano 

“O traçado estabelece a relação mais directa de assentamento entre a cidade e o território”, (Lamas 

1989).  

Tanto o traçado urbano como a malha são conceitos vistos como abstractos e resultantes da 

decomposição bidimensional do tecido, ou como um modelo físico da disposição urbana. É o que 

traduz a imagem da cidade em termos físicos e inteligíveis.  

De acordo com Coelho et al., (2013), o traçado urbano refere-se ao espaço exterior ou espaço 

público, tanto de circulação como de permanência, enquanto que a malha representa o princípio 

pelo qual o tecido urbano foi estruturado. Esta matriz pode tomar diferentes configurações 

dependente da intenção do Homem, da topografia, das políticas regentes, da sociedade e cultura 

em questão, e da localização temporal. Estão aceites diversos padrões tipo-morfológicos 

sustentados por autores ao longo da Historia, distintos pelas suas características físicas, e que, 

como critérios base de análise, tornam possível caracterizar os assentamentos urbanos.  

O traçado tem como suporte a base geográfica pré-existente como factor gerador da forma ou 

deformador da malha. Consoante as suas condições topográficas é condicionado, seja 

originalmente ou na sua expansão. O planalto ou um vale permite que a implantação possa ser feita 

sem obstáculos, contudo a sua expansão é limitada. Se a ocupação da encosta for possível, o 

traçado está sujeito à situação topográfica, materializada como um obstáculo a qualquer malha 

regular.  

No caso de assentamentos em que se verifica uma adaptação do tecido ao lugar, o relevo adquire a 

conotação de factor gerador do traçado e da malha. É o caso de Lisboa, Porto ou Coimbra, “nascidas 

a. tecido urbano 

b. traçado urbano 

c. malha urbana 

Fig. 01.3 | Decomposição 
sistémica do tecido urbano 
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todas do embrião de uma colina”, como defende Ribeiro (1994)25, que caracteriza a ocupação 

portuguesa como uma “atracção pelos lugares inexpugnáveis.” 

É esta adaptação à natureza que vai atribuir a riqueza identitária à cidade, a “tensão entre a ideia e a 

superfície física do relevo.” (Coelho et al., 2013) 

A coerência da forma urbana está assegurada pela homogeneidade das várias partes, que 

estabelecem relações de continuidade entre traçados distintos. A uniformidade resulta de uma rede 

que condiz com a morfologia do território, evidenciando o valor do lugar.  

Genericamente podem-se observar dois processos de evolução urbana: o processo orgânico, de 

crescimento lento, natural, de coerência formal comprovada nas relações dos edifícios entre si e o 

território; e o processo racional, planeado e de intenções previamente estudadas, representativos 

do poder na implantação de novos assentamentos em períodos de crescimento da sociedade, 

segundo Lamas (1993)26. Esta classificação subdivide-se de acordo com padrões de traçados 

alusivos a cada época.  

Relativamente ao desenho do traçado urbano, a malha pode ser qualificada segundo inúmeros 

factores. Contudo, vão ser tomados como referência os princípios enunciados por Leonardo 

Benévolo27 quanto à configuração do traçado racional em quadrícula, radial, cluster, e quanto ao 

traçado orgânico, em semi-recticula.  

- Quadrícula: malha de carácter regular, em grelha ortogonal ou derivada. Quarteirões rectangulares 

e de dimensões regulares. (Fig. 01.6) 

- Radial: malha regular, padrão em ‘teia de aranha’, com vias concêntricas rectas ou vias divergentes 

compostas por linhas rectas continuas. Quarteirões de forma trapezoidal, de dimensões variáveis. 

(Fig. 01.7) 

- Cluster: malha regular, padrão em árvore. Hierarquia clara da via principal e das secundárias, em 

vários segmentos. Composto por linhas rectas ou curvas. Quarteirões de formas irregulares. (Fig. 

01.8) 

- Semi-recticula: malha irregular, linhas quebradas, ângulos e segmentos de dimensões variadas. 

Quarteirões de forma e dimensões irregulares. (Fig. 01.9)  

A abordagem relativa ao contexto histórico remete para a evolução da geometria das cidades no 

tempo. Tanto Leonardo Benévolo, em Desenho da Cidade (1982)28, como Fernando Chueca Goitia, 

                                                             
25 In COELHO et al., 2013 
26 In KRÜGER (2012) 
27  Descritos em KRÜGER (2012) e em SILVA, et al. (2014) 
28 Descrito em KRÜGER (2012) 

Fig. 01.4 | Malha quadricular 

Fig. 01.5 | Malha radial 

Fig. 01.6 | Malha em cluster 

Fig. 01.7 | Malha semi-recticulada 
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em Breve História do Urbanismo (1982), fazem um resumo das diferentes tipologias urbanas 

referentes a cada época e cultura, apresentado de forma sucinta: 

- Cidade Grega: as cidades-estado. Caracterizam-se como cidades clássicas e racionais, que 

desenvolveram regras urbanísticas e padrões regulares, a quadrícula. É onde surgem as primeiras 

referências a edifícios de carácter público – ágora, praça, teatros e estádios. Projectam a cidade em 

dois momentos: a acrópole mais isolada e num plano superior, e a ágora inserida na malha urbana 

e perto do porto. O plano de Mileto é um exemplo claro. (Fig.01.10) 

- Cidade Romana: também caracterizada como cidade clássica e racional, herdeira da cidade grega. 

Constituída por um traçado quadricular com elementos públicos – praças, palácios, termas, 

anfiteatros, circos. As cidades de cariz militar, como o caso de Timgad, eram as mais regulares, 

muralhadas e tinham dois eixos de maior importância onde se situavam as portas da cidade: o cardo, 

no sentido norte-sul, e o decumanos, a este-oeste. (Fig.01.11) 

- Cidade Islâmica: esta cidade é em regra modelada de acordo com a topografia e condicionada por 

valores culturais29: zona residencial, puramente privada, onde as ruelas são becos apenas para 

acesso à habitação, também zelada e impenetrável; e a zona destinada ao comércio e de caracter 

mais social, onde se localizava o mercado e a mesquita. O desenho da cidade é descrito como 

irregular, de diferentes dimensões e direcções, fragmentado e labiríntico, como demonstra o plano 

de Fustat. (Fig.01.12) 

- Cidade Medieval: notória pelo padrão irregular, não tende a estabelecer directrizes e a cidade 

adapta-se livre e organicamente sobre as antigas estruturas romanas, sem qualquer indício de ideia 

prévia. O feudalismo permite que a ‘cidade’ dê lugar ao centro monástico, desaparecendo o conceito 

de núcleo urbano. Só mais tarde regressa esta noção devido ao aparecimento dos portos, dos 

comerciantes, dos mercados. Localizavam-se em locais de difícil acesso (colinas, perto de rios, 

planaltos), o que justifica o traçado tortuoso e orgânico. Os eixos mais importantes estavam em 

direcção às portas das muralhas e os edifícios religiosos têm destaque e sugeriam um traçado 

radial. (Fig.01.13) 

- Cidade Renascentista: caracteriza-se mais como uma corrente de pensamento com base na 

doutrina de Vitrúvio, uma vez que as alterações físicas nas cidades existentes verificaram-se apenas 

pontualmente e não na estrutura geral. Procura a cidade geométrica perfeita, inscrita num círculo, 

de caracter militar, edifícios de dimensões idênticas e praças relacionadas com a escala das 

fachadas. As cidades coloniais descrevem-se com traçado quadricular novamente, radiais e 

circunscritas por baluartes. No Barroco a cidade é a imagem do poder através da monumentalidade, 

                                                             
29 A personalidade muçulmana e o defendido pelo Alcorão enunciam que o recato é sinal de respeito pelo 
seu irmão, logo não se deve expor a riqueza, mas sim mantê-la privada. (Goitia, 1982) 

Fig. 01.8 | Plano Geral de Mileto 

Fig. 01.9 | Plano de Timgad 

Fig. 01.10 | Plano de Fustat 

Fig. 01.11 | Plano de Noerdlingen 

Fig. 01.12 | Plano de Palmanova 
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da perspectiva e da percepção visual cénica, mas também da preocupação com as infra-estruturas 

sociais – hospitais, hospícios, centros de ensino, bairros, etc. (Fig.01.14) 

- Cidade Industrial: com o aumento da população nos centros urbanos, as cidades tornaram-se 

sobrelotadas e caóticas. Desenvolvem-se os bairros de operários em condições precárias, sem 

saneamento ou capacidade de resposta. Em contrapartida, surgem propostas para solucionar este 

problema: medidas práticas como as de Haussman em Paris, onde se abriram avenidas radiais e 

praças sobre a cidade medieval, a monumentalização e a reorganização das zonas residenciais. 

(Fig.01.15) 

- Cidade do Movimento Moderno: em ruptura com cidade tradicional vem a cidade racional, 

eficiente e lógica. Este Movimento contraria todos os conceitos estudados até então, pelo que 

aparecem modelos teóricos como a cidade-jardim, proposto por Howard, ou a Villa Radieuse, de 

Le Corbusier. Verifica-se um movimento da população para a periferia, abandonando o núcleo. Os 

princípios clássicos são perdidos e a relação entre o traçado urbano e o edifico é desfragmentada. 

Deixa de existir parcelamento e o lote perde o seu significado essencial. (Lamas, 1989) (Fig.01.16) 

 

Espaços Exteriores – Praça e Rua 

O traçado, na condição de espaço público, pode-se dividir em duas categorias: espaços 

excepcionais de estadia e permanência – as praças e largos-, e os espaços destinados à 

acessibilidade e à circulação – as vias. Assim, “(…), entendemos a rua como um elemento 

morfológico linear e contínuo do espaço público da cidade, ao mesmo tempo percurso e morada, 

itinerário e lugar.” (Coelho et al., 2013)  

 

A Praça 

A praça, enquanto parte integrante do traçado urbano e da composição única de uma cidade, resulta 

do somatório de características urbanas distintas, formas e designações que advêm da relação do 

homem com o lugar. (op. cit.) 

Esta relação é expressa tanto na cultura e vivência urbana como no próprio tecido construído. Por 

sua vez, este é gerado de acordo como os valores sociais e religiosos característicos da época, e 

os espaços urbanos de permanência, as praças, como elementos importantes na organização da 

cidade que são, reforçam esse carácter identitário. Ao longo da história destaca-se o uso da praça 

com diferentes propósitos e significados, reconstruções e redesenhos.  

Fig. 01.14 | Modelo da Cidade-
Jardim 

Fig. 01.13 | Pormenor da malha de 
Paris, de Haussman 
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A análise bidimensional diacrónica demostra os vários processos de formação e ajuda na 

compreensão dos princípios que estiveram na base da edificação das cidades. Enquanto que a 

cidade islâmica caracteriza-se pela ausência da praça, numa cidade ocidental a mesma é pensada 

como um elemento central e destinado às manifestações culturais e vivências da comunidade: nas 

cidades gregas e romanas a praça servia de local de encontro e discussão política, na cidade 

medieval existia o largo do mercado e da igreja, na cidade barroca a praça tinha o intuito de mostrar 

o poder régio e ostentação, no Renascimento foi incluída como elemento urbano e não resultado 

do traçado. No entanto com o Movimento Moderno, apesar da existência da praça, esta defronta-se 

com problemas de delimitação e definição. (Lamas, 1989) 

Camillo Sitte30, em A Construção da Cidade31, propõe uma análise ao espaço urbano, onde a praça 

é considerada como referência e objecto de aprendizagem pela sua diversidade morfológica. 

“Assim, a praça é entendida como o mais importante elemento morfológico do espaço público, 

distinguindo-se de outros espaços, pelas vivências geradas na sua destacada importância urbana.” 

(Coelho et al., 2013)  

Segundo Lamas (1989), pode-se, então, qualificar a praça como um elemento de carácter 

intencional – tem um estatuto na morfologia urbana de acordo com os elementos morfológicos 

adjacentes, pressupondo uma vontade, forma, desenho e um programa, primeiramente. Este 

carácter é visível tanto em estruturas de origem, como em tecidos urbanos redesenhados sobre 

cidades existentes, sujeitos a longos processos de sedimentação ou subtracção de conjuntos 

edificados. Qualquer que seja a circunstância, a praça é sempre passível do seu valor histórico-

cultural, sujeita a processos de transformação para servir a um propósito definido previamente. Em 

contrapartida, referem-se os largos e os terreiros, caracterizados também como espaços de 

permanência, mas resultantes do desenho formal, sem intenção definida, e apropriados para usos 

idênticos ao da praça – “(…) distingue-se de outros espaços, que são resultado acidental de 

alargamento ou confluência de traçados – pela organização espacial e intencionalidade do 

desenho.” (op. cit.) 

 

A Rua 

Para além da riqueza morfológica deste elemento enquanto unidade morfogenética, ao reduzir a 

análise do estudo, entende-se que dependendo da escala em foco, também o cariz da rua é mutável.  

A nível nacional, esta hierarquia é definida em cada PDM em vigor, de acordo com o que é 

determinado no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial32, estando presente na 

                                                             
30 In COELHO et al., 2013 
31 Título original: Der Städtebau, 1889 
32 Decreto de Lei 380/99, de 22 de Setembro. 
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tabela do anexo III. Quando se refere a uma escala de rua, de dimensão sectorial (como indica 

Lamas, 1989) ou de acesso local (4º nível, como definido no PDM), a via pertence a uma hierarquia 

menor, que serve o acesso ao edificado e que compreende elementos como mobiliário urbano, as 

fachadas envolventes e a configuração dos espaços de permanência, uma vez que se destina 

maioritariamente à circulação pedonal. No caso de uma rua de 1º nível ou dimensão territorial, esta 

toma a conotação de via de distribuição que abrange a cidade e que leva os fluxos viários às infra-

estruturas de menor dimensão, como as 2º ou 3º nível (de dimensão urbana), que se referem a uma 

escala onde o traçado garante o acesso a bairros, quarteirões e espaços de permanência. 

 

O Lote 

O lote é a génese do edificado, o elemento que estabelece a relação do traçado com o edifício, ou 

seja, separa o domínio público do privado. (op. cit.) Ao materializar fisicamente a divisão da 

propriedade (quer seja urbana ou rural), define o território de maneira a configurar o espaço e 

condicionar o traçado urbano.  

A conotação de lote teve alterações ao longo do tempo - o que antes era definido pela parcela de 

território privado onde está inserida a casa respectivo logradouro, mais tarde na cidade do 

Movimento Moderno passa a ser visto como a área de ocupação do edifício.  

No cenário morfológico, também o parcelamento surge como uma ferramenta importante para a 

compreensão dos processos de evolução da cidade, uma vez que, interpretado com os registo 

históricos e comparado com a geometria da actualidade, expõe “os vários extractos da história 

urbana”, citando Coelho et al. (2013). Ainda os mesmos autores referem que existem dois modos 

de loteamento – o planeado e regulador, e o espontâneo e fruto de iniciativas de segmentação do 

território ao longo do tempo.  

O lote, enquanto unidade delimitada, tem diferentes modos de agregação e disposição, que acabam 

por se traduzir em quarteirões. (Lamas, 1989; Coelho et al., 2013) Este atributo prende-se com a 

imagem que o desenho urbano vai estabelecer, de acordo com a regularidade e geometria do 

loteamento. Ou seja, a estrutura parcelar permite identificar um conjunto de regularidades ou 

disparidades, logo, a existência de homogeneidade e rupturas, e, consequente, a configuração da 

malha. “Assim, o tecido urbano é influenciado pelos diferentes modos e formas de agrupamento da 

parcela, mas também pelas diversas configurações e densidades que resultam das combinações 

internas entre o edificado e parcela. (…) Assim a estrutura parcelar contribui para a construção de 

carácter identitário de uma determinada área.” (Coelho et al., 2013) 
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O Quarteirão 

O quarteirão “é o espaço delimitado por três ou mais vias e subdivisível em parcelas de cadastro 

(lotes) para a construção de edifícios”. Ao adquirir o estatuto de unidade morfológica, está em 

correlação com outros elementos como o traçado, as vias, os espaços públicos, a configuração do 

edificado, etc. Está ainda sujeito a regras de divisão do solo e ao seu ordenamento. (Lamas, 1989) 

Na cidade, este elemento morfológico tradicional permite a localização e definição da malha urbana, 

relacionada com a estrutura urbana da época, definido como o negativo do traçado (em conjunto 

com o logradouro, preenchia o vazio do sistema de ruas). Na cidade Moderna o conceito de lote 

perde-se e, por conseguinte, o de quarteirão. O edifício é o elemento central da cidade, concentra 

todas as vertentes da vida social e urbana na sua estrutura, e a sua implantação pouco se relaciona 

com a envolvente. Esta transição ocorre pela supressão do logradouro33 – espaço privado não 

construído do lote – que através do desenho urbano evolui da forma de ‘quarteirão’ até ao ‘bloco’. 

Apenas no fim do séc. XX é que este elemento regressa como unidade de experimentação da 

configuração da cidade. (op. cit.)  

O quarteirão adquire uma posição de destaque no planeamento urbano, para além do vínculo com 

o traçado, em grande escala: “na concretização local de determinado modelo de sociedade, na 

concepção dos modos de vida, na conformação do espaço e da arquitectura que constrói a cidade, 

permitindo-se oscilações significativas, entre outros, na relação ente o público e o privado, entre o 

usufruto do solo e o habitar, entre a tipologia edificada e a arquitectura singular, entre a infra-

estrutura e o sistema ecológico.” (Coelho et al., 2013) Ou seja, está inerente ao traçado geral de 

uma cidade, não necessariamente como negativo deste, mas também como elemento gerador da 

tipologia urbana; e ainda à pequena escala da habitação, como sistema determinante da natureza 

do logradouro, da definição da geometria tipológica do edificado e da organização funcional de um 

bairro.  

“Cabe, pois, ao quarteirão dar sentido à cidade na relação entre as escalas do urbano e do 

arquitectónico.” (Coelho et al., 2013)  

 

                                                             
33 Na cidade tradicional o logradouro era o resultado do acerto do lote para o alinhamento da rua, adquirindo 
a função de quintal, horta, oficina, garagem, anexo, uso colectivo (mais recente), condomínio, pátio, 
arrumos, entre outros. (Lamas, 1989) 

Fig. 01.15 | O quarteirão, o 
logradouro, e o lote 
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No intuito de sintetizar os conceitos abordados neste capítulo, é apresentado o esquema 01.18. 

 

 

 

“Mas não nos podemos esquecer que a materialização da cidade é um 
fenómeno cultural e que se em todas podemos encontrar atributos 
comuns que concorrem para a própria definição de cidade, isto é, um 
lugar físico, de habitação, de circulação e de trocas, materiais e 
espirituais, gerido colectivamente, a materialização desse objecto assume 
naturezas de tal modo distintas que nem os elementos urbanos são 
comuns e transversais a todas elas.” Coelho et al., 2013 
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Neste capítulo é feito o enquadramento do universo de estudo, relativamente ao Algarve e aos 

estudos de caso. São referidos os principais atributos que caracterizam a região algarvia, a nível 

geográfico, social, das actividades económicas e das principais decisões políticas que tiveram 

maior influência, ao longo do tempo. No subcapítulo seguinte é feito o enquadramento das vilas 

piscatórias do litoral algarvio, abordando as suas especificidades como comunidades isoladas 

detentoras de elementos urbanos distintos. Por fim, são abordados os conceitos de genótipo e 

fenótipo, termos oriundos da Biologia, aplicados ao Urbanismo. 
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2.1. ENQUADRAMENTO GERAL  

No Algarve, o clima e as condições económicas geradas pela proximidade ao mar e a rios 

navegáveis, tal como as facilidades de comunicação posteriormente desenvolvidas, foram 

condições determinantes para a fixação inicial da população. Pode-se constatar que a maioria dos 

assentamentos de maior densidade populacional se localiza na margem ou na foz de um rio 

importante. (Rodrigues, 2009)1  

As vilas piscatórias abordadas nesta investigação integram-se no litoral algarvio. Trata-se de uma 

zona que, para além da sua localização periférica, evidencia características morfológicas, 

geográficas e sociais distintas. Para permitir o entendimento do carácter de cada vila piscatória faz-

se uma breve análise da região do Algarve.  

 

O Algarve 

A região do Algarve constitui uma unidade geográfica localizada a sul do território nacional. A 

barreira natural, o sistema montanhoso a Norte, que motivou a designação de ‘Reino de Portugal e 

do Algarve’, teve como consequência um desenvolvimento paralelo ao resto do país, e que está na 

origem da identidade regional reconhecida actualmente.  

A herança árabe e mediterrânica está inerentemente no Algarve - desde o nome Al-Gharb (o 

Ocidente), até à influência na configuração das cidades, na arquitectura e técnicas construtivas, e 

nas práticas agrícolas. Ainda assim, a região algarvia individualiza-se pelas suas particularidades 

climáticas e geológicas, sendo esta a sua principal característica. (Gaspar et al., 2012) 2 

O território algarvio, onde são característicos os Invernos amenos e húmidos, e os Verões quentes 

e secos, é segmentado (no sentido norte-sul) em três áreas de fisionomias distintas: a Serra, o 

sistema montanhoso presente a norte que percorre longitudinalmente o Algarve; o Barrocal, que se 

distingue como o assentamento calcário que preenche a região central; e o Litoral, a sul, onde se 

encontram a maioria das actividades económicas da região (turismo, pesca e agricultura intensiva), 

assim como os grandes centros urbanos. (op. cit.) 

O litoral algarvio, com 160 km de costa, pode ainda ser dividido de acordo com a terminologia 

própria da ‘gente do mar’, onde o Barlavento – o local de onde sopra o vento-, diz respeito ao lado 

ocidental da região, e o Sotavento – o local para onde sopra o vento, refere-se ao território a partir 

de Faro, para Este.  

                                                             
1 RODRIGUES, M. (2009). A Forma Urbana em Portugal Continental: Aplicação de índices quantitativos na 
caracterização morfológica das cidades. Dissertação de mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 
Modelação Territorial Aplicados ao Ordenamento, Universidade de Lisboa, Lisboa 
2 GASPAR, P., PINTO, J., (2012). Guia de Turismo de Natureza do Algarve. Turismo do Algarve, Loulé 
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O Barlavento (fig. 02.2) é geologicamente caracterizado pelas arribas de calcário, pequenas praias 

abrigadas das correntes do oceano, baías e pelo estuário do Rio Arade e da Ria de Alvor. Apesar 

das pressões turísticas e do crescimento urbano, as potencialidades naturais e as tradições 

associadas à ria, a pesca e o cultivo de moluscos, continuam a assegurar a produtividade desta 

zona. Esta região rochosa permitiu ainda que, em épocas anteriores, fossem construídas 

fortificações militares devido ao potencial estratégico.  

 

 

No Sotavento algarvio (fig. 02.3), a morfologia do terreno torna-se mais plana, arenosa, com zonas 

lagunares, areais extensos e pinhais litorais. Destacam-se o estuário do Guadiana e a Ria Formosa, 

elementos de extrema importância para a diversidade biológica e economia local. O microclima 

torna-se mais árido e quente que no Barlavento. O sapal da Ria Formosa (desde Faro até Cacela) 

originou as penínsulas de Ancão e de Cacela, e as ilhas barreira de Barreta, da Culatra, da Armona, 

de Tavira e de Cabanas.  

 

 

Serra  Barrocal Litoral Barlavento Sotavento 

Fig. 02.1 | Sectores de 
divisão geográfica da região 

do Algarve 

Fig. 02.2 | 
Aproximação da região 

do Litoral Barlavento 
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O litoral Algarvio está associado a um fenómeno de turismo de massas, iniciado na década de 1960 

e que se estendeu a toda a área Mediterrânica, também designada por Bacia Turística Alargada do 

Mediterrâneo. Teve como resultado fortes pressões no território, com consequências que podem 

ter comprometido a identidade cultural e a própria continuidade da dinâmica turística. Este 

fenómeno gerou uma enorme especulação do preço do solo, associado à falta de fiscalização e 

controlo legal, decorrente da ausência de um planeamento de base para o crescimento urbano. Só 

na década de 1980 são estabelecidos e postos em prática os princípios de controlo urbano. 

(Rodrigues, 2009) 

A partir da década de 1950, a Bacia Turística Alargada do Mediterrâneo forma-se pelo 

desenvolvimento simultâneo de várias regiões com potencial turístico, segundo Brito (2009), 

relacionado com as características geográficas e a procura de locais de estância de veraneio. 

Como refere Carminda Cavaco (1969)3, “uma simples viagem por todo o Algarve litoral mostra 

claramente como o surto brusco dos veraneantes, desencadeado após as Comemorações 

Henriquinas4, promoveu uma campanha geral de construções de equipamentos primários, 

desordenada e desequilibrada no nível, na estrutura e na dispersão. Sectores de areais foram 

urbanizados, a costa mudou de feição, bem como a fisionomia da velha e densa rede urbana.” O 

impacto que as excursões (nacionais e internacionais) introduziram na dinâmica do movimento 

turístico, teve, economicamente, reflexos na construção civil e indústrias correlativas, hotelaria, 

transportes, artesanato, agricultura e pesca.  

                                                             
3 CAVACO, C. (1969) Geografia e Turismo no Algarve. Aspectos Contemporâneos. In Finisterra, IV, nº 8. 
4 Em 1960, data da construção do primeiro grande hotel do Algarve em Monte Gordo, o ‘Vasco da Gama’.  

Fig. 02.3 | Aproximação 
da região do Litoral 
Sotavento 
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Tal como a conclusão do aeroporto internacional de Faro, em 1962, também a construção da Via 

do Infante já no séc. XXI, ou auto-estrada A22, teve impacto no Algarve. (Brito, 2009)5 Para além 

de facilitar e melhorar o acesso ao Sul do país, esta via vem apoiar a estrada nacional N125, até 

então o único eixo que atravessava continuamente todo o litoral algarvio. (Martins, 2010)6 Para além 

do acesso rodoviário, a acessibilidade marítima é de extrema importância.7  

A densificação do povoamento foi notória nas últimas quatro décadas. De acordo com Martins 

(2011)8 e com os resultados dos Censos desde 1960 a 2011 (anexo V), 43% do aumento da 

população portuguesa é relativo à região do Algarve, assim como 55% do aumento da construção 

de edifícios a nível nacional.  

Este aumento exponencial incidiu sobretudo no ordenamento do território, resultando nas 

assimetrias regionais. Fernandes (2011)9 afirma que esta pressão turística levou à destruição de 

valores patrimoniais, nomeadamente de núcleos de arquitectura tradicional para a construção de 

estabelecimentos hoteleiros, potencializado pelos fluxos sazonais.  

Desde a década de 1960, a região do Algarve foi sendo submetida a estudos de Ordenamento do 

Território. O Plano Regional do Algarve10, desenvolvido na década de 1960, compatibiliza as 

intenções do Governo, da Administração Central e das Câmaras Municipais – Conservar e 

Desenvolver –, ainda que, no sentido de desenvolver a urbanização dispersa, as exigências de 

Conservar tenham sido esquecidas.  

Mais tarde, em 1988, o Plano Regional de Ordenamento de Território do Algarve11 delineia “opções 

estratégicas”, retomando a análise do PNPOT sobre os factores a considerar no desenvolvimento 

da região: a forte procura turística e aposta na qualificação e diversificação das actividades 

relacionadas; a possibilidade da valorização e internacionalização dos produtos regionais derivados 

                                                             
5 BRITO, S. (2009). Território e Turismo no Algarve. Lisboa: Edições Colibri/ Centro Internacional de 
Investigação em Território da Universidade do Algarve 
6 MARTINS, J. (2010). Urban growth and leisure metropolitan territories: tourism in Algarve (Portugal) through 
National Road 125 (1960 - 2013). In 8th European Urban & Regional Studies Conference, Urban 
Redevelopment and Tourism, Viena, Austria, Setembro, 2010. Lisboa 
7 Em 1963, com a extinção das Minas de S. Domingos, em Vila Real de Santo António, os portos do Algarve 
reduziram drasticamente o reu rendimento, limitando-se à actividade de marinas e portos de recreio. (anexo 
?) 
8 MARTINS, J. (2011). Urbanizado pelo lazer: o caso do Algarve. In Fórum Sociológico, nº. 21, 2011 
9 FERNANDES, S. (2011). Turismo e desenvolvimento sustentável em comunidades piscatórias. Dissertação de 
Mestrado, Universidade de Aveiro, Aveiro 
10 O PRA está compreendido em quatro peças e três estudos, respectivamente: o Inquérito (1963), o Esboceto 
da Faixa Marginal - Memoria Descritiva (por Luigi Dodi, em 1964), o Relatório do Gabinete Técnico do PRA 
(por Augusto Celestino da Costa, em 1964), o Anteplano Regional do Algarve (por Luigi Dodi, em 1966), o 
Plano e carta Geral de Ordenamento Agrário do Algarve (por João Cabral), Salvaguarda e Valorização da 
Paisagem Urbana Existente (quarenta volumes por Joaquim Cabeça Padrão e Campos Matos) e Ordenamento 
Paisagístico do Algarve (por Viana Barreto, Frazão Castello-Branco e Ponce Dentinho). (Brito, 2009) 
11 O PROTAL assenta na proposta de Desenvolvimento Regional elaborada pela CCDR desde a década de 80. 
Prevê zonas de Ocupação Turística, e, em consideração com os PDM’s, localizações de empreendimentos 
turísticos fora dos perímetros urbanos. A primeira versão publicada em 1991 mostrou-se insuficiente, pelo que 
em 2007 foi reestruturada. (op. cit.) 
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da agricultura, pecuária e pesca; a recuperação da mesma economia regional (agricultura, 

aquicultura, industria de pequena dimensão, e respectiva exportação); a gestão rigorosa do ritmo 

de construção para assegurar a viabilidade do sector e sustentabilidade na região; e a inserção do 

Algarve no contexto das regiões europeias visando tornar-se um importante pólo de serviços 

avançados. (Brito, 2009) Contudo, esta visão direccionada quase exclusivamente para o sector 

turístico mostrou-se prejudicial para a região ao nível do património histórico construído, da 

identidade dos agregados urbanos e da cultura regional, devido à intensificação e apropriação das 

zonas costeiras de forma desregrada.  

Só a partir da década de 1990, os PDM’s “vão constituir a primeira forma legal de tratar o património 

construído” (PROTAL, 2002)12, e passa a ser exigido o respeito dos condicionamentos da RAN e da 

REN, relativo ao uso e ocupação dos solos da faixa litoral. São então, elaborados os POOC de Burgau 

a Vilamoura e de Vilamoura a Vila Real de Santo António, em 1999 e 2005, respectivamente.   

Em 2001, a partir dos Planos de Intervenção nas Aldeias13 e em articulação com a CCDR Alg, foram 

formados os Gabinetes Técnicos de Apoio às Aldeias do Barlavento e do Sotavento (derivados do 

anterior movimento criado pelo Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa), com o intuito de 

desenvolver uma “prática de investigação local aplicada nos domínios da arquitectura tradicional”, 

assente em equipas técnicas multidisciplinares. (Aguiar et al, 2012)14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 CCDR-Alg (2002). PROTAL: Plano Regional de Ordenamento de Território do Algarve. Vol II. Ministério do 
Meio Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 
13 Programa de revitalização das áreas de baixa densidade do Algarve (CCDR-Alg, 2009) 
14 AGUIAR, J., COSTA, M., RIBEIRO, V. (2012). Do Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa à investigação 
local aplicada: a experiência do GTAA Sotavento nos domínios da investigação sobre o património vernacular 
construído. In Surveys on vernacular architecture. Their significance in 20th century architectural culture, Porto, 
Maio 2012. Porto 
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2.2. ESPECIFICIDADES DAS VILAS PISCATÓRIAS   

“São as condições morfológicas do litoral que determinam as zonas mais 
ou menos favoráveis ao exercício da actividade piscatória, sendo que, os 
centros pesqueiro surgem nas embocaduras dos rios que formaram 
extensas planícies de aluvião e nos estuários de profundidade assinalável, 
permitindo o aparecimento de aglomerados onde têm lugar as industrias 
transformadoras da fauna ictíca e as demais artes de fabrico dos aprestos 
de pesca.” Rebelo, 201015 

No caso da região algarvia, as primeiras comunidades piscatórias fixaram-se em locais estratégicos, 

normalmente associados a locais de abrigo, fortificações, zonas de estuário, margem de rios, no 

Barlavento, ou em praias descobertas para acostagem de barcos, no Sotavento.  

Primitivamente, as comunidades eram compostas por colonos fenícios e cartagineses, e, mais 

tarde, por árabes que influenciaram nas técnicas de pesca, tais como as armações fixas de atum, 

ou almadravas. (Galvão, 2008)16 “Historicamente, o litoral sul foi sendo habitado por populações 

piscatórias de diversos povos: fenícios, gregos, cartagineses, romanos e árabes, atraídos pelas 

condições favoráveis (baías abrigadas e bons portos de desembarque) para as trocas comerciais e 

culturais.” (Gaspar et al., 2012) 

Nos assentamentos originais, as habitações dos pescadores localizavam-se na proximidade dos 

respectivos portos pesqueiros, paralelas às praias ou margens de rios. Ao longo da costa algarvia, 

o desenvolvimento de cada assentamento foi muito influenciado pelo tipo de pesca praticada: 

tradicional ou de armação17. Consoante o modelo, existiam as cabanas de pescadores na pesca 

tradicional, ou os arraiais nas armações ou almadravas. (Galvão, 1945; Martins,201418) 

“As cabanas servem de habitação permanente, abrigo temporário e guarda de apetrechos de pesca.” 

(Brito, 2009) A pesca pressupunha tanto de trabalho em mar como em terra – as mulheres dos 

pescadores usavam os largos perto das praias ou os pátios em casa, para o emendo das redes e 

para o armazenamento de todos os materiais. A evolução construtiva das cabanas parte de estruturas 

precárias de barro e palha, fortalecidas por tábuas de madeira no interior, para estruturas onde a 

madeira ficava exposta e o reforço interior era feito em alvenaria. A partir de 1970 foi autorizado, 

então, o uso da alvenaria como método construtivo no exterior. (Martins,2014) Quarteira é um 

                                                             
15 REBELO, M. (2010). As Indústrias da Pesca e Conserva de Atum no Algarve do Século XX. Dissertação de 
Mestrado, Universidade do Algarve 
16 GALVÃO, A. (2008). Um século de história da companhia de pescadores do Algarve. (3ª edição) Faro: 
Companhia de Pescaria do Algarve, S.A. 
17 A pesca tradicional, ou de arrasto, caracteriza-se por ser executada por pescadores singulares, em pequenas 
embarcações e com o auxílio de redes de pesca, perto da costa. As armações valencianas (sardinha) e as 
almadravas (atum), significavam um investimento maior, constituídas por operadores especializados de 
armações, alguma industrialização, sistema hierárquico, operários formados, e não era possível ser colocado 
em toda a costa algarvia, devido às dimensões da armação, das condições geográficas e dos fluxos de peixes. 
Montar a armação levava uma a duas semanas e pressupunha trabalho para cinco a seis meses, durante o 
Inverno. Exigia uma administração, uma prospecção do mar, e as respectivas mulheres dos operários 
dedicavam-se à indústria da conserva. (Martins, 2014) 
18 Conversa informal realizada no âmbito desta dissertação ao Dr. Luís Martins 
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exemplo da subsistência de cabanas até meados do século XX, onde o aglomerado pouco mais era 

que as habitações dos pescadores “constituído na sua maioria por cabanas. Hoje, poucas destas 

restam, condenadas a desaparecer devido ao desenvolvimento da localidade como praia de banhos 

e lugar turístico.” (Brito, 2009) 

Os arraiais de pesca eram constituídos por conjuntos de edificações mais evoluídas e sólidas, e 

incluíam habitações, escolas, capelas, grandes armazéns, serviços administrativos e posto médico. 

Albergavam toda a comunidade envolvida, pelo que tinham outra proporção. A organização era 

estudada, e tanto a lota como o mercado encontravam-se mais a jusante e os armazéns e camaratas 

a montante. Com a evolução da indústria pesqueira, no início do séc. XX, os barracões e os armazéns 

vieram provocar profundas transformações nesta dinâmica urbana. (op. cit.) No ano de 1903, a costa 

algarvia atinge o seu máximo de dezasseis armações em mar, decrescendo posteriormente até 

1972, ano do último lançamento da única armação ainda existente, o Arraial Ferreira Neto em Tavira, 

devido a crises económicas no país, falta de financiamentos por parte do Estado, mão-de-obra, 

condições de trabalho e alterações biológicas. (Galvão, 2008) 

Outro aspecto relevante na sociedade piscatória refere-se à Companhia das Reais Pescarias do 

Reino do Algarve e ao Compromisso Marítimo. A primeira decorre da institucionalização da pesca, 

por Marquês de Pombal, como forma de controlo e administração da actividade económica, 

sedeada em Vila Real de Santo António (Rebelo, 2010; Galvão, 1945) O segundo refere-se a uma 

confraria de pescadores, de carácter religioso e “existência multisecular”, destinada a socorrer os 

mareantes em casos de necessidade ou infortúnio, e que, em cada comunidade, estava associada 

a um edifício (o Compromisso ou a Confraria do Corpo Santo, dos Mareantes ou dos Pescadores), 

a uma Igreja ou Capela, e, na possibilidade financeira, a um hospital privativo. “No Algarve houve 

Compromissos Marítimos em Lagos, Alvor, Portimão, Ferragudo, Albufeira, Faro, Olhão, Fuzeta, 

Tavira, Vila Real de Santo António e Castro Marim, todos com os seus santos patronos.” (Padrão, 

1970)19  

Estas sociedades, motivadas pelas condições topográficas que favorecem a prática pesqueira, 

estavam condicionadas na sua integração social e na restante comunidade urbana, devido ao seu 

isolamento e exclusividade. Caracterizavam-se como estáveis, sem crescimentos populacionais 

notórios, e subsistindo da pesca, da agricultura, da indústria de conserva a partir do séc. XX, e, 

actualmente, do turismo sazonal.  

A industrialização em Portugal foi um processo tardio, e no Algarve, como reflexo da sua localização 

periférica, foi ainda mais notório este atraso. Contudo, a região algarvia sempre foi caracterizada 

pela abertura de relações comerciais com o exterior, desenvolvendo o comércio de exportação 

marítima de produções agrícolas, como figo, amêndoa e laranja. Ainda assim, é a pesca, a salga de 

                                                             
19 PADRÃO, J. (1970). Prospecção, preservação e recuperação de elementos urbanísticos e arquitectónicos 
notáveis, em áreas urbanas e marginais viárias, na região do Algarve. Fase I, preventiva e de execução 
prioritária. Tavira, vol. 23. 
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peixe e a indústria conserveira de sardinha e atum (indústrias que implicavam maior mão-de-obra) 

que estão na base da subsistência da região e que impulsionaram a ‘revolução industrial’ no Algarve, 

em meados do séc. XIX. “Vila Real de Santo António, além de grande pólo de comércio das 

pescarias, assume um papel importante na industrialização do Algarve, a partir de 1879, quando 

industriais italianos aqui instalam a indústria de conservas de peixe.” Em 1918, o número de fábricas 

de conserva no litoral algarvio aproximava-se de cem, como resposta ao aumento da produção e 

exportação, provando que esta era a indústria de maior importância. No entanto, pela enorme 

dependência entre a actividade pesqueira e conserveira, o término de algumas armações de pesca 

no Barlavento levou também ao fim de algumas unidades de conserva. É no confronto com esta 

problemática que surgem os Compromissos Marítimos e as Confrarias de Mareantes, socorrendo e 

atenuando as dificuldades dos pescadores. (Rebelo, 2010)  

No Estado Novo, são de destacar os Bairros de Pescadores ao longo da costa algarvia, concebidos 

para as famílias de pescadores, melhorando consideravelmente as anteriores condições de vida e 

segurança das cabanas. Para além das habitações, estes bairros eram compostos por serviços 

destinados apenas a estas comunidades, como infantários, escolas de trabalhos domésticos e 

formação moral para raparigas e centros de formação piscatórios para rapazes. No entanto, a 

localização destes Bairros de Pescadores foi alterada para a periferia dos aglomerados urbanos, 

ficando longe dos seus portos de pesca originais. Este factor levou a que surgissem novas 

localidades como Santa Luzia (alojamento da periferia de Tavira), Fuseta (relativa a Olhão), entre 

outras. (Rebelo, 2010; Martins 2014) 

Por sua vez, o desenvolvimento do sector económico terciário, mais especificamente o aumento do 

turismo, foi responsável pelo aumento exponencial da população a partir da década de 1960 – 

104.4% nos povoamentos turísticos, 32% no território algarvio-, e que levou à proposta da Política 

de Núcleos Turísticos de ”criação de vários tipos de núcleos turísticos”:  

i) os núcleos turísticos reais, fora dos perímetros urbanos ou por urbanização estruturada de grandes 

propriedades, através de processos de expansão orgânica;  

ii) os núcleos urbano-turísticos, que resultam da transformação dos núcleos tradicionais, quer por 

expansão orgânica, quer por densificação do existente;  

iii) as ‘urbes urbano-turísticas’, resultantes da consolidação e expansão dos núcleos urbano-

turísticos e do combate (e consequente inclusão) do crescimento disperso, distinguindo-se pela 

sua dimensão mais alargada na frente marítima. Foram exemplos dos últimos os aglomerados 

Alvor| Praia da Rocha, Armação de Pêra, Albufeira e Vilamoura| Quarteira, já na década de 1990. 

(Brito, 2009)  

Devido a estes dois acontecimentos – a construção dos Bairros de Pescadores e a criação dos 

núcleos turísticos – verificou-se uma alteração ou migração do assentamento inicial piscatório do 

aglomerado urbano.   
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O presente capítulo aborda, inicialmente, os processos metodológicos e critérios utilizados na 

selecção dos vários estudos de caso e quais as ferramentas de análise adoptadas para o efeito. É 

apresentado um exemplo das fichas de análise realizadas, no anexo I, e, em seguida, são estudadas 

as quinze vilas piscatórias algarvias. Por fim, é feita uma comparação dos vários estudos de caso, 

sintetizando as suas características morfológicas.   
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3.1. CRITÉRIO DE SELECÇÃO 

No âmbito desta investigação, foram seleccionados quinze estudos de caso: assentamentos de 

carácter piscatório, localizados ao longo do litoral algarvio. Esta selecção foi desenvolvida com base 

na Carta de Ordenamento do PROTAL (anexo III), onde está definido o zoneamento, as hierarquias e 

funções urbanas e as infra-estruturas que compõem o litoral algarvio, nomeadamente os portos de 

apoio naval, comercial, de pesca e de recreio, as marinas e o aeroporto, as barragens, e os núcleos 

piscatórios. Nesta carta são também definidos os centros urbanos enquanto regionais ou sub-

regionais, e as funções que estão previstas desenvolver, como por exemplo, potencializar a 

actividade turística, industrial, agrícola ou pesqueira.  

A partir desta análise foi, então, tomado como critério abordar aos assentamentos urbanos na 

Unidade Territorial do Litoral Sul e Barrocal, e caracterizados como ‘núcleos piscatórios’ e com 

‘portos de pescas’, determinando os quinze estudos de caso tal como ilustrado na figura 03.1. 

01 BURGAU 
       Vila do Bispo 

04 PORTIMÃO 
      Portimão 

07 ALBUFEIRA 
      Albufeira 

10 OLHÃO 
      Olhão 

13 TAVIRA 
      Tavira 

02 LAGOS 
       Lagos 

05 FERRAGUDO 
      Lagoa 

08 QUARTEIRA 
      Loulé 

11 FUSETA 
      Olhão 

14 MONTE GORDO 
      Vila Real de Santo António 

03 ALVOR 
      Portimão 

06 ARMAÇÃO DE PÊRA 
      Silves 

09 FARO 
      Faro 

12 SANTA LUZIA 
      Tavira 

15 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 
      Vila Real de Santo António 

01  02  15
  

03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 13 14 

Sotavento         Barlavento 

Fig. 03.1 | Estudos de caso seleccionados na região do Algarve 
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3.2. MÉTODO DE ANÁLISE 

A análise do sistema urbano é baseada, segundo Valente Pereira (1983) 1, na decomposição dos 

elementos que constituem o tecido urbano na sua caracterização formal e na identificação do seu 

genótipo - aspecto que confere caracteres comuns aos traçados, intrínsecos a uma família de 

cidades ou aglomerados urbanos - e correspondentes fenótipos - caracteres advindos do ambiente 

local, são as feições particulares e que distinguem um núcleo urbano de qualquer outro (Krüger, 

2012) -, nomeadamente: 

i) na identificação dos elementos que constituem a forma do tecido urbano: os espaços exteriores, 

a massa edificada, o solo/ paisagem;  

ii) na identificação das características que descrevem os elementos do tecido urbano: no espaço 

exterior refere-se o tipo de malha de acessibilidade e de espaços de permanência, na massa 

edificada o tipo de volumetria e acesso, e no solo aborda-se as diferentes configurações 

geográficas;  

iii) na identificação da relação dos elementos do tecido urbano com outros elementos do sistema: 

as actividades, o ambiente e os comportamentos da sociedade.  

 

Desta forma, na abordagem aos estudos de caso, considera-se: 

I. Enquadramento: a sua localização, caracterização geral, contextualização histórica e 

caracterização segundo o PROTAL; 

II. Evolução: análise da expansão dos limites urbanos, caracterização do núcleo histórico e o seu 

processo evolutivo; 

III. Caracterização Tipo-Morfológica:  

- Solo/ Paisagem: tipo de assentamento geográfico, características topográficas e relação 

com a orientação do vento, correntes marítimas e orientação solar; 

- Traçado Urbano: a malha, os espaços exteriores de circulação e permanência, rede de 

infra-estruturas; 

- Massa Edificada: de carácter piscatório ou tradicional, tipo de relação com as 

actividades desenvolvidas. 

 

                                                             
1 VALENTE PEREIRA, M. L. (1983). A forma urbana no planeamento físico. Lisboa: Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil 
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IV. Esquema Tipo-Morfológico: sintetiza a decomposição de cada uma dos quinze assentamentos 

em estudo.  

 

A par desta análise, são realizadas fichas de estudo que decompõem na mesma linguagem gráfica 

cada uma das quinze vilas, de modo a que seja possível estabelecer uma base de comparação. 

Cada ficha é composta por seis páginas que apresentam a sua localização e enquadramento no 

litoral algarvio, o tecido urbano, a evolução deste, a localização dos núcleos piscatórios inicial e 

actual, as características topográficas e a identificação dos vários elementos morfológicos 

presentes2.  

Por fim, é representado um esquema tipo-morfológico onde estão identificadas as vias, os eixos 

estruturantes da malha, o núcleo primitivo e os elementos morfológicos principais.  

Na figura 03.2 está ilustrado um exemplo de uma ficha de análise, que se encontra no anexo I.  

 

 

 

 

 

                                                             
2 São enumerados de igual forma para todas as fichas os seguintes elementos urbanos, independentemente 
da sua presença:  
01.  Porto 
02.  Mercado 
03.  Lota 
04.  Igreja 
05.  Escola  

06.  Cemitério 
07.  Praça 
08.  Rua dos pescadores 
09.  Cabanas dos pescadores 
10.  Ruínas, castelo ou fortaleza 

11.  Bairro de pescadores 
12.  Marina 
13.  Mcentro médico 
14.  Estação ferroviária 
15.  Bairro SAAL 

Traçado  

Massa Edificada  

Espaço exterior de circulação – Rua dos Pescadores | Rua Direita 

Equipamento Piscatório – Lota | Mercado  

Equipamento Tradicional – Igreja | Centro Médico | Escolas 

Espaço exterior de permanência – Porto | Praça | Largo dos Pescadores 

Solo | Paisagem Praia | baía | enseada | estuário | planície | falésia  Fig. 03.2| Esquema 
ilustrativo dos 
elementos urbanos 
relativos a um 
assentamento piscatório 
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 Fig. 03.3 | Exemplo de ficha 

de análise da estrutura 

morfológica dos casos de 

estudo. 

a. Enquadramento do 

assentamento no litoral 

algarvio – localização, dados 

administrativos e estatísticos; 

b. Delimitação do aglomerado 

urbano, representação do 

tecido urbano; 

c. Evolução e definição do 

limite urbano em quatro 

períodos temporais, 

aproximadamente  

d. Representação da malha 

edificada e representação da 

topografia 

e. Localização e identificação 

dos elementos urbanos 

presentes em cada vila, e 

sintetização dos mesmos com 

a malha de acessibilidades.  

f. Representação fotográfica 

do assentamento urbano, em 

diferentes períodos temporais 

ou diferentes locais. 

a. b. 

c. d. 

e. f. 
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3.3. ESTUDO DA FORMA URBANA DOS ASSENTAMENTOS PISCATÓRIOS 

01 BURGAU 

 

 

I. Enquadramento  

A povoação do Burgau localiza-se no limite da Costa Vicentina, freguesia de Budens e concelho de 

Vila do Bispo. É caracterizada como uma aldeia pitoresca, de pequena dimensão e ambiente familiar, 

situada entre duas elevações do terreno, perto das ruínas de uma fortaleza, e, actualmente, com 288 

habitantes. (INE, 2011) A prática pesqueira ainda é visível, desde o “sair dos barcos para o mar” ao 

“amanhar das redes”, na única praia partilhada com os veraneantes. Em tempos existiram armações 

nesta praia, contudo apenas a pesca tradicional se manteve até hoje.  

Este sítio está incluído na área de requalificação da faixa costeira, com um nível de densificação 3 

(núcleos rurais/ dispersos), e como estrutura regional de protecção e valor ambiental, segundo o 

PROTAL (2007).  

Fig. 03.4 | Mapa 
representativo da região do 
Algarve e representação do 
estudo de caso Burgau 

Fig. 03.5 |Ortofotomapa de 
Burgau 

Freguesia: Budens 

Concelho: Vila de Bispo 

Área: 0.15 km2 

População: 288 hab 
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II) Evolução  

Além dos vestígios romanos encontrados nesta região, as primeiras referências a Burgau recuam 

ao século XVII, no reinado de D. João IV, com a construção do Forte do Burgau, actualmente em 

ruínas. (A.A.V.V., 2003)3 Nesta época, a Coroa Portuguesa implementou uma política defensiva da 

costa atlântica portuguesa reforçando ou edificando fortalezas quinhentistas, e a construção deste 

monumento militar deveu-se às características topográficas, que proporcionavam o 

desenvolvimento da povoação e respectivo porto piscatório junto à enseada, e a implantação de um 

forte na falésia a Este onde teria existido uma torre de vigia, reforçando a defesa contra os ataques 

militares. Com o movimento SAAL, em 1976 foi iniciada a construção do Bairro Unidade, a Norte, 

composto por unidades residenciais térreas e com pátio, em banda.  

Apesar de a aldeia já ter subsistido da pesca e armações de atum, actualmente o turismo sustenta 

a povoação. Ainda assim, é dos poucos assentamentos algarvios que resistiram ao impulso da 

descaracterização sofrida pelos efeitos desta actividade económica.  

 

                                                             
3 A.A.V.V (2003). Vilas e Aldeias do Algarve Rural. Algarve: Globalgarve, Vicentina, In Loco, Alcance 

Fig. 03.6 | Tecido urbano de 
Burgau 
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O crescimento da aldeia foi lento, orgânico e desenvolveu-se ao longo da encosta a nascente. O 

limite urbano teve alterações, contudo o núcleo piscatório manteve-se no local de origem, ainda 

que tenha sido parcialmente absorvido. Restam algumas casas de pescadores, a lota, o largo e as 

rampas de acesso à praia, partilhadas com os turistas. (Padrão, 1970; (IHRU, 2014))  

 

III) Caracterização Tipo-Morfológica:  

Solo | Paisagem 

A aldeia do Burgau situa-se numa enseada protegida por duas elevações a Este e a Oeste. Esta 

configuração geológica conferiu protecção ao assentamento e respectivo porto, abrigando das 

correntes marítimas vindas do Oceano Atlântico, do vento do Norte, e dos ataques militares. 

Caracteriza-se como uma orla costeira abrigada, em que o porto de pesca está implementado 

directamente no mar, a Sul.  

Fig. 03.7 |Evolução do limite 
urbano de Burgau 

a. núcleo primitivo 

b.  séc. XX (primeira metade) 

c. séc. XX (segunda metade)  

d. actual  

a. 

c. 

b. 

d. 

Fig. 03.8 |Edificado e núcleos 
piscatórios de Burgau 

Núcleo inicial 

Núcleo actual  
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A praia, com uma extensão de 400 metros, destina-se tanto à actividade turista como piscatória, e 

representa o local de maior regularidade topográfica. O núcleo urbano vai acompanhando o declive 

acentuado do terreno, seguindo a orientação proporcionada por este, e não a orientação solar ou 

dos ventos. Ainda assim, a vertente a Este e Norte proporcionou um maior crescimento do edificado. 

(Padrão, 1970)  

 

Traçado Urbano 

A malha deste assentamento piscatório é caracterizada como semi-recticula, orgânica e sem 

planeamento prévio estudado, devido ao crescimento lento da população, e respectiva construção 

de edificações. A influência da irregularidade do terreno é notória, tal como a diferença entre o 

aglomerado do núcleo inicial, mais concentrado, e o restante construído, mais disperso.  

Devido à dimensão do Burgau, os espaços exteriores, de circulação e estadia, são limitados.  

As vias são consideradas na rede de acesso local e secundário, não existe acesso ferroviário e o 

porto é acedido pela rampa vinda da praia, que une à rua dos pescadores (Travessa das Flores). Por 

sua vez, os espaços de permanência referem-se ao largo dos pescadores. 

 

 

 

Fig. 03.9 |Orografia de Burgau 

Fig. 03.10 |Características de 
Burgau 

Edificado .a 

 Orografia .b 

Núcleos piscatórios .c  

 Vias .d 

b. a. 

c. d. 
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Massa Edificada 

Os elementos morfológicos edificados também são escassos. Além do Bairro Unidade, construído 

durante o movimento SAAL, existe uma igreja, um posto médico, uma escola, e as ruínas de uma 

fortificação, já referida. De carácter piscatório, apenas é possível destacar a lota.  

É de notar a orientação dos lotes ao longo Travessa das Flores, no núcleo primitivo. Esta é 

perpendicular à linha costeira, e os lotes, habitações de pescadores, dispõem-se longitudinalmente 

à rua, e, consequentemente, perpendiculares ao mar.  

 

IV) Esquema Tipo-Morfológico 

Após a decomposição do tecido urbano do Burgau, chega-se ao esquema representado na figura 

03.9. Este apresenta pouca complexidade, evidenciando a malha semi-recticulada e os poucos 

elementos de carácter piscatório junto à orla costeira, estando o porto pesqueiro localizado 

directamente no oceano. A expansão ocorreu no sentido contrário à margem, assim como os eixos 

principais estão (parcialmente) perpendiculares ao mar.  

 

 

 

Fig. 03.11 |Esquema 
tipo-morfológico de 
Burgau 

Núcleo primitivo 

Eixos orientadores 

 

01. Porto 
02. Mercado 
03. Lota 
04. Igreja 
05. Escola 
06. Cemitério 
07. Praça 
08. Rua dos Pescadores 
09. Cabana dos Pescadores 
10. Ruínas, Castelos, Fortaleza 
11. Bairro dos Pescadores 
12. Marina 
13. Centro Médico 
14. Estação Ferroviária 
15. Bairro SAAL 
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02 LAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

I. Enquadramento  

O aglomerado urbano de Lagos é composto pelas Freguesias de Sta. Maria e S. Sebastião, 

concretizando uma área administrativa no total de 29.16 km2 e uma população de 22 095 habitantes 

(INE, 2011). Está compreendido na faixa costeira e zona terrestre de protecção, inclui um porto de 

recreio e está integrado na rede do sistema rodoviário existente. Faz ainda parte de um dos três 

focos de ‘aglomerações urbanas’, de nível 1 de densificação, definido segundo o PROTAL (2007).  

 

Fig. 03.12 | Mapa da região 
do Algarve e representação 

do estudo de caso Lagos 

Fig. 03.13 |Ortofotomapa de 
Lagos 

Freguesia: Sta. Maria e S. 
Sebastião 

Concelho: Lagos 

Área: 29.16 km2 

População: 22 095 hab 
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II) Evolução  

A cidade de Lagos tem origem na fortaleza celta Lacobriga, que surgiu na margem da ribeira de 

Bensafrim, em 2000 a.C.. Tinha como base económica a agricultura e era frequentada por fenícios, 

gregos e cartagineses. Mais tarde foi tomada pelos Romanos, tornando-se a província romana da 

Lusitânia. É construída a cerca muralhada (núcleo primitivo ou Vila-a-Dentro) e desenvolve-se como 

um porto comercial importante do Mediterrâneo. Mais tarde, no séc. X, é conquistada pelos mouros, 

passando a chamar-se Al-Zawiya. É refeita a fortaleza e a estrutura urbana é densificada.  

Em 1189, Lagos é reconquistada por D. Sancho I, tendo ainda passado pelo domínio espanhol antes 

de retornar a território português, em 1241. A ocupação da região expande-se além dos muros, 

aparecendo vários núcleos exteriores.  

Na época dos Descobrimentos, Lagos representou o principal porto de partida dos navegadores 

portugueses. Estando no auge, é elevada a capital do Algarve e feito um reforço de carácter 

defensivo na cidade, pelo que se constrói a 2ª cerca e o Forte do Pinhão, para além do aumento de 

edificações devido ao crescimento da população e do comércio.  

Mais tarde, com o terramoto de 1755, a cidade ficou destruída. A reconstrução levou ao 

deslocamento do centro urbano mais para norte. O declínio levou a que Tavira fosse eleita capital 

da região algarvia. Só em meados do séc. XIX é que Lagos se volta a expandir, para poente, e 

aparecem a indústria de conservas de peixe e o caminho-de-ferro, recuperando alguma importância 

económica.  

Fig. 03.14 | Tecido urbano 
de Lagos 
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Com o séc. XX, a pesca e a indústria conserveira estão em regressão, e o turismo surge como forte 

motivo de desenvolvimento, destacando-se como a principal actividade económica da região. De 

1950 a 2011 a cidade verificou uma expansão de 9 525 para 22 095 habitantes. (Padrão, 1967; 

imprompto.blogspot.pt; visitaralgarve.pt; INE, 2011) 

 

 

O crescimento da cidade de Lagos mostrou-se orgânico e lento, de acordo com o poder económico 

ao longo da sua evolução. O núcleo histórico, definido pelas muralhas, manteve parcialmente 

intacto, sem ter sido descaracterizado pela actividade turística. Contudo, o núcleo piscatório foi 

transferido do seu local original para a outra margem da ribeira de Bensafrim. A diminuição da 

actividade pesqueira, assim como a de salga e conservas de peixe levaram a esta desintegração.  

 

 

 

 

Fig. 03.15 |Evolução do 
limite urbano de Lagos 

núcleo primitivo .a 

1966 .b 

1980 .c 

 Actual .d  

a. 

c. 

b. 

d. 

Fig. 03.16 |Edificado e 
núcleos piscatórios de Lagos 

Núcleo inicial 

Núcleo actual  
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III) Caracterização Tipo-Morfológica:  

Solo | Paisagem 

Lagos está implantado na margem e foz da ribeira de Bensafrim. Este factor, para além de ser 

propício à actividade agrícola, mostrou-se como essencial no resguardo do seu porto pesqueiro e 

comercial. A baía possibilitava abrigo às naus e navios, estando, de igual forma, num ponto 

estratégico, protegendo tanto das correntes marítimas e ventos de norte, como de ataques militares. 

Assim, na época dos Descobrimentos, tornou-se o local de partida das embarcações portuguesas.    

A ocidente da baía, o terreno eleva-se a noroeste e a sul, explicando o assentamento inicial da 

povoação e a sua expansão ao longo das cotas mais planas. Ainda assim, verifica-se o 

desenvolvimento da cidade para sul, a partir do séc. XX.  

    

Traçado Urbano 

A malha deste assentamento piscatório caracteriza-se como semi-recticula e orgânica, quer no 

núcleo primitivo, como na sua expansão. Verifica-se, contudo, uma malha muito mais densa no 

edificado mais antigo, resultante das cercas muralhadas. Fora destas, a malha é mais dispersa, 

ainda que sem um plano definido, expandindo-se de acordo com a evolução da população.  

Relativamente aos espaços exteriores, no que se refere à circulação, a via que percorre a margem 

da ribeira de Bensafrim ganha destaque. Esta via está em relação com a margem do rio, com o 

centro histórico, com o antigo porto e respectiva rua dos pescadores.  

Fig. 03.17 |Orografia de Lagos 

Fig. 03.18 |Características  
de Lagos 

a. Edificado 

b. Orografia 

c. Núcleos piscatórios  

d. Vias 

 

 

b. a. 

c. d. 
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Massa Edificada 

Dado o carácter de maior dimensão e importância desta cidade, não se verificam a presença de 

cabanas e do bairro de pescadores. No entanto, estão ainda presentes a lota, o mercado e o porto, 

mas fora do centro primitivo.  

Quanto aos equipamentos de origem tradicional, Lagos dispõe de igrejas, escolas, centro médico, 

e, de índole mais recente, uma marina de recreio.  

 

IV) Esquema Tipo-Morfológico 

Após a decomposição do tecido urbano do Lagos, chega-se ao esquema representado na figura 

03.15.  

A malha apresenta-se mais orgânica que racional, o porto é localizado no rio e não no mar, a 

expansão deu-se no sentido contrário ao porto, ou seja, perpendicular ao rio e paralelo ao mar. Os 

principais eixos orientadores da malha dirigem-se para norte, mas mantendo a orientação curva do 

núcleo primitivo.  

Neste assentamento verifica-se que os vários elementos urbanos se dispersam pelo aglomerado, 

não se concentrando apenas no núcleo histórico.  

   

 

 

Fig. 03.19 |Esquema tipo-
morfológico de Lagos 

Núcleo primitivo 

Eixos orientadores 

Porto .01 
Mercado .02 

 Lota .03 
 Igreja .04 

 Escola .05 
 Cemitério .06 

 Praça .07 
 Rua dos Pescadores .08 

 Cabana dos Pescadores .09 
 Ruínas, Castelos, Fortaleza .10 

Bairro dos Pescadores .11 
 Marina .12 

 Centro Médico .13 
Estação Ferroviária .14 

Bairro SAAL .15 
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03 ALVOR 

 

 

I. Enquadramento  

A ‘vila’ de Alvor, conhecida pela sua tradição piscatória, é uma freguesia do concelho de Portimão, 

com uma área administrativa de 15.25 km2 e 6 154 habitantes (INE, 2011). Actualmente é dos 

poucos lugares na região algarvia que conserva o seu cariz histórico e a actividade piscatória 

artesanal.  

Segundo o PROTAL, Alvor está incluído na faixa costeira de requalificação, na rectaguarda da zona 

terrestre de protecção, pertence à zona de águas marítimas interiores e tem um nível 1 de 

densificação de edificado.  

Fig. 03.20 | Mapa da região 
do Algarve e representação 
do estudo de caso Alvor 

 

Fig. 03.21 |Ortofotomapa de 
Alvor 

Freguesia: Alvor 

Concelho: Portimão 

Área: 15.25 km2 

População: 6 154 hab 
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II) Evolução  

As origens de Alvor remetem para o general cartaginês Aníbal Barca, que fundou a povoação em 

436 a.C. como um porto comercial – Portus Hannibalis. No entanto, existem vestígios de um 

povoado proto-histórico (Ipses) que se desenvolveu no mesmo local, na Idade do Ferro. Com a 

conquista dos mouros aos romanos, a aldeia passou a denominar-se Al-Bûr (campo inculto), onde 

foi edificado o Castelo de Alvor1.  

Mais tarde, foi conquistado pelos portugueses, perdido para os espanhóis e só então reconquistado 

por D. Dinis em 1300, servindo de fortificação militar, com dois portos – um de maiores dimensões 

para embarcações de maior porte, e outro menor para a pesca artesanal. A vila prosperou e tornou-

se um local de riqueza, abundante em peixe e marisco, sal, vinho e produtos agrícolas, frequentada 

por nobres e comerciantes.  

Com o terramoto de 1755, e posterior maremoto que penetrou pela vila dentro, a torre de vigia e o 

porto principal, o castelo, a ermida de Nossa Senhora da Ajuda desapareceram totalmente, e a maior 

parte das casas ficaram devastadas. Só mais tarde, em 1900, é que a vila recupera da catástrofe e 

                                                             
1 Actualmente não existem mais do que uns vestígios deste castelo, que sofreu descaracterizações severas ao 
longo do tempo, e onde recentemente foi construído um parque infantil  
 

Fig. 03.22 | Tecido urbano de 
Alvor 
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tenta retomar os tempos áureos antes do terramoto. (Padrão, 1967; Almeida et al., 2007; 

goalvor.net) 

 

Nos últimos anos, Alvor expandiu-se para além do núcleo original, a Vila Velha, principalmente a 

partir da segunda metade do séc. XX. Este desenvolvimento mostrou-se mais desordenado e 

disperso, no sentido contrário ao rio de Alvor e em direcção ao mar.  

A descaracterização da zona histórica fez-se sentir em certa medida, com a explosão turística de 

1960. Ainda assim, o edificado original mantém-se e continua a verificar-se a prática de pesca 

artesanal no porto, ainda que a actividade piscatória tenha diminuído significativamente. Contudo, 

o núcleo piscatório foi deslocado da Vila Velha para sul, onde foram construídas novas cabanas de 

pescadores de forma a manter algum carácter tradicional, com o intuito de se tornar uma atracção 

turística. 

 

 

  

Fig. 03.23 |Evolução do 
limite urbano de Alvor 

a. núcleo primitivo 

b.  1966 

c. 1980  

d. actual  

a. 

c. 

b. 

d. 

Fig. 03.24 |Edificado e núcleos 
piscatórios de Alvor 

Núcleo inicial 

Núcleo actual  
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III) Caracterização Tipo-Morfológica:  

Solo | Paisagem 

A povoação de Alvor esta localizada na enseada que antecede a foz do rio de Alvor. Este local, 

associado às elevações do terreno – que forma um ‘vale’, por onde a povoação se desenvolveu 

primitivamente – oferece o local propício para a implementação de uma fortaleza militar. Fornece a 

protecção necessária de qualquer ataque de navios, não expõe o porto à intemperi marítima e 

resguarda a povoação.  

 

Traçado Urbano 

A malha deste assentamento sugere algum ordenamento ortogonal no núcleo primitivo, mais 

concentrado e formado por quarteirões. Por sua vez, a expansão mostra-se mais dispersa e pouco 

consolidada, constituída maioritariamente por aglomerados de edifícios com diferentes 

ordenamentos.  

Relativamente a espaços exteriores, em Alvor é possível observar o típico largo de pescadores. 

Junto ao pequeno porto primitivo, situa-se o largo onde estaria a lota e de onde partia a rua principal. 

(fig. 03.27) Aqui, estariam aportados as pequenas embarcações, os pescadores artesanais e o 

pequeno comércio. 

 

Fig. 03.25 |Orografia de Alvor 

Fig. 03.26 |Características de Alvor 

Edificado .a 

 Orografia .b 

Núcleos piscatórios .c  

 Vias .d 

 

b. a. 

c. d. 
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Massa Edificada 

Apesar da pequena dimensão de Alvor, estão presentes quase todos os elementos morfológicos 

edificados de origem piscatória considerados no âmbito deste trabalho. Em tempos, a localização 

dos mesmos terá sido mais concentrada do povoamento inicial, especialmente no que se refere às 

cabanas dos pescadores e ao mercado. (fig. 03.22) Quanto aos restantes elementos de uma vila 

tradicional, apenas está em falta o centro médico, localizado já fora do aglomerado urbano.  

Desta vila também faz parte um bairro impulsionado pelo movimento SAAL, construído em 1975.  

 

IV) Esquema Tipo-Morfológico 

A decomposição do tecido urbano de Alvor resulta na figura 03.27. Verifica-se a localização dos 

principais elementos morfológicos relativamente junto ao núcleo inicial, a Vila Velha, ainda hoje o 

centro urbano. Também os principais eixos orientadores da malha cruzam o centro, dirigindo-se 

tanto para o sentido oposto do rio, como paralelo a este.  

 

 

 

Fig. 03.27 |Esquema 
tipo-morfológico de 
Alvor 

Núcleo primitivo 

Eixos orientadores 

 

01. Porto 
02. Mercado 
03. Lota 
04. Igreja 
05. Escola 
06. Cemitério 
07. Praça 
08. Rua dos Pescadores 
09. Cabana dos Pescadores 
10. Ruínas, Castelos, Fortaleza 
11. Bairro dos Pescadores 
12. Marina 
13. Centro Médico 
14. Estação Ferroviária 
15. Bairro SAAL 
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04 PORTIMÃO 

 

 

 

 

 

 

 

I. Enquadramento  

Portimão representa actualmente um dos grandes pólos urbanos do Algarve. Enquanto concelho, 

detém três freguesias. Como cidade, é constituída por 45 431 habitantes, num total de 75.69 km2. 

(INE, 2011) Está definida no PROTAL como rectaguarda da faixa costeira, incluída na zona de águas 

marítimas interiores, categorizada com nível 1 de densidade de edificado e identificada como um 

dos três portos comerciais activos no Algarve (tal como Faro e Vila Real de Santo António).   

Fig. 03.28 | Mapa da região 
do Algarve e representação 

do estudo de caso Portimão 

Fig. 03.29 |Ortofotomapa de 
Portimão 

Freguesia: Portimão 

Concelho: Portimão 

Área: 75.69 km2 

População: 45 431 hab 
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II) Evolução  

A cidade de Portimão tem origem com o assentamento romano Portus Magnus, em 202 a.C., como 

um porto de comércio, onde foram encontrados vestígios de tanques de salga, ânforas, cisternas e 

moedas romanas. Do período muçulmano restam vestígios de construções em taipa, chaminés e 

noras, cerâmicas e moedas.  

A povoação foi conquistada pelas cruzadas em 1250, levando a chamar-se Vila Nova de Portimão. 

Nessa altura é construída a muralha com quatro portas da cidade: Senhora da Graça, Ribeira, S. 

João e Porta da Serra. Contudo, o crescimento da cidade levou à expansão para fora da cerca. A 

cidade sustentava-se com base na pesca, na salga de peixe, produção de sal e produtos agrícola, 

pelo que o interesse na construção de edifícios municipais/nobres era reduzido.   

Em 1773, Marquês de Pombal eleva Portimão a cidade e sede do bispado ocidental (a par de Faro, 

sede do bispado oriental), depois da região ter sofrido drasticamente com o grande terramoto.  

No séc. XIX surgem as indústrias de conserva de peixe, a exportação em grande escala de sardinha, 

e as primeiras fábricas que impulsionaram a economia da região. Foi com a 2º Guerra Mundial que 

Portimão atingiu o apogeu da indústria e exportação.  

Fig. 03.30 | Tecido urbano 
de Portimão 
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No entanto, houve um decréscimo profundo desta actividade económica, com o aparecimento da 

era do turismo. Em 1910 foi construído o Casino da Praia da Rocha, que gerou uma crescente 

afluência à região por parte da aristocracia. Desta forma, o número de casas de veraneio aumenta, 

assim como o de hotéis. É, no entanto, com o auge da prática turística em 1960 que Portimão sofre 

alterações no seu carácter identitário e se torna um dos principais destinos de férias do país. 

 Actualmente, a actividade turística revela-se o meio de sustentabilidade da região, pelo que esta 

representa a segunda cidade mais populosa do Algarve. É caracterizada como centro urbano 

turístico, e não como piscatório ou histórico, pelo que sofreu profundas descaracterizações. 

(Padrão, 1969; imprompto.blogspot.pt; visitaralgarve.pt;) 

 

O desenvolvimento da cidade mostra-se, inicialmente, bastante concentrado e orientado pelos 

ideais romanos (ortogonalidade). Apenas com a expansão extra muros é que as edificações se 

dispersam e perdem essa coesão.  

Com o crescimento urbano enquanto pólo turístico, o núcleo piscatório inicial foi transferido para a 

margem oposta do rio Arade, factor que vem verificar a descaracterização da zona. 

 

Fig. 03.31 |Evolução do limite 
urbano de Portimão 

núcleo primitivo .a 

s/ data, anteriore ao séc. XIX .b 

1980 .c 

 Actual .d  

a. 

c. 

b. 

d. 

Fig. 03.32 |Edificado e núcleos 
piscatórios de Portimão 

Núcleo inicial 

Núcleo actual  

 



Análise da Evolução Urbana das Vilas Piscatórias Algarvias 

61  

III) Caracterização Tipo-Morfológica:  

Solo | Paisagem 

Apesar de manter uma costa rochosa na frente marítima, foi no rio Arade que Portimão alojou o 

porto de pesca e comércio. Nesta baía, a topografia oferecia melhores condições tanto para as 

embarcações como para o desenvolvimento populaciona. Virado a sudeste, as duas elevações no 

terreno - a norte e a sul - o assentamento está abrigado da corrente marítima e dos ventos de norte, 

estando o núcleo primitivo implantado no planalto mais a norte.   

    

Traçado Urbano 

Portimão apresenta uma malha inicial de carácter racional, dada a sua origem romana. Dentro das 

muralhas, esta malha é mantida com quarteirões e ruas perpendiculares entre si. Por sua vez, a 

expansão não apresenta o mesmo comportamento, após a actividade turística de 1960, revelando-

se mais orgânica e irregular, constituída por aglomerados de edifícios dispersos.  

Relativamente aos espaços exteriores, tanto a praça como a rua dos pescadores e o porto inicial se 

concentram no núcleo primitivo. A travessia do rio Arade dá-se por meio de duas pontes, rodoviária 

(N125) e ferroviária, que partem do mesmo centro histórico. O facto de dois meios de acesso 

importantes da região algarvia passarem pela cidade, possibilita a dinamização e consequente 

desenvolvimento de Portimão. São de destacar ainda os portos de recreio e de comércio presentes.  

 

Fig. 03.33 |Orografia de Portimão 

Fig. 03.34 |Características  
de Portimão 

a. Edificado 

b. Orografia 

c. Núcleos piscatórios  

d. Vias 

 

 

b. a. 

c. d. 
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Massa Edificada 

Portimão, apesar de ter crescido bastante com a procura turística, conseguiu manter os 

equipamentos originais de caracter piscatório. Ainda assim, estes foram deslocados do centro 

primitivo para os arredores, como o caso do mercado, da lota, das cabanas dos pescadores e o 

próprio bairro de pescadores.  

Dada a sua dimensão e história, estão presentes várias igrejas e capelas, especialmente no núcleo 

histórico. Das ruínas de muralhas e cercas, pouco restam vestígios na cidade.  

 

IV) Esquema Tipo-Morfológico 

Com a análise realizada da cidade de Portimão, resulta o esquema tipo-morfológico representado 

na figura 03.35.  

Sintetizando, a malha inicial apresenta-se mais concentrada e sugere alguma ortogonalidade, 

enquanto que a expansão é mais dispersa e orgânica. Os eixos orientadores da malha partem do 

centro, em direcção contrária ao porto, e ao longo da margem no sentido do mar.  

   

 

 

Fig. 03.35 |Esquema tipo-
morfológico de Portimão 

Núcleo primitivo 

Eixos orientadores 

Porto .01 
Mercado .02 

 Lota .03 
 Igreja .04 

 Escola .05 
 Cemitério .06 

 Praça .07 
 Rua dos Pescadores .08 

 Cabana dos Pescadores .09 
 Ruínas, Castelos, Fortaleza .10 

Bairro dos Pescadores .11 
 Marina .12 

 Centro Médico .13 
Estação Ferroviária .14 

Bairro SAAL .15 
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05 FERRAGUDO 

 

 

I. Enquadramento  

A freguesia de Ferragudo, pertencente ao concelho de Lagoa, localiza-se próximo da cidade de 

Portimão, junto à foz do rio Arade. Tem 1 973 habitantes, numa área de 5.41 km2 (INE, 2011). 

Caracterizada pela sua localização peculiar (no sentido contrário ao mar), esta vila manteve sempre 

algum isolamento, pelo que ainda hoje se verifica o seu caracter piscatório e rural.  

Está integrada na faixa costeira de requalificação e na rectaguarda da zona terrestre de protecção; e 

tal como Portimão, estando na margem do rio Arade, pertence à área de protecção de águas 

marítimas interiores, de acordo com o delineado no PROTAL.  

  

 

 

Fig. 03.36 | Mapa 
representativo da região do 
Algarve e representação do 
estudo de caso Ferragudo 

Fig. 03.37 |Ortofotomapa de 
Ferragudo 

Freguesia: Ferragudo 

Concelho: Lagoa 

Área: 5.41 km2 

População: 1 973 hab 
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II) Evolução  

Desde sempre que Ferragudo foi uma povoação de pescadores. Foram encontrados vestígios de 

prática pesqueira datados da presença romana na península Ibérica, mais precisamente tanques de 

salga. 

A implantação da povoação foi condicionante para a configuração da imagem da vila. O núcleo 

primário localiza-se na encosta da margem do rio. Com o tempo a expansão foi subindo pelo morro 

adjacente, onde se encontram vestígios de fortificações da Idade Média.  

No séc. XV, foi edificado o Forte de São João Arade, ou Castelo de Arade. Este castelo, implantado 

fora do aglomerado urbano, visava defender a foz do rio ao formar uma fronteira no estuário em 

conjunto com a fortaleza de Santa Catarina, na margem oposta em Portimão. Da sua imagem original 

pouco resta, assim como da torre de vigia, tendo sofrido profundas adaptações de iniciativa privada. 

  

 

Fig. 03.38 | Tecido urbano 
de Ferragudo 
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Para além da vila original, outros aglomerados urbanos se expandiram a partir do núcleo original, 

tanto para norte (na margem oposta), como sul e este. Assim, dado o seu isolamento, as várias 

praias e o porto de pesca artesanal que rodeiam a vila ainda hoje existem, não tendo sofrido grandes 

alterações com a pressão turística que se impôs no Algarve. Apenas o núcleo de pescadores, 

localizados na margem mais protegida e privilegiada, foram transferidos para oeste, fora do 

aglomerado. (Padrão, 1965;visitaralgarve.pt; junta de freguesia de Portimão)  

 

III) Caracterização Tipo-Morfológica:  

Solo | Paisagem 

A vila de Ferragudo está localizada na encosta direccionada a norte, na margem do rio Arade. Esta 

implantação favoreceu um desenvolvimento mais isolado da povoação, mantendo actualmente 

muitas das características originais. A colina adjacente ofereceu resguardo do porto de pescadores 

relativamente às condições adversas do mar, e permitiu que se construíssem fortalezas que 

Fig. 03.39 |Evolução do 
limite urbano de Ferragudo 

a. núcleo primitivo 

b.  1955 

c. actual  

a. 

b. 

 

c. 

Fig. 03.40 |Edificado e núcleos 
piscatórios de Ferragudo 

Núcleo inicial 

Núcleo actual  
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protegessem de ataques militares de outros navios. Contudo, o local não permitia a ancoragem de 

barcos de grande envergadura, pelo que apenas a pesca artesanal era, e continua a ser, praticada.  

O edificado tomou a morfologia do terreno como eixo orientador de expansão. As habitações estão 

dispostas ao longo da enseada e em torno da encosta norte, no sentido circular. Apenas 

recentemente é que a povoação se começou a desenvolver para sul, apropriando-se das cotas mais 

altas. Pelo mesmo motivo, a margem oposta também originou o desenvolvimento da população.  

 

Traçado Urbano 

O traçado da vila toma como referencia a topografia específica do local. A malha semi-recticulada 

em toda a sua evolução deve-se ao crescimento lento, adaptado ao lugar, sem planos orientadores 

previamente definidos. Ainda assim, é distinguível o núcleo original pelo seu traçado mais 

concentrado e contínuo, em contraste com as zonas mais recentes, dispersas e formadas por 

aglomerados de edifícios. 

No que se refere a elementos morfológicos exteriores, é de referir a antiga praça de pescadores 

localizada na frente ribeirinha. (fig. 3.37) Esta praça, de local privilegiado, surge na continuação da 

rua principal de pescadores que percorre paralelamente a margem, e que se associa com o antigo 

porto de pesca. 

 

 

Fig. 03.41 |Orografia de Ferragudo 

 

Fig. 03.42 |Características de 
Ferragudo 

Edificado .a 

 Orografia .b 

Núcleos piscatórios .c  

 Vias .d 

b. a. 

c. d. 
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Massa Edificada 

A dimensão reduzida de Ferragudo faz com que a maioria do edificado pertença, ou esteja 

associado, à actividade piscatória. Ainda assim, a ausência da lota permite concluir que o tipo de 

pesca realizada é artesanal, não recorrendo a equipamentos específicos para a prática comercial.  

Os restantes elementos edificados de caracter piscatório, à excepção do Castelo de Arade, reúnem-

se na zona histórica, enquanto que os mais recentes, de carácter urbano, se situam mais dispersos. 

É de notar a localização do centro médico na margem oposta ao aglomerado, e a presença de um 

bairro construído a partir do movimento SAAL, mas já mais afastado para norte do núcleo 

representado neste trabalho.  

 

IV) Esquema Tipo-Morfológico 

A análise feita a Ferragudo permitiu concluir o esquema da figura 03.43. Ferragudo é um caso 

singular de um assentamento piscatório que se desenvolveu no sentido contrário ao mar, implantado 

numa reentrância do rio Arade. É característico pela sua geometria semi-recticulada longitudinal, 

percorrendo a forma do terreno em torno de um planalto. Os seus elementos morfológicos 

acompanham este movimento, distribuídos pela encosta na direcção do rio.  

Tal como noutros estudos de caso, a rua principal não se desenvolve perpendicularmente à linha 

de água, mas acompanha a mesma, assim como a orientação dos lotes mais antigos. O núcleo 

piscatório está deslocado da sua implantação original, destinado agora à actividade turística, como 

atracção rural.  

 

Fig. 03.43 |Esquema 
tipo-morfológico de 
Ferragudo 

Núcleo primitivo 

Eixos orientadores 

 

01. Porto 
02. Mercado 
03. Lota 
04. Igreja 
05. Escola 
06. Cemitério 
07. Praça 
08. Rua dos Pescadores 
09. Cabana dos Pescadores 
10. Ruínas, Castelos, Fortaleza 
11. Bairro dos Pescadores 
12. Marina 
13. Centro Médico 
14. Estação Ferroviária 
15. Bairro SAAL 
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06 ARMAÇÃO DE PÊRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Enquadramento  

A freguesia de Armação de Pêra está localizada no concelho de Silves, na região central da faixa 

costeira algarvia. Tem um total de 4 867 habitantes e uma área administrativa de 9.15 km2. (INE, 

2011) De acordo com o PROTAL, está incluído na faixa de requalificação costeira e na estrutura 

regional de protecção e valorização ambiental. 

Este estudo de caso destaca-se pelo que maior descaracterização sofreu com o crescimento 

drástico da actividade turística no Algarve. O centro urbano foi sacrificado em nome de unidades 

hoteleiras, sem ordenamento ou respeito pelo edificado histórico, e as habitações dos pescadores 

deram lugar a edifícios unifamiliares em altura. 

  

 

Fig. 03.44 | Mapa da região 
do Algarve e representação 
do estudo de caso Armação 

de Pêra 

Fig. 03.45 |Ortofotomapa de 
Armação de Pêra 

Freguesia: Armação de Pêra 

Concelho: Silves 

Área: 9.15 km2 

População: 4 867 hab 
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II) Evolução  

O nome de Armação de Pêra deriva das armações de pesca de atum que eram colocadas na enseada 

que hoje dá lugar à povoação. As primeiras referências escritas, para além dos vestígios romanos e 

árabes, datam do séc. XVI, onde é citada a armação que pertence à povoação de Pêra, junto a uma 

comunidade de pescadores.  

Em 1667, devido a ameaças de cariz militar, foi construída uma fortaleza que reforçou a presença 

da população e da actividade piscatória e agrícola – o Forte de Santo António da Galé ou Fortaleza 

de Armação de Pêra. Ainda assim, o assentamento era descrito como um conjunto de cabanas de 

pescadores que tomavam conta da extensa praia. Armação de Pêra era também denominada Pêra 

de Baixo, enquanto que a povoação de Pêra era referida como Pêra de Cima.  

Com o terramoto de 1755, a aldeia foi arrasada pelo maremoto, destruindo quase todas as 

habitações. Contudo, rapidamente recuperou da devastação e em 1790 havia embarcações 

suficientes para o número de pescadores e trabalhadores das armações. 

Só em 1840 é que o agrupado de cabanas se converte a casas em alvenaria, sugerindo um aumento 

de poder económico e qualidade de vida. Pouco depois, surge a procura pelo destino balnear, em 

Fig. 03.46 | Tecido urbano 
de Armação de Pêra 
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que é notado o aumento da população sazonal e alguma diminuição da actividade pesqueira, ainda 

que tenha sido implantada uma fábrica de conserva de peixe e as armações de atum continuem 

activas. 

Como estancia balnear reconhecida, no início do séc. XX, a actividade comercial e hoteleira começa 

a sobrepor-se às actividades económicas locais, especialmente com o aparecimento de um dos 

primeiros Casinos da época. Com o surto de turismo em massas, na década de 1960, Armação de 

Pêra sofreu um desordenamento urbanístico e uma descaracterização do centro histórico, perdendo 

as suas características inerentes à actividade piscatória. (Padrão, 1969; Câmara Municipal de Silves; 

visitaralgarve.pt;) 

A vila caracteriza-se, na sua evolução, por um aglomerado urbano denso e composto 

maioritariamente por quarteirões. Só a partir da expansão turística é que se verificam edificações 

mais dispersas. O porto piscatório, tal como se tem averiguado, foi excluído do seu local de origem, 

ainda que a praia onde as embarcações estão ancoradas seja a mesma. As várias cabanas dos 

pescadores foram reconstruídas exteriormente ao aglomerado urbano, em favor da prática balnear. 

 

 

Fig. 03.47 |Evolução do 
limite urbano de Armação 

de Pêra 

núcleo primitivo .a 

1967 .b 

1980 .c 

 Actual .d  

a. 

c. 

b. 

d. 

Fig. 03.48 |Edificado e núcleos 
piscatórios de Armação de Pêra 

Núcleo inicial 

Núcleo actual  
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III) Caracterização Tipo-Morfológica:  

Solo | Paisagem 

A implantação de Armação de Pêra está inerente às condições favoráveis de uma baía. O núcleo 

inicial está localizado na área mais plana que acompanha a linha de água, tendo a praia servido de 

porto de pesca artesanal ao longo do tempo. A ribeirinha de Alcantarilha está localizada 

lateralmente à população de Armação de Pêra, contudo o seu fluxo não é suficiente para possibilitar 

a aportagem de barcos ou favorecer a prática de pesca.  

 A configuração da baía permite algum do resguardo necessário para as pequenas embarcações, 

dado que o porto está descoberto ao mar e exposto às intempéries e ataques marítimos. Sendo 

assim, a morfologia do terreno é a principal razão pelo aumento de fluxo populacional e edificatório 

a partir do séc. XX, com a procura de destinos balneares no Algarve. A extensa praia foi apropriada, 

e a área reservada à prática da pesca artesanal foi deslocada para Este, fora do alinhamento do 

núcleo urbano.  

    

Traçado Urbano 

O traçado urbano deste assentamento é definido pela malha histórica, constituída por quarteirões 

dispostos de forma orgânica e irregular, com pouco espaçamento e que se moldam ao terreno, 

acompanhando o declive e perfazendo a elevação que serve a baía. Quanto à expansão do 

assentamento, igualmente se caracteriza como semi-recticulado, mas mais disperso e composto 

por aglomerados de edifícios livres.  

Relativamente a espaços exteriores, Armação de Pêra é um exemplo de vila piscatória sem praça de 

pescadores. Este factor deve-se à origem e implantação do núcleo primitivo, de natureza muito 

pobre e constituído inicialmente por poucas cabanas, e aproveitando a extensão da praia onde o 

porto se localizava como local de reunião da população para convívio e remendo dos instrumentos 

de pesca. Por sua vez, a rua principal de pescadores percorre as cotas mais baixas da topografia, 

assemelhando-se à margem da ribeirinha de Alcantarilha. Com o desenvolvimento da vila, esta 

mesma rua manteve-se à margem, perdendo importância a favor da rua que acompanha a linha de 

costa e onde estão localizados os equipamentos de caracter turístico.  

  

 

 

 

 

Fig. 03.49 |Orografia de 
Armação de Pêra 
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Massa Edificada 

A descaracterização sofrida pela vila de Armação de Pêra foi resultado da construção de edifícios 

destinados à densidade turística que surgiu na década de 1960. O edificado histórico foi sacrificado, 

e as novas construções foram realizadas sem ordenamento prévio e estruturado. A imagem de uma 

vila com habitações simples e com 1 piso foi substituída pela imagem do conjunto de edifícios em 

altura junto à praia que percorre a povoação.  

Contudo, os poucos elementos urbanos relacionados com a economia piscatória mantêm-se unidos 

no núcleo primitivo, enquanto que os elementos de caracter geral, como a escola, estão mais 

disperso do aglomerado.   

 

IV) Esquema Tipo-Morfológico 

A figura 3.51 apresentada expõe a análise realizada à vila de Armação de Pêra. Denotam-se os 

principais eixos modeladores da malha, que acompanham a topografia do terreno – a curva da 

elevação, tanto em cotas mais baixas como mais altas, é geradora do traçado, paralelamente à costa. 

O porto pesqueiro, transferido do seu local primitivo, está localizado no mar, ainda que a vila esteja 

na proximidade de um ribeiro. Os equipamentos estudados no âmbito deste trabalho reúnem-se na 

zona histórica da vila. 

 

Fig. 03.50 |Características  
de Armação de Pêra 

Edificado .a 

Orografia .b 

Núcleos piscatórios .c  

 Vias .d 

 

b. a. 

c. d. 
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Fig. 03.51 |Esquema tipo-
morfológico de Armação de Pêra 

Núcleo primitivo 

Eixos orientadores 

01. Porto 
02. Mercado 
03. Lota 
04. Igreja 
05. Escola 
06. Cemitério 
07. Praça 
08. Rua dos Pescadores 
09. Cabana dos Pescadores 
10. Ruínas, Castelos, Fortaleza 
11. Bairro dos Pescadores 
12. Marina 
13. Centro Médico 
14. Estação Ferroviária 
15. Bairro SAAL 
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07 ALBUFEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Enquadramento  

Albufeira é uma cidade que se localiza no centro do litoral algarvio. Tem uma população de 22 761 

habitantes, correspondendo a uma área administrativa de 26.82 km2 (INE, 2011). É também sede do 

concelho, constituído por cinco freguesias.  

Segundo o PROTAL, Albufeira está compreendida na faixa litoral de requalificação e na zona terrestre 

de protecção, e a área edificada pertence ao nível 1 de densificação. Com a expansão turística de 

1960, a cidade foi das mais afectadas com a procura do destino de veraneio, pelo que se tornou um 

dos maiores centros turísticos actuais.  

  

 

 

Fig. 03.52 | Mapa da região 
do Algarve e representação 

do estudo de caso Albufeira 

Fig. 03.53 |Ortofotomapa de 
Albufeira 

Freguesia: Albufeira 

Concelho: Albufeira 

Área: 26.82 km2 

População: 22 761 hab 
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II) Evolução  

A origem de Albufeira está no assentamento romano Baltum, caracterizada pela organização 

administrativa centralizada e pela intensa actividade agrícola. Dessa época, restam vestígios de 

aquedutos, estradas e pontes. Mais tarde, com a presença muçulmana, a povoação passou a 

denominar-se Al-buhera, origem do nome Albufeira, que significava ‘castelo do mar’, dada a sua 

forma de anfiteatro sobre o oceano. Tornou-se um importante centro de comércio e porto de pesca. 

No séc. XIII, é conquistada pelos cristãos pela mão de D. Afonso III, após bastante resistência dos 

mouros, que se detinham nas muralhas de Albufeira.  

Como o restante Algarve, em 1755 a vila é devastada pelo terramoto e maremoto, tendo apenas 

resistido pouco mais que duas dezenas de casas. Mais tarde, em 1833, na guerra civil entre liberais 

e absolutista, Albufeira foi cercada e atacada, o que danificou profundamente todo o edificado.  

Só em meados do séc. XIX é que se verificou um crescimento económico, com o desenvolvimento 

das actividades relacionadas com a exportação de peixe e produtos agrícolas. Foram 

implementadas, no início do séc. XX, cinco fábricas destinadas a esta indústria, e que empregavam 

maioritariamente mulheres de pescadores. Contudo, a partir de 1930 regista-se um decréscimo de 

armações de pesca, de fábricas, de embarcações e da própria população. Apenas a pesca tradicional 

resistiu, como actividade de subsistência para os poucos habitantes que ficaram.  

É com o surto turístico de 1960 que Albufeira recupera, e se torna um dos polos de maior afluência 

do Algarve. A cidade cresce para nascente, tal como o centro administrativo da cidade. Da povoação 

Fig. 03.54 | Tecido urbano 
de Albufeira 
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piscatória e da indústria de exportação de peixe apenas resta a praia dos pescadores, onde ainda se 

observam algumas embarcações de pesca artesanal ou de visitas turísticas. (Padrão, 1966; 

imprompto.blogspot.pt; visitaralgarve.pt; Câmara Municipal de Albufeira; Almeida, 2007) 

 

 

 

Apesar das suas origens romanas, a presença árabe teve um maior impacto na morfologia da cidade 

de Albufeira. A típica malha orgânica islâmica faz-se notar, adaptada à topografia e disposta a favor 

da costa. O núcleo antigo é caracterizado pela maior densidade de edificado, onde estaria o porto 

pesqueiro primitivo. Actualmente, este foi transferido para fora do aglomerado urbano, junto à 

marina de Albufeira, devido às necessidades de satisfazer a procura turística através da construção 

de empreendimentos junto à linha da costa, e nos sentidos este e oeste.  

 

 

 

Fig. 03.55 |Evolução do 
limite urbano de Albufeira 

núcleo primitivo .a 

1966 .b 

 Actual .c  

a. 

b. 

 

c. 

Fig. 03.56 |Edificado e núcleos 
piscatórios de Albufeira 

Núcleo inicial 

Núcleo actual  
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III) Caracterização Tipo-Morfológica:  

Solo | Paisagem 

Como já referido, a origem da toponímia Albufeira refere-se à sua baía, ou anfiteatro sobre o mar. 

Para além disso, a povoação encontra-se implantada sobre um vale, por onde cresceu a rua principal 

dos pescadores. Quanto às duas colinas que protegem o núcleo inicial, apenas a partir do séc. XX 

é que foram absorvidas pela construção.  

Esta baía possibilitou a implantação do porto no mar, uma vez que favorece algum resguardo das 

correntes marítimas e dos ventos de norte. Contudo, é local bastante exposto, factor que originou a 

procura de Albufeira como estancia balnear e consequente pólo turístico.   

    

Traçado Urbano 

A malha deste assentamento piscatório caracteriza-se como semi-recticula e orgânica, tanto no 

núcleo primitivo, como na sua expansão. O centro histórico mostra maior densidade de edificado, 

contrastando com o mais recente, disposto em aglomerados de edifícios em altura, de acordo com 

a evolução da cidade. Identificam-se, porém, algumas formas lineares de adaptação às duas 

elevações que circundam Albufeira.  

Quanto aos espaços exteriores, tanto de circulação como de permanência, estão adjacentes ao 

núcleo piscatório primitivo. A rua principal parte da praia dos pescadores - o porto -, e a praça 

associada a esta actividade localiza-se mais a nascente, onde actualmente se verifica o núcleo 

piscatório.  

Fig. 03.58 |Orografia de Albufeira 

Fig. 03.58 |Características  
de Albufeira 

a. Edificado 

b. Orografia 

c. Núcleos piscatórios  

d. Vias 

 

 

b. a. 

c. d. 
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Massa Edificada 

Com a expansão da cidade, alguns dos elementos morfológicos também se foram deslocando, 

como é o caso do mercado, das escolas e do centro médico, o qual não chega a ser representado 

no aglomerado estudado. Quanto aos restantes, a lota acompanhou a deslocação do porto pesqueiro 

para a periferia da cidade, junto à marina de recreio, assim como as cabanas dos pescadores. 

 

IV) Esquema Tipo-Morfológico 

De acordo com a síntese da cidade de Albufeira, chegou-se ao esquema tipo-morfológico 

representado na figura 3.59.  

O que anteriormente era uma vila com pequenas casas de pescadores em alvenaria, actualmente é 

um conjunto de edifícios em altura. Esta descaracterização deveu-se à expansão turística e à falta 

de ordenamento urbano que satisfizesse as necessidades da época, sem descurar do património e 

centro histórico.  

Estão identificadas as principais linhas orientadoras do traçado urbano, que delineiam as elevações 

que resguardam a cidade, caracterizando a malha irregular de Albufeira, e evidenciando o vale onde 

foi implantada a vila, nos seus primórdios.  

   

 

 
Fig. 03.59 |Esquema tipo-

morfológico de Albufeira 

Núcleo primitivo 

Eixos orientadores 

Porto .01 
Mercado .02 

 Lota .03 
 Igreja .04 

 Escola .05 
 Cemitério .06 

 Praça .07 
 Rua dos Pescadores .08 

 Cabana dos Pescadores .09 
 Ruínas, Castelos, Fortaleza .10 

Bairro dos Pescadores .11 
 Marina .12 

 Centro Médico .13 
Estação Ferroviária .14 

Bairro SAAL .15 



Análise da Evolução Urbana das Vilas Piscatórias Algarvias 

79  

08 QUARTEIRA 

 

I. Enquadramento  

A freguesia de Quarteira pertence ao concelho de Loulé, com um total de 21 798 habitantes numa 

área de 38.15 km2. Este estudo de caso é definido como um dos destinos de veraneio mais 

requisitados pela população, dado o seu extenso areal. Está associado a Vilamoura, um complexo 

turístico que surgiu na extensão de Quarteira, destinado à prática de golfe, ténis, desportos náuticos, 

pesca recreativa e frequência do casino. 

Quarteira está identificada, de acordo com o PROTAL, na faixa de requalificação costeira e zona 

terrestre de protecção. Integra, também, o segundo foco de Aglomerações Urbanos (que pertence 

a Faro), com um nível de densidade compacto nas áreas edificadas, definidos no mesmo 

documento.  

Fig. 03.60 | Mapa 
representativo da região do 
Algarve e representação do 
estudo de caso Quarteira 

Fig. 03.61 |Ortofotomapa de 
Quarteira 

Freguesia: Quarteira  

Concelho: Loulé 

Área: 38.15 km2 

População: 21 798 hab 
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II) Evolução  

As origens de Quarteira estão pouco definidas. Existem autores (como Frei Vicente Salgado) que 

defendem a teoria de que esta povoação correspondia à colonia romana Carteira. No entanto, 

excluindo a semelhança dos topónimos, é uma hipótese descartada dado que Carteira de situava 

perto de Cádis.  

A denominação Quarteira surge pela primeira vez em 1282, relativo à região do núcleo primitivo – 

o Sítio dos Quartos. Anteriormente, pensa-se que terá sido uma zona de grande importância da 

ocupação romana, como povoação secundária de Ossonoba (Faro). De acordo com os vestígios 

arqueológicos de Cerro da Vila, existiu um porto fluvial, de uma fábrica de tinturaria, de um bairro 

residencial modesto e diversos estabelecimentos conserveiros.  

A implantação deste assentamento estava de acordo com a geografia costeira antiga – a ribeira de 

Quarteira terminava num estuário interior que chegava ao núcleo histórico representado na figura 

03.63, a. Actualmente, a mesma ribeira termina com a Marina de Vilamoura. Devido à regressão da 

maré, também a vila se expandiu, tentando acompanhar a linha de costa. Como tal, é o único caso 

de estudo desta investigação em que a direcção do crescimento se dá no sentido do mar, e não no 

contrário.  

Esta vila sempre se manteve como um modesto assentamento de pescadores, quer no período 

muçulmano como na reconquista cristã. Os seus tempos áureos referem-se à época dos 

Fig. 03.62 | Tecido urbano 
de Quarteira 
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Descobrimentos Portugueses, na primeira metade do séc. XVIII com a vinda do ouro do Brasil, e 

com o aparecimento da linha de caminho-de-ferro no Algarve, no final do séc. XIX.  

Já no séc. XX, com a queda da actividade piscatória e o simultâneo aparecimento da procura 

turística, Quarteira torna-se um dos locais de eleição. Este factor vem alterar profundamente o 

caracter tradicional e a imagem da cidade. (Câmara Municipal de Loulé; imprompto.blogspot.com; 

Almeida, 2007) 

 

As referências bibliográficas à evolução de Quarteira mostraram-se escassas, pelo que a análise 

teve maior incidência na leitura intuitiva do tecido sem suporte documental.  

A partir do núcleo inicial é perceptível o desenho do limite urbano bem definido pela densidade do 

edificado, pela semelhança da malha e pela via que delimita esta área. (fig. 03.63 b.) No contexto 

deste trabalho, é a única vila que se destaca pelo seu núcleo piscatório inicial longe da margem 

costeira, como já referido. Como tal, além das causas relacionadas com a apropriação da actividade 

económica turística, verificou-se a deslocação do núcleo piscatório actual.  

 

 

Fig. 03.63 |Evolução do 
limite urbano de Quarteira 

a. núcleo primitivo 

b. s/ data 

c. actual 

 

a. 

b. c. 

Fig. 03.64 |Edificado e núcleos 
piscatórios de Quarteira 

Núcleo inicial 

Núcleo actual  
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III) Caracterização Tipo-Morfológica:  

Solo | Paisagem 

Quarteira velha localiza-se sobre um planalto que permitia uma posição favorável sobre o antigo 

porto. A povoação desenvolveu-se de acordo com essas linhas de terreno, até chegar à linha de 

água de hoje, definida como um extenso areal. Esta zona, mais plana que a primeira, permitiu que 

o desenho urbano se revelasse mais ortogonal. Esta praia é um dos principais focos atractivos de 

Quarteira para as massas turísticas, na medida em que está totalmente exposta ao mar. Este factor 

não teve relevância em tempos remotos, quando a necessidade de resguardo do porto estava na 

base da implantação das povoações.  

 

Traçado Urbano 

O assentamento de Quarteira desenvolveu-se de forma orgânica a partir do seu núcleo primitivo. É 

notável a densidade do edificado na malha com estas características. Apenas com o surto turístico 

e o rápido crescimento de edificado para satisfazer as necessidades da época é que se verifica 

algum ordenamento ao nível do desenho urbano, nomeadamente na avenida que percorre a linha 

de costa actual. A restante cidade caracteriza-se pelo aglomerado de edifícios mais recentes e 

pontuais quarteirões. 

Em termos de espaços exteriores de circulação e permanência, é junto ao núcleo actual de 

pescadores, no porto, que se denota a presença da praça e da rua de pescadores. 

Fig. 03.65 |Orografia de Quarteira 

Fig. 03.66 |Características de 
Quarteira 

Edificado .a 

 Orografia .b 

Núcleos piscatórios .c  

 Vias .d 

b. a. 

c. d. 
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Massa Edificada 

Os restantes elementos morfológicos relacionados com a actividade pesqueira dispõem-se 

igualmente junto ao porto de pesca recente. Estão presentes a lota, o mercado e as cabanas dos 

pescadores. No que se refere aos elementos de caracter urbano, contrariamente ao estudado até 

então, o núcleo histórico não detém a presença de nenhum.  

A linha de água tem um papel de destaque na orientação dos edifícios mais recentes localizados na 

marginal, com o intuito de potencializar o turismo. A disposição dos quarteirões, paralelos ao mar, 

define esta área de malha ortogonal.   

 

IV) Esquema Tipo-Morfológico 

Concluindo a análise de Quarteira, obtém-se o esquema representado na figura 03.67.  

Esta vila piscatória mostra-se a excepção em diferentes factos já verificados em estudos de caso 

anteriores. Para além da sua expansão se dar na direcção da costa visto que o núcleo inicial se 

encontrava afastado da actual linha de água, a malha apresenta-se semi-recticulada no seu início e 

só posteriormente ortogonal, e os elementos morfológicos analisados encontram-se junto ao porto 

actual, enquanto que na zona histórica não se revela a presença destes.  

 

 

 

Fig. 03.67 |Esquema 
tipo-morfológico de 
Quarteira 

Núcleo primitivo 

Eixos orientadores 

 

01. Porto 
02. Mercado 
03. Lota 
04. Igreja 
05. Escola 
06. Cemitério 
07. Praça 
08. Rua dos Pescadores 
09. Cabana dos Pescadores 
10. Ruínas, Castelos, Fortaleza 
11. Bairro dos Pescadores 
12. Marina 
13. Centro Médico 
14. Estação Ferroviária 
15. Bairro SAAL 
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09 FARO 

 

 

 

 

 

 

 

I. Enquadramento  

Faro, enquanto distrito e capital do Algarve, assume um papel de destaque. O assentamento urbano 

analisado no âmbito deste trabalho refere-se às freguesias da Sé e de São Pedro, correspondendo 

a uma área administrativa total de 72.25 km2, com 44 117 habitantes, de acordo com os Censos de 

2011 (INE, 2011) 

Segundo o PROTAL, Faro constituí um dos três núcleos de Aglomerações Urbanas, com o nível de 

densificação 1 e com porto comercial, para além de ser detentor do único aeroporto da região. 

Pertence também à faixa costeira de requalificação e à estrutura regional de protecção e valorização 

ambiental, pela presença da Ria Formosa. 

 

Fig. 03.68 | Mapa da região 
do Algarve e representação 

do estudo de caso Faro 

Fig. 03.69 |Ortofotomapa de 
Faro 

Freguesia: Sé e São Pedro 

Concelho: Faro 

Área: 72.25 km2 

População: 44 117 hab 
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II) Evolução  

A origem de Faro prende-se com a cidade de Ossonoba, capital do Algarve no período romano. 

Neste centro urbano, o porto de comércio estaria localizado no local correspondente ao núcleo 

histórico de Faro, denominado Promontorium Cuneum.  

Durante o domínio árabe, a cidade passa a designar-se Harune, toponímia que vai originar o nome 

Faro. É edificada, a muralha que identifica a cidade até aos dias de hoje. Esta cerca, composta 

inicialmente por taipa e pedra, sofreu reestruturações de caracter militar ao longo do tempo. No séc. 

XII foram construídas duas torres que defendiam a entrada do Arco do Repouso, e muito mais tarde, 

em 1812 é refeito, pelo arquitecto Francisco Fabri, o Arco da Vila a partir de uma das portas 

medievais, em forma de ferradura e de grande valor patrimonial. É no seu interior que está o Castelo 

de Faro e que se vai desenvolver a vila, designada como um dos pólos históricos – a Vila Adentro 

ou Cidade-Velha.  

A mouraria e a zona ribeirinha, como segundo núcleo de caracter historicista da cidade, são 

compostas pelo conjunto de edifícios que datam do mesmo período muçulmano. Destacam-se 

pelas casas de fachadas caiadas, enobrecidas por cantarias e cunhais defensivos, janelas de 

sacadas e telhados em ‘’tesouro’’. Esta área pertence já à zona exterior edificada junto à muralha 

primitiva, no sentido norte. O bairro ribeirinho originalmente serviu como bairro de pescadores e 

marinheiros, no entanto, actualmente é o centro nocturno da cidade.  

Fig. 03.70 | Tecido urbano 
de Faro 
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A reconquista cristã de Faro, em 1249, completa o que actualmente compõe o território português. 

A posição geográfica junto à Ria Formosa favorece o desenvolvimento próspero da cidade, atingindo 

o auge nos Descobrimentos Portugueses devido ao porto de comércio e exportação de sal, peixe e 

produtos agrícolas do interior do Algarve. Este crescimento leva a que, em 1499, D. Manuel 

implementasse profundas alterações urbanísticas – a construção de um hospital, da Igreja do 

Espirito Santo e da alfândega. Um século depois, Faro é elevada a cidade, centro administrativo e 

sede do bispado do Algarve. 

 

Os séc. XVII e XVIII destacam-se como períodos de igual crescimento, ao que a cidade é cercada 

por uma nova cintura de muralhas, durante a Guerra da Restauração, delineando um semicírculo na 

frente ribeirinha. Contudo, com o terramoto de 1755, Faro foi alvo de grande destruição, assim 

como toda a região algarvia.  

Só no fim do séc. XIX é que a cidade se expande além da cerca seiscentista, ocupando o que 

anteriormente seriam quintas e terrenos de exploração agrícola. Aqui, foram construídas residências 

luxuosas pelos novos burgueses que enriqueceram com a economia das indústrias fabris. É de 

destacar a apropriação do Castelo de Faro como fábrica de cerveja, levando a uma severa 

descaracterização deste local.  

Fig. 03.71 |Evolução do 
limite urbano de Faro 

núcleo primitivo .a 

1956 .b 

1975 .c 

 Actual .d  

a. 

c. 

b. 

d. 
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Apenas a partir do séc. XX é que se tem vindo a dar importância ao valioso património presente na 

capital algarvia, desde a protecção de vestígios arqueológicos romanos e árabes, à reabilitação de 

edifícios notáveis e implementação de museus.  

A construção do aeroporto internacional de Faro, em 1965, teve um grande impacto em toda a 

região do Algarve, potencializando a oferta turística. Enquanto capital, detém a maior parte dos 

serviços administrativos, e como tal, torna-se num ponto atractivo para actividades comerciais e 

turísticas. (Padrão, 1967; imprompto.blogspot.pt; visitaralgarve.pt; algarve-portal.com; Câmara 

Municipal de Faro) 

 

Relativamente ao crescimento urbano da cidade de Faro, a principal característica deste tecido é a 

radialidade. A expansão ao longo do tempo fez-se por faixas circulares que acompanhavam a forma 

côncava do terreno, a partir do núcleo histórico. Este, manteve-se parcialmente intacto, sem 

grandes impactos pela actividade turística. Ainda assim, o núcleo piscatório inicial foi transferido 

do bairro ribeirinho para a periferia, onde está alocado o novo porto comercial e industrial. 

 

 

III) Caracterização Tipo-Morfológica:  

Solo | Paisagem 

A cidade de Faro e de Sagres representam os dois pontos mais a sul do litoral algarvio, e 

consequentemente, do território português. Esta posição destacada da linha costeira, é no caso de 

Faro, um dos factores de proporcionou o seu desenvolvimento enquanto capital desta região, desde 

o período romano.  

Ao estar delimitado pela Ria Formosa, este local caracteriza-se, na sua zona ribeirinha, por uma 

planície arenosa. Porém, o centro histórico está implantado no planalto adjacente, dadas as 

condições favoráveis que oferece em termos de defesa militar. Foi a orografia do sítio que 

proporcionou a construção da primeira muralha e a sua expansão em forma radial, tao característica 

deste aglomerado urbano.    

Ainda assim, o porto comercial está exposto na costa algarvia. É o sapal que permite que este fique 

resguardado das correntes marítimas, possibilitando a entrada de embarcações de grande 

envergadura apenas pelos canais mais profundos.  

    

 

 

Fig. 03.73 |Orografia de Faro 

Fig. 03.72 |Edificado e 
núcleos piscatórios de Faro 

Núcleo inicial 

Núcleo actual  
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Traçado Urbano 

Como já referido, o traçado urbano de Faro é caracterizado pela sua orientação radial de centro no 

núcleo primitivo. São perceptíveis as várias fases de crescimento da cidade, demarcadas pelas vias 

de maior acessibilidade. Para além desta caracterização, a malha adapta-se ao terreno, e sugere 

uma organização ortogonal.  

Tal como se tem verificado nos vários estudos de caso, o traçado histórico é mais denso em 

contraste com o desenho urbano mais recente. Este último é definido por quarteirões maiores, ainda 

que nem sempre regulares. Já na periferia, são visíveis aglomerados de edifícios dispersos.  

Relativamente aos espaços exteriores de circulação e permanência no assentamento de Faro, a rua 

dos pescadores, ou do compromisso marítimo, parte da Praça D. Francisco Gomes, local de 

destaque tanto do antigo porto como da actual marina. Esta via apresenta-se perpendicular à linha 

de água.  

 

Massa Edificada 

Dado o carácter de maior dimensão e importância desta cidade, os elementos urbanos estão 

amplamente distribuídos. Os espaços referentes à actividade piscatória, como o mercado, 

encontram-se longe do porto e do núcleo pesqueiro actual. Ainda assim, verifica-se a presença de 

cabanas de pescadores. No centro histórico encontram-se dispostas várias igrejas e os vestígios 

das antigas muralhas.  

Fig. 03.74 |Características  
de Faro 

 Edificado .a 

 Orografia .b 

Núcleos piscatórios .c  

Vias .d 

 

 

b. a. 

c. d. 
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IV) Esquema Tipo-Morfológico 

A decomposição do tecido urbano de Faro está resumidamente representada na figura 03.75.  

Os eixos geradores da malha definem-se em formato côncavo e radial, centrados no núcleo primitivo 

e de maior destaque na linha costeira do litoral algarvio. As vias que estabelecem a ligação com o 

exterior são perpendiculares, reforçando a radialidade característica deste assentamento.  

A malha sugere alguma ortogonalidade na sua expansão, mas no seu crescimento perde alguma 

coerência. Ainda assim, é facilmente identificável a presença de planeamento no desenvolvimento 

urbano.  

 

   

 

 

Fig. 03.75 |Esquema 
tipo-morfológico de Faro 

Núcleo primitivo 

Eixos orientadores 

 

01. Porto 
02. Mercado 
03. Lota 
04. Igreja 
05. Escola 
06. Cemitério 
07. Praça 
08. Rua dos Pescadores 
09. Cabana dos Pescadores 
10. Ruínas, Castelos, Fortaleza 
11. Bairro dos Pescadores 
12. Marina 
13. Centro Médico 
14. Estação Ferroviária 
15. Bairro SAAL 
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10 OLHÃO 

 

 

 

 

 

  

 

I. Enquadramento  

O aglomerado urbano de Olhão abrange uma área administrativa de 9.4 km2 enquanto freguesia, 

com um total de 14 914 habitantes, segundo o INE (2011). Como concelho do distrito de Faro, 

abrange as freguesias de Fuseta, Moncarapacho, Quelfes e Pechão.  

Está definido no PROTAL como estrutura regional de protecção e valorização ambiental da faixa 

costeira de requalificação e de zona de protecção de águas marítimas interiores. Faz ainda parte do 

segundo polo de Aglomerações Urbanas do Algarve, definido com o nível 1 de densificação urbana.  

 

Fig. 03.76 | Mapa da região 
do Algarve e representação 

do estudo de caso Olhão 

Fig. 03.77 |Ortofotomapa de 
Olhão 

Freguesia: Olhão 

Concelho: Olhão 

Área: 9.43 km2 

População: 14 914 hab 
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II) Evolução  

A cidade de Olhão é reconhecida pelos seus ‘cubos de casas brancas’ que constituem o núcleo 

histórico, habitado por pescadores. Mas a origem da cidade prende-se com vestígios romanos 

provam a existência de uma importante villa agrícola e pesqueira, onde era praticada a salga de 

peixe e posteriormente exportados produtos para todo o Império. A abundância de peixe e a 

possibilidade de um porto localizado na Ria Formosa foram factores decisivos para a implantação 

do assentamento. Da presença moura não existem vestígios físicos, ainda que esteja comprovada a 

sua existência da povoação Al-Hain.  

O primeiro documento oficial referente a Olhão surge em 1378, onde é descrito um aglomerado 

urbano composto por humildes cabanas em madeira, cana e palha, habitado por escassas dezenas 

de pescadores que utilizam a arte xávega (pesca artesanal) como meio de subsistência.  

Durante vários séculos, foi assim que Olhão se manteve, a população cresceu e a cidade foi 

prosperando. No séc. XVII foi construída a fortaleza de São Lourenço, devido aos ataques marítimos 

cada vez mais frequentes vindos do Norte de Africa. Apenas em 1715 é autorizada a construção da 

primeira habitação em alvenaria.  

Ainda assim, Olhão manteve-se uma localidade livre de aristocracia, mas sem autonomia 

administrativa e desenvolveu-se de forma independente dos poderes políticos de Faro e Tavira. 

Apenas no séc. XVIII foi autorizado aos mareantes deste local a separação definitiva da Confraria do 

Corpo Santo de Faro. No final deste século, com o cerco de Gibraltar, a povoação cresceu a partir 

Fig. 03.78 | Tecido urbano 
de Olhão 
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do comércio de produtos regionais, mas foi com as invasões francesas que Olhão teve a 

oportunidade de se afirmar economicamente. O caracter independente e igualitário da população 

levou a que liderassem a primeira revolta que levaria à extinção do domínio francês do Algarve. Este 

acontecimento teve um papel decisivo na história. Em 1808 é elevada a vila e a actividade comercial 

da população expande-se até ao Mediterrâneo. Meio século depois é edificada uma alfândega, e 

mais tarde uma capitania no porto piscatório.  

Os estreitos contactos comerciais com o norte de África levaram a que a população enriquecida, e 

com autorização para tal, reconstrua as suas habitações à semelhança da cultura árabe. Nesta altura, 

é erguida a zona denominada histórica da cidade de Olhão. As casas passam a ser construídas com 

açoteias, caiadas de branco e com platibandas decoradas por motivos geométricos de cores fortes. 

É esta a imagem que atribuiu a alcunha de ‘cubista’ a Olhão, uma cidade ocidental de características 

mouriscas, mas sem que tenha sido habitada pelo povo árabe.   

No séc. XIX, com o aparecimento da indústria de conservas de peixe, a povoação tornou-se produtiva 

e desenvolveu-se ao ponto de possuir 80 fábricas. Contudo, a partir da segunda metade do século, 

a decadência deste sector e da actividade pesqueira empobreceu a vila (elevada a cidade em 1985). 

Actualmente, Olhão continua a apostar tanto no porto piscatório como na actividade turística. 

(imprompto.blogspot.pt; visitaralgarve.pt; olha.web.pt; Câmara Municipal de Olhão) 

Fig. 03.79 |Evolução do 
limite urbano de Olhão 

núcleo primitivo .a 

1960 .b 

1980 .c 

 Actual .d  

a. 

c. 

b. 

d. 
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Sobre a evolução urbana de Olhão refere-se a expansão progressiva de acordo com as 

possibilidades económicas que a cidade foi adquirindo. A reestruturação do núcleo histórico, no 

século XIX, mostrou-se decisiva no percurso deste assentamento. Quanto ao núcleo piscatório, este 

segue o mesmo percurso que o resto da região, ao ter sido transferido do seu local original para a 

periferia (o novo porto de recreio).  

 

 

III) Caracterização Tipo-Morfológica:  

Solo | Paisagem 

Olhão situa-se na margem do sotavento algarvio, sendo a primeira vila piscatória estudada que se 

encontra depois do cabo de Faro. Como tal, encontra-se numa posição privilegiada – a praia 

exposta, mas resguardada das correntes marítimas agressivas do oceano, beneficia das águas do 

mediterrâneo. Este factor facilitava a actividade pesqueira, possibilitando a implantação do porto 

directamente no mar.  

    

Traçado Urbano 

Dada a reestruturação da malha urbana no séc. XIX com a reedificação do núcleo histórico com 

habitações em alvenaria, verifica-se um planeamento do desenho urbano. Toda a cidade se 

caracteriza pela mesma linguagem quadriculada, composta por quarteirões,  

Ao contrário do que acontece na maioria dos estudos de caso deste trabalho, é mantida a mesma 

linguagem quer no aglomerado mais antigo como no mais recente – a malha quadriculada, mas 

não totalmente ortogonal, é a característica mais evidente do tecido urbano de Olhão. Os quarteirões, 

de dimensões irregulares, tomam vários sentidos a partir do núcleo original.  

A avenida marginal é o elemento exterior de maior destaque. Percorre a margem costeira, e tem 

integrada a antiga praça de pescadores, onde se localizam os mercados e onde foi colocada a 

marina de recreio.  

 

Massa Edificada 

Olhão ficou reconhecida, para além do seu aspecto geométrico, como uma cidade sem edifícios 

notáveis ao longo do tempo. Pode-se dizer que o mercado, localizado na margem costeira, assume 

o papel da construção mais nobre deste assentamento. É na mesma orientação, paralela à costa, 

que o centro histórico vai desenhar os quarteirões mais próximos do porto.  

  

Fig. 03.80 |Edificado e 
núcleos piscatórios de Olhão 

Núcleo inicial 

Núcleo actual  
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IV) Esquema Tipo-Morfológico 

Quanto à síntese do tecido urbano de Olhão, representada na figura 03.82, é de referir o caracter 

unitário da malha. Os principais eixos orientadores definem-se perpendiculares à linha de costa, no 

sentido da expansão da cidade. Os elementos urbanos de carácter piscatório encontram-se reunidos 

no centro histórico.  

 

Fig. 03.81 |Características  
de Olhão 

 Edificado .a 

 Núcleos piscatórios .b 

 Vias .c 

 

a. 

b. c. 

Fig. 03.82 |Esquema tipo-
morfológico de Olhão 

Núcleo primitivo 

Eixos orientadores 

Porto .01 
Mercado .02 

 Lota .03 
 Igreja .04 

 Escola .05 
 Cemitério .06 

 Praça .07 
 Rua dos Pescadores .08 

 Cabana dos Pescadores .09 
 Ruínas, Castelos, Fortaleza .10 

Bairro dos Pescadores .11 
 Marina .12 

 Centro Médico .13 
Estação Ferroviária .14 

Bairro SAAL .15 
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11 FUSETA 

 

 

I. Enquadramento  

A freguesia de Fuseta pertence ao concelho de Olhão, localizada no sotavento algarvio. Constitui 

um aglomerado urbano de 0.36 km2 de área administrativa, com 1 916 habitantes, de acordo com 

os Censos de 2011 (INE, 2011). 

Esta vila, reconhecida pela sua forma característica ‘triangular’, está identificada no PROTAL como 

integrante na faixa costeira de requalificação e na estrutura regional de protecção e valorização 

ambiental, tal como na zona marítima de protecção. É definida ainda pelo nível 2 de densificação 

de edificado.  

Fig. 03.83 | Mapa 
representativo da região do 
Algarve e representação do 
estudo de caso Fuseta 

Fig. 03.84 |Ortofotomapa de 
Fuseta 

Freguesia: Fuseta 

Concelho: Olhão 

Área: 0.36 km2 

População: 1 918 hab 



03. Estudos de Caso 

96 

 

II) Evolução  

As origens de Fuseta remontam ao séc. XVI, com o assentamento de pescadores pertencentes às 

armações de atum. A toponímia deriva do diminutivo de ‘foz’ (Fozeta), pela sua localização. Era 

composto apenas por um conjunto de cabanas localizadas na margem da ribeira do Tronco, 

inicialmente utilizadas para guardar material de pesca, e posteriormente como habitações sazonais 

dos pescadores. Com o crescimento da população, deu-se a fixação deste assentamento.  

A capela de Nossa Senhora do Carmo, já construída no ano de 1758, e o aumento dos habitantes, 

e consequente número de fogos, levou a que este aglomerado fosse constituído freguesia.  

A consolidação de Fuseta dá-se já no século XX, com a substituição das cabanas por construções 

em alvenaria de pedra e com a construção dos eixos viários periféricos.  

A principal actividade económica desta vila continua a ser a pesca e parcialmente o turismo. Este 

estudo de caso caracteriza-se por não ter sido afectado drasticamente com o aumento exponecial 

da procura de destinos de veraneio, da década de 1960.  

(Pacheco, 2009; visitaralgarve.pt; Junta de Freguesia de Fuseta) 

 

Fig. 03.85 | Tecido urbano 
de Fuseta 
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Apesar de pouco afectada pela actividade turística que percorreu o litoral algarvio, Fuseta sofreu 

alguma descaracterização, especialmente ao nível do núcleo piscatório. Este foi transferido para a 

periferia a sul, a favor da ‘libertação’ da via marginal que percorre a ribeira.  

  

 

III) Caracterização Tipo-Morfológica:  

Solo | Paisagem 

Este assentamento tem a particularidade de ser delimitado por duas linhas de água – a ribeira do 

Tronco a este e a ria Formosa a sul. A orografia é definida por uma zona costeira plana, onde estaria 

localizado o porto inicial dadas as condições favoráveis oferecidas pela ribeira, e por uma colina 

mais a oeste, sentido em que se expandiu o aglomerado urbano. Desta forma, o porto sempre esteve 

resguardado.  

 

Fig. 03.86 |Evolução do 
limite urbano de Fuseta 

a. núcleo primitivo 

b.  séc. XVIII 

c. 1950  

d. actual  

a. 

c. 

b. 

d. 

Fig. 03.88 |Orografia de Fuseta 

Fig. 03.87 |Edificado e núcleos 
piscatórios de Fuseta 

Núcleo inicial 

Núcleo actual  
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Traçado Urbano 

A evolução da vila de Fuseta ficou demarcada pela axialidade. Desde o núcleo inicial até à 

actualidade pode-se verificar ortogonalidade definida pelos quarteirões que se expandem a norte e 

a oeste. O núcleo inicial, delineado a partir da linha de margem, é composto apenas por um pequeno 

conjunto de quarteirões, atravessado por uma via no sentido norte. O prolongamento do aglomerado 

deu-se inicialmente no sentido oeste, mantendo a mesma linguagem que o edificado existente, e, 

posteriormente, no sentido norte, de acordo com o eixo viário de maior hierarquia que atravessa a 

vila. A partir deste eixo gerador, as edificações mais recente dispõem-se em cluster, em ambas as 

frentes de expansão.  

No que se refere a elementos morfológicos exteriores de caracter piscatório, está presente tanto a 

pequena praça como o porto junto à margem da ribeira do Tronco, no aglomerado primitivo. O porto 

actual, deslocado para sul, encontra-se parcialmente fora do núcleo urbano.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 03.89 |Características de 
Fuseta 

Edificado .a 

 Orografia .b 

Núcleos piscatórios .c  

 Vias .d 

b. a. 

c. d. 
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Massa Edificada 

Relativamente aos elementos urbanos edificados, no núcleo histórico ainda estão presentes o 

mercado e a lota. Contudo, o bairro destinado aos pescadores foi, tal como o porto, deslocado para 

a periferia, junto à margem direccionada a sul. Ainda assim, as cabanas de apoio à actividade 

pesqueira foram recolocadas junto ao porto actual. 

 

IV) Esquema Tipo-Morfológico 

Após a decomposição do tecido urbano de Fuseta, chega-se ao esquema traduzido na figura 03.90.  

De acordo com o representado, destacam-se os dois eixos geradores da malha, definida como 

ortogonal e em cluster. Quanto aos elementos morfológicos abordados, dada a dimensão desta vila, 

são poucos. Os que se referem á actividade piscatório encontram-se junto ao núcleo antigo, 

enquanto que os restantes estão localizados na zona mais recente.  

 

 

 

Fig. 03.90 |Esquema 
tipo-morfológico de 
Fuseta 

Núcleo primitivo 

Eixos orientadores 

 

01. Porto 
02. Mercado 
03. Lota 
04. Igreja 
05. Escola 
06. Cemitério 
07. Praça 
08. Rua dos Pescadores 
09. Cabana dos Pescadores 
10. Ruínas, Castelos, Fortaleza 
11. Bairro dos Pescadores 
12. Marina 
13. Centro Médico 
14. Estação Ferroviária 
15. Bairro SAAL 
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12 SANTA LUZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Enquadramento  

Santa Luzia representa um dos estudos de caso de menores dimensões, com uma área 

administrativa de 4.46 km2 e apenas 1 455 habitantes (INE, 2011). Pertence ao concelho de Tavira, 

situando-se apenas a 2 km do mesmo.  

Esta vila está incluída na área de requalificação costeira, e na estrutura regional de protecção e 

valorização ambiental. Pertence ainda à zona de protecção de águas marítimas interiores, de acordo 

com o definido no PROTAL. 

 

 

Fig. 03.91 | Mapa da região 
do Algarve e representação 

do estudo de caso Sta Luzia 

Fig. 03.92 |Ortofotomapa de 
Sta Luzia  

Freguesia: Sta Luzia 

Concelho: Tavira 

Área: 4.46 km2 

População: 1 455 hab 
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II) Evolução  

Do assentamento urbano de Santa Luzia poucas referências se encontram. Os primeiros registos 

datam de 1577, com o aparecimento da povoação por iniciativa de pescadores que edificaram uma 

ermida dedicada a Santa Luzia, padroeira da vila com o mesmo nome. 

A natureza marítima deste núcleo urbano esteve sempre presente. Durante séculos foi praticada a 

pesca artesanal como meio de subsistência da povoação. Só em 1842, com o aparecimento da 

armação do Barril em Tavira, é que os pescadores começaram a dedicar-se às duas artes 

pesqueiras. Mais tarde, a partir de 1930, surgiu a pesca do polvo. Durante os meses de Inverno, os 

trabalhadores dedicavam-se exclusivamente a esta actividade, factor pelo qual anda hoje Santa Luzia 

é reconhecida – a capital do polvo. 

Esta tornou-se a principal actividade económica da vila, e qualquer habitante sabia a sua arte desde 

jovem. No entanto, com a queda da quantidade de polvo capturado e com a economia em regressão, 

a população foi levada a conseguir outras formas de subsistência. Actualmente apenas existem três 

dezenas de pequenas embarcações dedicadas à pesca do polvo, ainda que continue a haver 

mercado para a exportação em pequena escala. Quanto à actividade turística, pouco se fez sentir na 

vila de Santa Luzia. Ainda que tenha condições propícias a tal desenvolvimento, o cariz tradicional 

permanece. (Câmara Municipal de Tavira, Junta de Freguesia de Santa Luzia) 

Fig. 03.93 | Tecido urbano 
de Sta Luzia 
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Relativo à expansão urbana, a vila caracteriza-se no seu núcleo histórico pelo desenho axial, ainda 

que pouco regular e denso. A evolução, contudo, revela-se num registo mais orgânico, composto 

por aglomerados de edifícios dispersos, no sentido contrário à linha de costa. 

Tal como nos estudos de caso anteriores, o porto piscatório foi deslocado da sua implantação 

inicial. Actualmente situa-se na periferia do aglomerado, no lado mais este da povoação, enquanto 

que já havia sido localizado no centro litoral da vila.  

 

III) Caracterização Tipo-Morfológica:  

Solo | Paisagem 

Sobre a topografia de Santa Luzia pouco se pode detalhar. O assentamento está implantado em 

terreno plano, adjacente à extensa praia que serve de porto. A sua exposição costeira é contudo 

protegida pela sua localização na linha litoral – está direccionada a sudeste, na margem da Ria 

Formosa, menos sujeita às correntes que vêm do oceano Atlântico.      

   

Fig. 03.94 |Evolução do 
limite urbano de Sta Luzia 

núcleo primitivo .a 

S/ data .b 

2ª metade do séc. XX .c 

 Actual .d  

a. 

c. 

b. 

d. 

Fig. 03.95 |Edificado e núcleos 
piscatórios de Sta Luzia 

Núcleo inicial 

Núcleo actual  

 

Fig. 03.96 |Orografia de Sta Luzia 
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Traçado Urbano 

A malha deste assentamento piscatório caracteriza-se como quadricular no seu núcleo inicial. Este 

factor foi proporcionado pela orografia plana que possibilita um desenho urbano mais ortogonal, ao 

contrário dos locais de maiores irregularidades geológicas, cuja necessidade de adaptação à 

morfologia do terreno leva a malhas mais orgânicas.  

No entanto, na sua expansão, Santa Luzia demonstra uma malha semi-recticulada. Ainda que se 

mantenha em cotas regulares e planas, este facto deveu-se à falta de planeamento na evolução da 

vila, originando aglomerados de edifícios dispersos.  

Os elementos urbanos de circulação e permanência estudados nesta vila referem-se apenas ao 

porto, à rua dos pescadores e à praça, apesar desta se qualificar mais social que especifica da 

actividade piscatória. A rua principal percorre a margem costeira, definindo o eixo orientador da 

malha inicial.  

  

 

 

 

 

 

Fig. 03.97 |Características  
de Sta Luzia 

a. Edificado 

b. Orografia 

c. Núcleos piscatórios  

d. Vias 

 

 

b. a. 

c. d. 
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Massa Edificada 

Relativamente ao edificado urbano, mais especificamente aos elementos de caracter piscatório, está 

presentes a lota em local de destaque, enquanto que o mercado é inexistente. Segundo relatos 

antigos, a venda de peixe dar-se-ia directamente na praia, com a chegada das embarcações 

pesqueiras.  

 

IV) Esquema Tipo-Morfológico 

A análise realizada à vila de Santa Luzia está representada na figura 03.98. De acordo com a mesma, 

é de realçar o eixo orientador da malha primitiva, paralelo à linha de água, e o eixo orientador da 

expansão, perpendicular ao edificado anterior. Os equipamentos estudados encontram-se no centro 

histórico e a deslocação do porto pesqueiro é verificável mais uma vez.  

   

 

 

Fig. 03.98 |Esquema tipo-
morfológico de Sta Luzia 

Núcleo primitivo 

Eixos orientadores 

Porto .01 
Mercado .02 

 Lota .03 
 Igreja .04 

 Escola .05 
 Cemitério .06 

 Praça .07 
 Rua dos Pescadores .08 

 Cabana dos Pescadores .09 
 Ruínas, Castelos, Fortaleza .10 

Bairro dos Pescadores .11 
 Marina .12 

 Centro Médico .13 
Estação Ferroviária .14 

Bairro SAAL .15 
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13 TAVIRA 

 

I. Enquadramento  

A cidade de Tavira detentora de uma vasta história no enquadramento nacional, é reconhecida pela 

‘cidade das igrejas’ - actualmente registam-se vinte e uma. Está situada no sotavento algarvio, e 

representa a única vila piscatória, no âmbito deste trabalho, sem relação directa com o mar. À 

semelhança de Quarteira, o caracter piscatório advém da morfologia do terreno em tempos 

anteriores, onde a linha de água chegava ao local de implantação da cidade.  

Tavira é também concelho, com 6 freguesias. Enquanto estudo de caso, é considerado o 

aglomerado urbano constituído pelas freguesias de Santa Maria e Santiago, com uma área 

Fig. 03.99 | Mapa 
representativo da região do 
Algarve e representação do 
estudo de caso Tavira 

Fig. 03.100 |Ortofotomapa 
de Tavira 

Freguesia: Santa Maria e 
Santiago 

Concelho: Tavira 

Área: 161.10 km2 

População: 15 133 hab 
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administrativa de 161.10 km2 e um total de 15 133 habitantes. (INE, 2011) Este sítio está incluído 

na área de requalificação da faixa costeira, com um nível de densificação 1, e como zona terrestre 

de protecção, segundo o PROTAL (2007).  

 

II) Evolução  

Os primeiros vestígios de um assentamento no local ocupado por Tavira remetem para colonos 

fenícios, nos finais do séc. VIII a.C., responsáveis pela construção da muralha que ainda hoje está 

presente na colina de Santa Maria. Estão documentadas provas de que já nessa altura existia 

actividade piscatória e conserveira, nomeadamente pela presença de um armazém de ânforas com 

preparados piscícolas e redes de pesca.  

Com o domínio romano, foi na zona da actual freguesia de Luz de Tavira que se julga ser a antiga 

Balsa, cidade referenciada nas fontes antigas e cujo espólio arqueológico é extenso. Mais tarde, 

com a chegada dos muçulmanos, Tavira estava quase deserta e sem qualquer actividade económica 

e mercantil. É durante este período que a cidade ganha de novo importância. A presença moura 

reaviva a actividade pesqueira, as muralhas fenícias são reestruturadas e é elevada a capital do reino.  

Em 1242, a Ordem de Santiago conquista a cidade. Datam dessa altura as primeiras igrejas, 

construídas de raiz ou adaptadas de antigas mesquitas. Já no séc. XIV e XV acentua-se a expressão 

urbana da vila e surge o primeiro convento, dentro das muralhas. O comércio marítimo cresce, 

aproveitando as trocas comercias com espanhóis, ingleses, italianos, franceses e galegos. Neste 

período, Tavira é considerado o centro urbano mais próspero do Algarve. Esta posição leva ao 

Fig. 03.101 | Tecido urbano 
de Tavira 
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reforço da defesa e manutenção militar, uma vez que esta cidade servia de apoio às terras 

conquistadas no norte de África. De igual forma, o número de edificações de cariz civil e religioso 

aumenta.  

A partir do XVI, com o retrocesso do rio Gilão, o domínio espanhol e a perda do norte de África, 

Tavira entra em declínio. O movimento comercial do porto diminui e com a Guerra da Restauração 

é retirado todo o protagonismo à cidade. Contudo, a partir do reinado de D. Pedro II, esta degradação 

é estagnada e a população recomeça a crescer. São desenvolvidas actividades das Ordens Terceiras, 

das Confrarias e Irmandades, sã construídas igrejas e capelas, e no período barroco, Tavira atinge 

o seu esplendor enquanto foco religioso com as remodelações do convento da Graça e da igreja e 

hospital do Espirito Santo. Com o terramoto de 1755, parte do centro urbano é destruído. A 

reconstrução contou com a edificação de equipamentos de caracter administrativo, militar e 

hospitalar.  

 

Já no séc. XIX, a economia da cidade está precária, e a principal actividade económica restringe-se 

à agrícola. Apenas no início do séc. XX, com o aparecimento da linha ferroviária, de novos 

equipamentos públicos, e a instalação de fábricas de conserva de peixe é que Tavira ganha um novo 

Fig. 03.102 |Evolução do 
limite urbano de Tavira 

a. núcleo primitivo 

b.  1970 

c. 1982  

d. actual  

a. 

c. 

b. 

d. 
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fôlego. A partir do Estado Novo, são feitas reestruturações urbanas, e, em 1943, aparece o Arraial 

Ferreira Neto - o último arraial a existir no Algarve.  

Este conjunto edificado, adaptado hoje em dia como estância turística, teve um papel importante na 

economia da região. Foi construído tendo por base constituir uma unidade urbana autónoma, longe 

do aglomerado urbano e junto à foz do rio Gilão, Destinava-se a 150 famílias, incluindo zona 

habitacional, fabril, de lazer, escolas, capela, posto médico e oficinas. É caracterizado como um 

bairro social para a comunidade piscatória. Em 1971 encerra a sua actividade, afectando toda a 

actividade económica de Tavira. (Câmara Municipal de Tavira; Padrão, 1970) 

 

O crescimento de este núcleo urbano, tendo com o centro o antigo porto piscatório localizado no 

rio Gilão, é lento e orgânico. A zona histórica mantém o seu carácter tradicional, sem que tenha sido 

afectada pelo surto turístico de 1960. Ainda assim, o antigo porto foi transferido para a margem 

oposta, desintegrado do núcleo urbano. 

 

III) Caracterização Tipo-Morfológica:  

Solo | Paisagem 

Em termos topográficos, a característica mais predominante da cidade de Tavira é a sua 

configuração em torno do rio Gilão. No passado, a foz situava-se mesmo no local do porto de pesca 

de Tavira, mas com o recuo da linha de água, o canal foi-se estendendo até chegar à configuração 

actual. Pode-se dizer que foi devido a esta localização, na restinga da ria Formosa, que Tavira se 

desenvolveu, e posteriormente enfraqueceu. O aglomerado desenvolveu-se nas duas margens do 

estuário, e expandiu-se no sentido oposto à linha de água. As colinas em ambos os lados serviram 

de base para os assentamentos iniciais, como por exemplo a implantação da muralha de Tavira.  

 

Traçado Urbano 

O traçado urbano deste assentamento é claramente condicionado pela morfologia da paisagem. As 

elevações presentes nas duas margens do rio levaram ao desenvolvimento de uma malha semi-

recticulada, desenhando os traços gerais do terreno. O núcleo inicial, mais concentrado, contrasta 

com a expansão, definida por aglomerados de edifícios. Este crescimento deu-se no sentido radial, 

contrário à respectiva margem.  

No que respeita aos elementos morfológicos exteriores, estão presentes a praça e a rua dos 

pescadores na margem sudoeste, no centro primitivo. Na margem nordeste apenas de verifica o 

porto piscatório actual, mas fora do aglomerado urbano.  

Fig. 03.104 |Orografia de Tavira 

Fig. 03.103 |Edificado e núcleos 
piscatórios de Tavira 

Núcleo inicial 

Núcleo actual  
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Massa Edificada 

Os elementos morfológicos edificados apresentam-se com maior frequência na margem sudoeste. 

Correspondem maioritariamente a igrejas ou capelas, reunidas no núcleo inicial. Quanto aos 

elementos de cariz piscatório, o mercado e a lota encontram-se em margens opostas, mas ainda 

assim perto do porto piscatório actual. Na zona mais recente da cidade é onde se denotam os 

equipamentos mais recentes, como o centro médico e escolas.  

 

IV) Esquema Tipo-Morfológico 

Após a decomposição do tecido urbano de Tavira, chega-se ao esquema representado na figura 

03.9. Este mostra a importância que o rio Gilão detém na cidade, assim como os eixos geradores 

da malha se regiram no sentido perpendicular à costa. O número de edifícios de carácter religioso 

pelas quais Tavira é reconhecida está representado.  

 

 

 

 

Fig. 03.105 |Características de 
Tavira 

a. Edificado 

b. Orografia 

c. Núcleos piscatórios 

d. Vias 

b. a. 

c. d. 
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Fig. 03.106 |Esquema tipo-

morfológico de Tavira 

Núcleo primitivo 

Eixos orientadores 

Porto .01 
Mercado .02 

 Lota .03 
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Bairro dos Pescadores .11 
 Marina .12 

 Centro Médico .13 
Estação Ferroviária .14 

Bairro SAAL .15 



Análise da Evolução Urbana das Vilas Piscatórias Algarvias 

111  

14 MONTE GORDO 

 

 

I. Enquadramento  

Monte Gordo é uma freguesia que pertence ao concelho de Vila Real de Santo António. É 

reconhecida pela sua drástica transformação em 1960, como forma de se adaptar à procura turística 

da época. Tem uma dimensão de 4.12 km2, e uma população de 3 308 habitantes (INE, 2011).  

De acordo com o definido no PROTAL, pertence à faixa costeira de requalificação, à estrutura 

regional de protecção e valorização ambiental.   

 

 

 

 

 

Fig. 03.107 | Mapa 
representativo da região do 
Algarve e representação do 
estudo de caso Monte Gordo 

Fig. 03.108 |Ortofotomapa 
de Monte Gordo  

Freguesia: Monte Gordo 

Concelho: Vila Real de Santo 
António 

Área: 4.12 km2 

População: 3 308 hab 
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II) Evolução  

 

A vila de Monte Gordo sempre foi caracterizada como um pequeno aglomerado de cabanas de 

pescadores até ao séc. XVII. A pesca nesta região sempre foi tomada como uma das principais 

fontes de rendimento económico para as povoações vizinhas. Os habitantes locais da vila 

dedicavam-se à exploração dos campos, enquanto que actividade de exportação de peixe era feita 

por pescadores oriundos de Espanha, que se instalavam sazonalmente na região. 

Com o aparecimento de Vila da Arenilha (primórdio de Vila Real de Santo António), e a fiscalização 

mais apertada à exportação clandestina, Monte Gordo perdeu parte da sua popularidade. Em 1620, 

foi decretado que todo o produto pescado deveria ser encaminhado para a lota de Tavira, onde se 

prestavam contas. Esta medida levou ao abandono de muitos postos de trabalho marítimos, e a 

actividade entrou em declínio.  

Porém, no séc. XVIII, estabelecem-se de novo colonias de marítimos espanhóis, que promoveram 

a generalização do comércio da sardinha, sem que fosse fiscalizada. Os proveitos económicos 

atraíram a população, e consequentemente, o número de cabanas aumentou, chegando às mil 

habitações em 1758. A povoação era composta não só pelos pescadores, mas pelos armadores, 

salgadores e todos os envolvidos na ‘empresa’ marítima. Foi então construída a alfândega e a lota, 

e apareceram as primeiras casas em pedra, cal e telha.  

Em 1774 Monte Gordo sofreu um enfraquecimento devido a Vila Real de Santo António, cuja 

edificação se prendia com o controlo alfandegário e económico das actividades piscatórias do 

Algarve. As restrições e a fiscalização levaram ao abandono por parte dos donos das empresas 

marítimas e respectivos trabalhadores, originando um drástico despovoamento. De acordo com 

Fig. 03.109 | Tecido urbano 
de Monte Gordo 
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instruções de ordem superior, todos os pescadores deveriam transferir-se para Vila Real de Santo 

António, ao que as suas habitações e cabanas foram destruídas.  

No início do séc. XIX, existia na vila apenas 64 cabanas e 4 casas. No final do século, já se 

registavam 113 cabanas e 46 casas. Com a indústria conserveira, a economia da região cresceu e 

com o início da procura turística e do aparecimento do caminho-de-ferro, Monte Gordo foi ganhando 

destaque como destino de veraneio. Começaram a ser construídas as primeiras residências na frente 

marítima e na rua marginal, e a rentabilidade económica deste local levou a que os próprios 

pescadores alugassem as suas habitações e se deslocassem para a periferia. Por esta altura, a pesca 

passou a ter um lugar secundário como meio de subsistência da região. Em 1934 foi construído o 

Casino, e a estrutura urbana de Monte Gordo foi totalmente alterada. Foram encomendados vários 

planos urbanísticos que respondessem às pressões turísticas. Em 1961, o Anteplano de Monte 

Gordo foi aprovado e um novo leque de construções foram concretizadas. A solução seguinte passou 

pelo crescimento em altura das residências, no intuito de contrariar a densificação que se estava a 

verificar. Por esta altura, a população marítima havia-se afastado totalmente do aglomerado urbano.  

(Câmara Municipal de Vila Real de Santo António; Padrão, 1970; Cavaco, 1969)  

 

Fig. 03.111 |Evolução do 
limite urbano de Monte Gordo 

a. núcleo primitivo 

b.  1969 

c. 1980  

d. actual  

a. 

c. 

b. 

d. 

Fig. 03.110 |Edificado e núcleos 
piscatórios de Monte Gordo 

Núcleo inicial 

Núcleo actual  
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III) Caracterização Tipo-Morfológica:  

Solo | Paisagem 

A caracterização topografia de Monte Gordo define-se pelo extenso areal que serve de porto ao 

assentamento. Está localizada na planície entre o mar e o vasto pinhal plantado para proteger a 

população do vento do norte e manter a corrente de dunas.  

Dada a orla exposta, as cotas regulares, e a localização resguardada no limite do território algarvio, 

o porto esteve sempre implantado no mar. 

 

Traçado Urbano 

A orografia do local de implantação de Monte Gordo possibilitou o desenvolvimento da malha 

ortogonal, em conjunto com o crescimento progressivo das edificações a partir do séc. XX. A 

substituição gradual das cabanas e o Anteplano de Monte Gordo determinaram o caracter deste 

assentamento, em que o casino tomou o lugar de destaque, na rua marginal e nos quarteirões que 

daí se orientaram. A evolução no sentido este é notória pelo contraste do desenho urbano.  

Os elementos morfológicos presentes referem-se a datas mais recentes, não representando o 

carácter tradicional piscatório pretendido. Ainda assim, a praça e a rua principal estão localizadas 

no local onde estaria o núcleo piscatório primitivo.  

 

Fig. 03.112 |Características de 
Monte Gordo 

Edificado .a 

Núcleos piscatórios .b  

 Vias .c 

 

a. 

c. d. 
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Massa Edificada 

Devido à forte presença da actividade turística em Monte Gordo, os elementos urbanos relativos à 

tradição piscatória foram desaparecendo. Ainda assim, verifica-se a presença do mercado e de 

cabanas dos pescadores na periferia.  

 

IV) Esquema Tipo-Morfológico 

A análise realizada à vila piscatória de monte Gordo está representada sinteticamente na figura 

03.113.  

Os eixos geradores da malha representados definem claramente a evolução do assentamento: 

inicialmente ao logo da linha de agua e depois no sentido perpendicular. Os elementos notórios 

localizam-se a oeste, junto ao núcleo primitivo, e a malha é diferenciável, ainda que se mantenha 

quadricular.  

 

 

 

 

Fig. 03.113 |Esquema 
tipo-morfológico de 
Monte Gordo 

Núcleo primitivo 

Eixos orientadores 

 

01. Porto 
02. Mercado 
03. Lota 
04. Igreja 
05. Escola 
06. Cemitério 
07. Praça 
08. Rua dos Pescadores 
09. Cabana dos Pescadores 
10. Ruínas, Castelos, Fortaleza 
11. Bairro dos Pescadores 
12. Marina 
13. Centro Médico 
14. Estação Ferroviária 
15. Bairro SAAL 
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15 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 

 

I. Enquadramento  

Vila Real de Santo António é reconhecida pela sua especificidade ortogonal, à semelhança da Baixa 

Pombalina. A sua história difere dos restantes estudos de caso, uma vez que a sua edificação foi 

encomendada a partir de um plano estruturado por Marquês de Pombal, na mesma época da 

reconstrução de Lisboa.   

É o concelho mais a este do Algarve, com três freguesias. Como cidade, tem uma área administrativa 

de 8.95 km2 e 11 946 habitantes, de acordo com os Censos de 2011. Pertence, ainda, à faixa litoral 

de requalificação e à rectaguarda da zona terrestre de protecção. Compõe o terceiro núcleo de 

Aglomerações Urbanas do Algarve. (PROTAL, 2007) 

Fig. 03.114 | Mapa 
representativo da região do 
Algarve e representação do 
estudo de caso Vila Real de 
Santo António 

Fig. 03.115 |Ortofotomapa 
de Vila Real de Santo António 

Freguesia: Vila Real de Santo 
António 

Concelho: Vila Real de Santo 
António 

Área: 8.95 km2 

População: 11 946 hab 
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II) Evolução  

O aparecimento de Vila Real de Santo António data de 30 de Dezembro de 1773, quando foi assinada 

a carta régia da sua fundação.  

Este local tem origem com a antiga Vila de Santo António da Arenilha, cujo desaparecimento deve-

se à intempérie marítima que ‘engoliu’ a povoação no séc. XVIII. Este assentamento estava destinado 

a controlar as mercadorias que eram transportadas pelo rio Guadiana e a actividade pesqueira em 

Monte Gordo.  

Com a necessidade de exercer controlo sobre a fronteira portuguesa e sobre a economia piscatória 

no Algarve, Marquês de Pombal toma a iniciativa de construir uma sede administrativa no local onde 

estaria a antiga povoação de Arenilha. A construção deste assentamento, com evidentes vantagens 

económicas e políticas, foi um puro acto de vontade régia.  

Apos a carta régia, a primeira pedra foi lançada em 17 de Março, e em Agosto já estavam concluídas 

as casas da câmara municipal, da alfândega, dos quartéis e a igreja estava em processo construtivo. 

Em 3 anos, a vila ficou edificada, ainda que o plano inicial só tenha sido parcialmente concretizado. 

O curto espaço de tempo na edificação da cidade deveu-se à implementação e experiencia adquirida 

do plano de reconstrução da Baixa Pombalina de Lisboa: a planificação pré-concebida e estruturada, 

o terreno plano e a utilização de módulos estandardizados, vindos de Lisboa.  

No final do séc. XIX e início do século XX a cidade foi próspera e o sector das pescas, nomeadamente 

da sardinha e atum e respectivas conservas, fizeram de Vila Real de Santo António um importante 

Fig. 03.116 | Tecido urbano 
de Vila Real de Santo António 
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centro comercial. O porto de exportação também detinha um papel fulcral, pelo transporte do 

minério extraído das minas de S. Domingo.  

Actualmente, a cidade subsiste, tal como a maioria do litoral algarvio, da actividade turística.  

(Câmara Municipal de Vila Real de Santo António; Padrão, 1967; Figueiras, 1999) 

 

 

Em termos urbanos, o crescimento de Vila Real de Santo António é distinto. A malha inicial, de 

caracter estritamente ortogonal representa o núcleo inicial, onde se localizava o porto na margem 

do rio Guadiana. Este local privilegiado, destinava-se ao controlo do trafego com Espanha. 

Actualmente, o porto foi deslocado para sul, fora do aglomerado urbano.  

Dado o cariz estritamente rigoroso da vila, não existiu uma descaracterização do centro histórico 

com o impacto turístico que se verificou na década de 1960. Contudo, a evolução do centro urbano 

deu-se de forma orgânica, no sentido oposto ao da margem costeira, sem manter a mesma 

linguagem imposta por Marquês de Pombal.  

 

Fig. 03.117 |Evolução do 
limite urbano de Vila Real de 
Santo António 

a. núcleo primitivo 

b.  séc. XX (primeira metade) 

c. séc. XX (segunda metade)  

d. actual  

a. 

c. 

b. 

d. 

Fig. 03.118 |Edificado e 
núcleos piscatórios de Vila 
Real de Santo António 

Núcleo inicial 

Núcleo actual  
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III) Caracterização Tipo-Morfológica:  

Solo | Paisagem 

Sobre a topografia de Vila Real de Santo António, pouco se pode detalhar. O terreno apresenta-se 

plano, proporcionando a implementação de um traçado estritamente ortogonal.  

O porto comercial, localizado na foz do rio Guadiana, beneficia das condições de protecção que 

estão inerentes. Este assentamento não possui qualquer tipo de praia ou extensão de areal que 

proporcione a prática balnear, limitando o sector do turismo à zona histórica.  

 

Traçado Urbano 

Como já referido, a maior característica deste estudo de caso prense-se pela regularidade da malha 

urbana. O núcleo histórico é composto por uma malha de seis por sete quarteirões, perfeitamente 

ortogonais. É de destacar a excepção, a Praça Marques de Pombal, ornamentada por um pelourinho. 

Esta praça, de cariz urbano e não piscatório, actualmente ainda possui a mesma relevância visual a 

que se destinava, aquando a construção da cidade.  

A vila está direccionada a Este, não se localizando directamente na linha costeira algarvia. A 

expansão do aglomerado urbano deu-se no sentido contrário à linha de água, logo, paralelo ao mar, 

ainda que sem qualquer tipo de relação directa com este. A malha deixa de ser ortogonal para ser 

mais orgânica, admitindo um eixo gerador que parte do núcleo primitivo. 

Fig. 03.119 |Características de Vila 
Real de Santo António 

Edificado .a 

 Orografia .b 

Núcleos piscatórios .c  

 Vias .d 

b. a. 

c. d. 
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Massa Edificada 

Os elementos morfológicos edificados, referidos no âmbito deste trabalho, diferem a sua presença 

na vila em comparação com os restantes estudos de caso. No núcleo histórico apenas a igreja está 

representada, em local de destaque na praça Marquês de Pombal. Os restantes elementos, de 

caracter piscatório e urbano, estão espalhados pelo edificado mais recente ou pela linha de margem 

a Norte e Sul.  

 

IV) Esquema Tipo-Morfológico 

A decomposição de Vila Real de Santo António é distinta pelo seu desenho em quadrícula. Na figura 

03.120 está representada a análise realizada ao tecido urbano. É de notar o eixo de referência que 

levou à expansão do aglomerado, no sentido oeste, em relação perpendicular aos eixos orientadores 

da malha primitiva, que se regem pela linha de costa.  

 

 

Fig. 03.120 |Esquema 
tipo-morfológico de Vila 
Real de Santo António 

Núcleo primitivo 

Eixos orientadores 

 

01. Porto 
02. Mercado 
03. Lota 
04. Igreja 
05. Escola 
06. Cemitério 
07. Praça 
08. Rua dos Pescadores 
09. Cabana dos Pescadores 
10. Ruínas, Castelos, Fortaleza 
11. Bairro dos Pescadores 
12. Marina 
13. Centro Médico 
14. Estação Ferroviária 
15. Bairro SAAL 
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3.4. ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Tabela 03.1 | Comparação gráfica dos estudos de caso 
 

 
Limite aglomerado 

Tipo de Porto 
 

Núcleo Piscatório 
 

Expansão 
Esquema 

Tipo-Morfológico 

 
 
01. Burgau 

 
porto no mar incluído 

 
oposta à margem 

 
pouco descaracterizado 

     
 
 
02. Lagos  

 
porto no rio 

 
excluído 

 
oposta e ao longo da 

margem 
 

muito descaracterizado 

     
 
 
03. Alvor 

 
porto no rio 

 
excluído 

 
oposta à margem 

 
pouco descaracterizado 

     
 
 
04. Portimão 

 
porto no rio 

 
excluído 

 
oposta e ao  

longo da margem 
 

muito descaracterizado 

     
 
 
05. Ferragudo 

 
porto no rio 

 
excluído 

 
oposta à margem 

 
pouco descaracterizado 
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Limite aglomerado 

Tipo de Porto 
 

Núcleo Piscatório 
 

Expansão 
Esquema 

Tipo-Morfológico 
 
 
06. Armação 
de Pêra 

 
porto no mar excluído 

oposta e ao  
longo da margem 

 
muito descaracterizado 

     
 
 
07. Albufeira  

 
porto no mar 

 
excluído 

 
oposta à margem muito descaracterizado 

     
 
 
08. Quarteira 

 
porto no mar 

 
excluído 

 
na direcção da margem 

 
muito descaracterizado 

     
 
 
09. Faro 

 
porto no mar 

 
excluído 

 
oposta e ao  

longo da margem 
 

pouco descaracterizado 

     
 
 
10. Olhão 

 
porto no mar 

 
excluído 

 
oposta à margem 

 
pouco descaracterizado 
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Limite aglomerado 

Tipo de Porto 
 

Núcleo Piscatório 
 

Expansão 
Esquema 

Tipo-Morfológico 

 
 
11. Fuseta 

 
porto no rio excluído 

 
oposta à margem 

 
pouco descaracterizado 

     
 
 
12. Santa Luzia  

 
porto no mar 

 
excluído 

 
oposta à margem  

 
pouco descaracterizado 

     
 
 
13. Tavira 

 
porto no rio 

 
excluído 

 
oposta à margem 

 
pouco descaracterizado 

     
 
 
14. Monte Gordo 

 
porto no mar 

 
excluído 

 
ao longo da margem 

 
muito descaracterizado 

     
 
15. Vila Real de 
Santo António 

 
porto no rio 

 
excluído 

 
oposta e ao  

longo da margem 
 

pouco descaracterizado 
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A análise e comparação do tecido urbano dos quinze estudos de caso seleccionados, permitiu 

delinear as seguintes conclusões:  

 

Fig. 03.121 | Análise gráfica da área 
do aglomerado urbano 

< 0.36 km2 

0.3 km2 < 2.50 km2 

> 2.50 km2 

Fig. 03.123 | Análise gráfica da 
localização do porto piscatório 

em mar 

em rio 

Fig. 03.122 | Análise gráfica da 
descaracterização pós 1960 

muito descaracterizado 

pouco descaracterizado 

Fig. 03.124 | Análise gráfica do 
traçado urbano primitivo  

axial 

orgânica 
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Os núcleos piscatórios que sofreram maior alteração no que se refere ao seu crescimento e 

expansão territorial (figura 03.121) localizam-se em três zonas distintas, designadamente: 

barlavento (Lagos e Portimão), centro litoral (Quarteira e Faro) e sotavento (Tavira). Tendo em conta 

as áreas administrativas, estes núcleos correspondem a sedes de municípios, com a excepção de 

Quarteira onde se observou uma grande pressão do sector turístico a partir de 1960 (fig. 03.122).  

Relativamente à descaracterização sofrida nos assentamentos devido ao crescimento repentino do 

sector turístico, (figura 03.122) conclui-se que é sobretudo na zona do barlavento onde os núcleos 

piscatórios foram mais afectados com a procura de destinos de veraneio. Ainda assim, as vilas de 

menores dimensões, Burgau, Alvor e Ferragudo, conservaram o seu caracter inicial. Na zona do 

sotavento com excepção de Monte Gordo, estes núcleos foram mantendo o seu carácter inicial.  

Contudo, ainda que não se verifique esta expropriação da actividade piscatória a favor da actividade 

turística em todos as vilas piscatórias estudadas, verificou-se, com excepção de Burgau, que os 

núcleos piscatórios primitivos foram deslocados do seu local de origem. Este acontecimento está 

relacionado com o potencial económico que a linha de costa proporciona na procura da actividade 

balnear – local onde se encontram em primeira instância os portos piscatórios. (tabela 03.1) 

A um nível de análise mais detalhado, relaciona-se a morfologia geográfica do litoral algarvio com 

o tipo de traçado urbano presente nos assentamentos. O barlavento é definido pela sua topografia 

mais irregular e acentuada, cotas mais altas e difíceis de transporta, como tal, verifica-se a 

predominância da malha semi-recticula, orgânica e adaptada à paisagem (figura 03.124). Da 

mesma forma, é notória implantação dos portos piscatórios em rio, nomeadamente Lagos, Alvor, 

Portimão, Ferragudo. Este factor está igualmente relacionado com a exposição que o barlavento 

proporciona em relação ao oceano Atlântico, e consequente instabilidade de correntes marítimas 

ou hipóteses de ataques militares. Por sua vez, a orografia do sotavento algarvio apresenta-se mais 

plana, regular e com possibilidade de desenvolver aglomerados urbanos de desenho axial - 

ortogonal e radial. Destacam-se Tavira, pela sua malha orgânica e porto em rio, características 

induzidas pelo local de implantação excepcional.  

Quanto à expansão urbana, analisaram-se os casos em que a caracterização da malha de manteve 

em semi-recticula, como em Burgau, Lagos, Ferragudo, Armação de Pêra, Albufeira e Tavira 

(barlavento); em que houve coerência na malha axial, em Faro e Olhão, e onde houve uma evolução 

da ortogonal para a irregular, nomeadamente em Alvor, Portimão, Quarteira, Fuseta, Santa Luzia, 

Monte Gordo e Vila Real de Santo António. Excluindo Olhão, verificou-se ainda que, 

independentemente do tipo de evolução do traçado inicial para o traçado de expansão urbana, a 

malha do núcleo primitiva é mais densa e concentrada, composta por quarteirões de dimensões 

reduzidas e irregulares, em contraposto com a malha posterior, mais irradiada e composta por 

aglomerados de edifícios dispersos.  

Por fim, ao nível dos esquemas tipo-morfológicos obtidos (tabela 03.1; anexo II), conclui-se que 

os elementos urbanos abordados, quer relativos à economia piscatória, quer de cariz tradicional, 
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localizam-se na sua maioria perto do núcleo primitivo da vila. Destaca-se Quarteira, cuja evolução 

peculiar - no sentido direccionado para o mar, e não oposto à linha de água como em todos os 

outros estudos de caso – também de diferencia pela ausência de elementos notórios no centro 

histórico.  

Foram traçados os eixos orientadores do tecido urbano em cada assentamento. Verificam-se os 

casos em que são paralelos, perpendiculares ou radiais à linha de margem. Este factor, 

independente do sentido de expansão que a vila tomou, é gerador da forma urbana, coincidindo 

com as linhas gerais do terreno – no caso de malhas semi-recticula – ou com as vias de maior 

hierarquia e acessibilidade das vilas estudadas.  
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05. Conclusão 

O trabalho realizado centrou-se no estudo da forma urbana das vilas piscatórias do litoral algarvio e 

nas alterações provocadas pelo impacto turístico iniciado na década de 1960. Foi seu objectivo 

último sistematizar conhecimento que permita salvaguardar as especificidades históricas, formais, 

ambientais e culturais das vilas piscatórias e apoiar futuras intervenções de requalificação.  

Os instrumentos utilizados na análise morfológica das vilas piscatórias tiveram como base o 

enunciado pelas escolas de urbanismo inglesa, italiana e francesa, tal como expostos no capítulo 

1. A decomposição gráfica do tecido urbano de cada assentamento, realizada com o objectivo de 

equiparar todos os estudos de caso na mesma linguagem visual, possibilitou identificar as 

diferenças e semelhanças entre as vilas, assim como elementos que permitam reconhecer a 

especificidade de uma vila piscatória do litoral algarvio.  

 

Vilas Piscatórias Algarvias 

A implantação do aglomerado urbano desta natureza distingue-se pelo local propício à prática de 

pesca, que permita o embarque e desembarque dos barcos – o porto. De acordo com o Projecto 

Orla (2002)1 e PROTAL, uma orla costeira2 caracteriza-se genericamente por três tipos: a orla 

abrigada – recortes côncavos da costa, baías, enseadas, estuários, praias protegidas das correntes 

marítimas e dos ventos dominantes, - a orla semi exposta – usualmente praias nas entradas das 

baías, enseadas de maior amplitude, mas ainda resguardadas da acção directa da maré -, e a orla 

exposta - ambiente litoral constituído por praias descobertas e com orientação normal à direcção 

dominante dos ventos e ondas. Para além destes portos directos no mar, ou rio, no litoral algarvio 

distinguem-se as costas rochosas, como as falésias do barlavento, ou planícies, estuários e sapais, 

no sotavento.  

Nos espaços exteriores, a praça representa um elemento de extremo valor. Na pesca tradicional, é 

nas praças, ou largos, que os pescadores e as respectivas mulheres se juntam para remendar as 

redes de pesca. Consequentemente, estas praças tornaram-se um local de encontro, convívio e 

permanência, localizadas na proximidade dos portos pesqueiros. Na mesma sequência, deriva a 

Rua dos Pescadores, a via principal dos assentamentos originais, que acede ao porto. A toponímia 

derivada destas actividades é frequente, remanescendo mesmo depois de alterações na cidade.  

Relativamente aos elementos urbanos edificados de carácter piscatório, a lota e o mercado são 

representativos da actividade económica destas comunidades. Tal como a praça, situam-se na 

proximidade do porto piscatório. O edifício do Compromisso Marítimo era por vezes adaptado de 

1 Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planeamento, Orçamento e Gestão (2002). Projecto Orla: 
fundamentos para a gestão integrada. Brasília 
2 Considera-se como orla costeira toda a faixa terrestre com cinquenta metros de largura, ou se a margem tiver 
natureza de praia, é considera em toda a sua extensão. No caso de uma faixa costeira, até 500 m para o interior 
é considerada margem e zona terrestre de protecção, e de 500 a 2000 rectaguarda da zona terrestre de 
protecção, segundo o PROTAL. 

Fig. 04.1 | Esquema de tipos de 
orla costeira no plano horizontal 
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outros edifícios com anteriores propósitos, devido à falta de financiamento, e como tal, localiza-se 

no interior do aglomerado, sem caracterização própria.  

Por sua vez, os edifícios de natureza tradicional de um aglomerado urbano não se regem pela 

necessidade de se localizaram perto da linha de água. No entanto, as igrejas ou capelas, os postos 

médicos ou hospitais, e as escolas são elementos de grande valor para a comunidade piscatória. 

Estas áreas urbanas desenvolveram o potencial turístico pelas suas condições naturais (praias ou 

montanhas), condições patrimoniais (uso comercial de ruínas e edifícios de interesse estético e 

histórico), ou da criação de pólos de dinamização cultural e lúdica (marinas de recreio, pontos de 

animação nocturna, estancias balneares) se reconvertem em espaços marcados pelas dinâmicas 

turísticas ao sacrificar o seu cariz tradicional e piscatório. 

Pode-se sintetizar os termos de genótipo e fenótipo, relativos às vilas piscatórias algarvias, como 

representado no esquema 04.2. 

 

 

 

Universo de Estudo Conceito 

GENÓTIPO 

Arquétipo, modelo, 
características 
comuns a um 
determinado conjunto 

Actividade piscatória como meio de subsistência 

Assentamento junto à linha de água - porto 

Construções originais em cabanas junto ao porto, e 
evolução para estruturas mais sólidas 

Comunidade piscatória que se organiza de forma 
semelhante em qualquer assentamento algarvio 

Impacto do turismo verificou-se em qualquer local do 
Algarve 

FENÓTIPO 

Características 
próprias e exclusivas 
de um elemento do 
conjunto 

Diferenças entre barlavento e sotavento 

Tipo de assentamento geográfico 

Caracterização da malha 

Localização do porto (mar ou rio) 

Relação com fortificações históricas 

Tipo de pesca praticada e consequente caracterização da 
sociedade 

Reacção face à expansão turística 

Fig. 04.2 | Resumo das 
características 
genotípicas e fenotípicas 
no âmbito do universo 
de estudo  

129  



05. Conclusão 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar das limitações e algumas incoerências na recolha de informação que possibilitasse o 

desenvolvimento do estudo realizado, foi analisado cada um dos assentamentos urbanos 

seleccionados e chegou-se ao entendimento da ‘vila piscatória algarvia’.  

O trabalho pretendeu focar-se maioritariamente nas alterações provocadas pelo impacto turístico 

iniciado na década de 1960, altura pela qual se verificaram maiores transformações urbanas e 

sociais no Algarve. No entanto, para este efeito, mostrou-se essencial fazer o levantamento do que 

seriam as origens e a evolução de cada uma das vilas até então, de forma a entender a identidade 

de cada local. 

Como considerações futuras, é de interesse aprofundar este estudo, com o objectivo de entender 

as dinâmicas passadas que levaram às decisões tomadas em termos urbanísticos, inteiramente 

influenciadas por factores históricos, económicos, políticos e geográficos. 
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ANEXO I – Fichas de análise dos Estudos de Caso 

Fonte: autor, com suporte AutoCad 
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ANEXO II – Quadros comparativos dos Estudos de Caso 

Fonte: autor, com suporte AutoCad 
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ANEXO III – Peças gráficas do PROTAL, 2007 

Fonte: PROTAL, 2007 
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ANEXO IV - Dados estatísticos relativos aos Estudos de Caso 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos de 1950, 1960, 1970, 1981, 1991, 2001, 2011 
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Tabela xx | População dos vários concelhos e respectivos estudos de caso 
População residente (hab.) 

 

 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Algarve 328 231 314 841 268 957 323 534 341 404 395 218 451 006 

        

Concelho de Vila do Bispo 6 147 5 988 5 425 5 700 5 762 5 349 5 258 

Burgau - - - - - 397 288 

        

Concelho de Lagos 16 483 17 060 16 550 19 700 21 526 25 398 31 040 

Lagos (Sta. Maria e S. Sebastião) 9 525 10 008 9 690 12 860 14 378 17 471 22 095 

        

Concelho de Portimão 23 697 34 142 25 585 34 464 38 833 44 818 55 614 

Alvor 3 751 3 706 4 165 4 805 4 236 4 977 6 154 

Portimão 16 684 17 145 18 570 26 268 31 223 36 243 45 431 

        

Concelho de Lagoa 13 680 13 846 13 250 15 635 16 780 20 651 22 975 

Ferragudo 2 177 2 146 1 985 2 171 1 937 1 866 1 973 

        

Concelho de Silves 37 705 33 368 25 755 31 389 32 924 33 830 37 126 

Armação de Pêra 1 937 1 947 1 865 2 680 2 924 3 770 4 867 

        

Concelho de Albufeira 15 832 14 736 12 785 17 218 20 949 31 543 40 828 

Albufeira 8 517 8 416 7 660 11 979 15 373 16 237 22 781 

        

Concelho de Loulé 50 953 45 126 36 065 44 051 46 585 59 160 70 622 

Quarteira 3 779 3 792 3 275 7 867 10 275 16 129 21 798 

        

Concelho de Faro 33 749 35 651 30 535 45 109 50 761 55 051 64 650 

Faro (Sé e S. Pedro) 22 085 24 877 22 265 35 801 39 661 41 307 44 117 

        

Concelho de Olhão 31 903 30 871 25 900 34 573 36 812 40 808 45 396 

Olhão 13 533 12 654 9 850 13 397 14 651 14 749 14 914 

Fuseta 2 621 2 713 2 265 2 758 3 036 2 146 1 918 

        

Concelho de Tavira 30 632 27 798 22 980 24 615 24 857 24 997 26 167 

Santa Luzia - - - - 1 837 1 729 1 455 

Tavira (Sta. Maria e Santiago) 13 837 12 046 10 035 12 046 11 278 12 576 15 133 

        

Concelho de Vila Real de Santo António 14 383 14 999 13 495 16 347 14 400 17 956 19 156 

Monte Gordo - - - - 3 189 3 955 3 308 

Vila Real de Santo António 9 962 11 096 10 050 13 018 8 182 10 542 11 946 
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1 De acordo com a cartografia analisada no anexo ?? 

 

 
Figura xx | Evolução da população nos aglomerados urbanos em estudos 

 
 
 

Tabela xx | Densidade populacional e áreas dos estudos de caso 
 

 
Densidade 

populacional 
Área administrativa 

(km2) 
Área aglomerado urbano 

(km2)1 
Burgau 1 920 0.15 0.12 

Lagos (Sta. Maria e S. Sebastião) 757.7 29.16 3.20 

Alvor 403.5 15.25 0.32 

Portimão 600.2 75.69 3.94 

Ferragudo 345.3 5.41 0.34 

Armação de Pêra 531.9 9.15 0.97 

Albufeira 849.4 26.82 1.31 

Quarteira 571.2 38.15 2.70 

Faro (Sé e S. Pedro) 610.6 72.25 4.20 

Olhão 1 581.5 9.43 0.95 

Fuseta 5 327.8 0.36 0.17 

Santa Luzia 326.2 4.46 0.36 

Tavira (Sta. Maria e Santiago) 93.9 161.10 2.70 

Monte Gordo 802.9 4.12 0.64 

Vila Real de Santo António 1 334.7 8.95 1.64 
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ANEXO V – Elementos climáticos relativos aos Estudos de Caso 

Fonte: http://pt.climate-data.org/ 

http://pt.wisuki.com/country/pt/portugal 

http://pt.windfinder.com/weather-maps/report/portugal#9/36.9696/-8.1931 http://www.apambiente.pt/_zdata/planos/PGRH8/VolumeI_Relatorio 

%5CParte2%5CTomo1%5CTomo%201B%5CCartas%5C1208_VelocidadeVento.p 
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Tabela xx | Temperatura média mensal, precipitação média mensal e valor médio da velocidade e direcção do vento,  
relativo aos estudos de caso  

 
 

J F M A M J J A S O N D 
 

Vel. vento 
(km/h) 

 
Distribuição da 

direcção vento (%) 
                  

Burgau                
 

20 

 

 

Temp.  média (ºC)  12,5 12,8 13,9 15,3 17,2 19,7 21,8 22,1 20,9 18,7 15,3 12,9   

Precip. média (mm) 
 

74 66 44 35 19 12 0 2 13 51 78 73  
 

                  

Lagos                 
 

18 

 

 

Temp.  média (ºC)  12,1 12,6 13,9 15,5 17,6 20,3 22,8 23,3 21,4 18,8 15,2 12,8   

Precip. média (mm) 
 

76 65 44 36 20 12 0 2 14 52 78 75  
 

                  

Alvor                
 

16 

 

 

Temp.  média (ºC)  12,1 12,5 13,8 15,5 17,5 20,6 23 23,4 21,5 18,7 15,2 12,6   

Precip. média (mm) 
 

78 65 45 36 21 12 0 2 14 53 77 76  
 

                  

Portimão                
 

12 

 

 

Temp.  média (ºC)  12 12,6 13,8 15,4 17,6 20,4 22,9 23,4 21,6 18,8 15,1 12,7   

Precip. média (mm) 
 

79 64 45 36 21 12 1 2 14 53 77 77  
 

                  

Ferragudo                
 

14 

 

 

Temp.  média (ºC)  11,9 12,5 13,8 15,3 17,4 20,5 22,9 23,3 21,6 18,6 15 12,5   

Precip. média (mm) 
 

80 64 46 37 21 12 1 2 14 54 78 78  
 

                  

Armação de Pêra                
 

10 

 

 

Temp.  média (ºC)  11,8 12,4 13,8 15,2 17,5 20,6 23,1 23,3 21,7 18,7 15 12,5   

Precip. média (mm) 
 

82 63 47 37 22 13 1 2 14 55 77 80  
 

                  

Albufeira                
 

8 

 

 

Temp.  média (ºC)  11,9 12,5 13,7 15,1 17,5 20,5 23 23,3 21,7 18,7 15,1 12,6   

Precip. média (mm) 
 

85 62 48 37 23 13 1 2 15 56 76 81  
 

Quarteira                
 

6 

 

 

Temp.  média (ºC)  11,9 12,5 13,7 15,1 17,5 20,6 23,3 23,3 21,9 18,8 15,1 12,6   

Precip. média (mm) 
 

87 60 49 37 23 13 1 1 15 57 75 83 
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Faro                
 

14 

 

 

Temp.  média (ºC)  11,9 12,6 13,8 15,2 17,5 20,6 23,3 23,5 21,9 18,9 15,1 12,6   

Precip. média (mm) 
 

87 58 50 36 24 12 1 1 15 58 75 84 
  

                  

Olhão                
 

12 

 

 

Temp.  média (ºC)  11,7 12,4 13,8 15,2 17,8 20,8 23,3 23,5 21,9 18,9 15,1 12,5   

Precip. média (mm) 
 

85 58 51 37 24 12 1 1 16 58 75 83 
  

                  

Fuseta                
 

10 

 

 

Temp.  média (ºC)  11,7 12,5 13,7 15,3 18,1 21 23,6 23,7 22,2 18,8 15,1 12,5   

Precip. média (mm) 
 

82 57 51 37 25 12 1 1 16 58 74 82 
  

                  

Santa Luzia                
 

8 

 

 

Temp.  média (ºC)  11,6 12,3 13,8 15,4 18,3 21 23,7 24 22,3 18,9 15 12,4   

Precip. média (mm) 
 

79 57 52 37 25 12 1 1 17 58 74 80 
  

                  

Tavira                 
 

8 

 

 

Temp.  média (ºC)  11,6 12,3 13,8 15,5 18,3 21,1 23,7 24 22,4 18,9 15 12,3   

Precip. média (mm) 
 

78 57 51 37 25 12 1 1 17 58 74 79 
  

                  

Monte Gordo                
 

10 

 

 

Temp.  média (ºC)  10,4 11 12,5 14,2 15,6 18,2 19,6 20 19,1 17 13,6 10,9   

Precip. média (mm) 
 

110 96 90 57 48 21 4 7 24 70 120 111 
  

                  

V.R. Sto António                
 

10 

 

 

Temp.  média (ºC)  11,4 12,2 13,9 15,7 19 21,5 23,9 24,4 22,6 18,9 14,9 12,1   

Precip. média (mm) 
 

71 55 53 38 26 12 1 1 18 59 73 76 
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ANEXO VI – Cronologia dos Projectos desenvolvidos pelo SAAL no Algarve 

Fonte: Centro de Documentação 25 de Abril (2011). Processo SAAL 1975-1976: cronologia dos projectos e obras 
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Tabela xx | Cronologia dos Projectos desenvolvidos pelo SAAL no Algarve 

Data Projecto | Obra Local 

Janeiro ‘75 Início da obra da Ass. Mors. 25 de Abril, Apeadeiro Meia Praia 

Fevereiro ‘75 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Apeadeiro Meia Praia 

Março ‘75 Início da obra da Ass. Mors. 1º. de Maio, Duna Meia Praia 

Abril ‘75 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Duna Meia Praia 

 Início da obra da Ass. Mors. 28 de Setembro Lagos 

 Início da obra da Ass. Mors. 11 de Março Praia da Luz 

 Início da obra da Ass. Mors. Boa Hora Portimão 

Maio ‘75 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Cerca do Cemitério Meia Praia 

 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Praia da Luz Lagos 

Julho ‘75 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Boa Hora Portimão 

Setembro ‘75 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Tavira Tavira 

 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Monte Gordo Monte Gordo 

Outubro ‘75 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Alvor Alvor 

 Início da obra da Ass. Mors. Burgau Burgau 

Novembro ‘76 Início da obra da Ass. Mors. 1 de Junho, Chão das Donas Portimão 

 Início da obra da Ass. Mors. 11 de Março de Marim Olhão 

 Início da obra da Ass. Mors. De Cabanas Tavira 

Dezembro ‘75 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Marim Olhão 

 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Enxerim Silves 

 Início da obra da Ass. Mors. Bairro Popular Alvor 

Janeiro ‘76 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Burgau Burgau 

 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Praia da Luz Lagos 
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 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Mexilhoeira da Carregação Lagoa 

 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Chão das Donas Portimão 

 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Cabanas Tavira 

Fevereiro ‘76 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Espiche Espiche 

 Início da obra no Bairro da Ass. Mors. Liberdade Espiche 

 Início da obra da Ass. Mors. Amigos Unidos de Cabanas Tavira 

Março ‘76 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Estômbar Lagoa 

 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Silves Silves 

 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Vila Real de Santo António Vila Real de Santo António 

 Início da obra da Ass. Mors. 1º. de Maio Tavira 

Abril ‘76 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Portimão Portimão 

 Início da obra da Ass. Mors. 28 de Junho Vila Real de Santo António 

Maio ‘76 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Aljezur Aljezur 

 Início da obra da Ass. Mors. Boa Vontade, Mexilhoeira da Carregação Lagoa 

 Início da obra da Ass. Mors. do Bairro Vermelho, Enxerim  Silves 

Julho ‘76 Início da obra da Ass. Mors. Boa Esperança. Estômbar Lagoa 

Agosto ‘76 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Bensafrim Lagos 

 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Alte Loulé 

 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Cemitério Olhão 

Setembro ‘76 Início da obra da Ass. Mors. Zona Verde de Bensafrim Lagos 

 Início da obra da Ass. Mors. Silves Silves 

 Início da obra da Ass. Mors. Portimão Portimão 

Novembro ‘76 Início da obra da Ass. Mors. Povo Unido Monte Gordo 

Dezembro ‘76 Início formal do trabalho das brigadas técnicas de Quarteira Quarteira 
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ANEXO VII – Decreto de Lei 69/90, de 2 de Março  
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ANEXO VIII – Hierarquia da rede viária, de acordo com o PDM de Lisboa.  

Fonte: Câmara Municipal De Lisboa (2005). Lisboa: o desafio da mobilidade. 
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Rede Primária ou 

Fundamental 

Rede Estruturante [1º nível] 

Deve assegurar os principais 

atravessamentos da cidade, bem como os 

percursos mais longos no seu interior 

Rede de Distribuição Principal [2º nível] 

Deve assegurar a distribuição dos maiores 

fluxos de tráfego da cidade, bem como os 

percursos médios e o acesso à rede de 1º 

nível 

Rede Secundária Rede de Distribuição Secundária [3º nível a) e b)] 

Deve assegurar a distribuição próxima, 

bem como o encaminhamento dos fluxos 

de tráfego para as vias de nível superior. 

Rede Local 
Rede de Acesso 

Local [4º nível] 

Rede de Proximidade [4 a)] 

Deverá ser composta por vias 

estruturantes dos bairros, com alguma 

capacidade de escoamento, mas onde o 

elemento principal é já o peão. 

Rede de Acesso Local [4 b)] 

Deverá garantir o acesso ao edificado, 

reunindo porém condições privilegiadas 

para a circulação pedonal.  
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ANEXO IX – Contactos estabelecidos  
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CONTACTOS ESTABELECIDOS  

 

Dr. Luís Martins, Museu Nacional de Etnologia 

 

 

Dr. Fernando Mota, Arquivo Municipal do Barreiro  

Direcção Regional da Cultura do Algarve  

Direcção Regional do Algarve  

Direcção Regional do Território   

CCDR Algarve  

Engenheiro António Ramos, CCDR Algarve  

Arquitecto João Duarte, CCDR Algarve  

Direcção Geral das Pescas e da Agricultura  

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas  

Grupo de Acção Costeira do Sotavento do Algarve  

Terraforma – Estudos e Projectos do Algarve  

Dr. Rui Loureiro, Director do ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes  

Professor José Trindade Chagas, ISMAT  

Professora Ana Paula Rainha, ISMAT  

Rui Santos, aluno ISMAT  

Universidade do Algarve  

Professora Ana Moya, Universidade do Algarve  

Sociedade Polis  

Instituto Geográfico do Exército  

Professora Ana Paula Falcão, IST  
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CONTACTOS ESTABELECIDOS  

BURGAU, VILA DO BISPO ALBUFEIRA 

Arquivo Municipal de Vila do Bispo Arquivo Histórico de Albufeira  

Presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo Biblioteca Municipal de Albufeira 

Junta de Freguesia de Budens Presidente da Câmara Municipal de Albufeira 

Dr. Artur Jesus, Câmara Municipal de Vila do Bispo Dr. Aquiles Marreiros, Câmara Municipal de Albufeira 

LAGOS QUARTEIRA, LOULÉ 

Biblioteca Municipal Dr. Júlio Dantas Presidente da Câmara de Loulé 

Presidente da Câmara Municipal de Lagos Junta de Freguesia de Quarteira 

Sr. João Pales, Câmara Municipal de Lagos Sr. Jack Alpestana, Câmara de Loulé 

ALVOR E PORTIMÃO FARO 

Presidente da Câmara Municipal de Portimão Presidente da Câmara Municipal de Faro 

Junta de Freguesia de Portimão Sr. Tony Silva, Câmara Municipal de Faro 

Junta de Freguesia de Alvor OLHÃO E FUSETA 

Sr. Francisco Silva, Sector de Informação Geográfica de Portimão Arquivo Municipal de Olhão 

FERRAGUDO, LAGOA Biblioteca Municipal de Olhão 

Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Divisão de Gestão Urbanística de Olhão 

Junta de Freguesia de Ferragudo Presidente da Câmara Municipal de Olhão 

Sr. José Nabiça, Câmara Municipal de Lagoa Junta de freguesia de Fuseta 

ARMAÇÃO DE PÊRA, SILVES Arquitecta Dizta Reis 

Presidente da Câmara Municipal de Silves TAVIRA E SANTA LUZIA 

Gabinete de Informação e Relações Públicas de Silves Presidente da Câmara Municipal de Tavira 

Divisão de Gestão Urbanística de Silves Sr. Renato Ala, Câmara Municipal de Tavira 

Divisão de Planeamento do Território e Informação Geográfica de Silves MONTE GORDO E VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 

Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente de Silves Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António 

Junta de Freguesia de Armação de Pêra Dr. Vital Costa, Câmara Municipal de Vila Real de Santo António 

Sr. Anabela Benedito, Câmara Municipal de Silves  
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