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1. A Reabilitação Urbana em Faro 

1.1. Antes do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana  

 

 

No tocante à salvaguarda e reabilitação do tecido 

antigo da cidade de Faro, podemos referenciar os 

estudos promovidos pela administração central, em 

1971 - Estudo de Prospeção Preservação e 

Recuperação Urbana de Faro, Arqtº Cabeça Padrão -  

e, mais tarde, promovidos pela autarquia em 1986 - 

Estudos de Reabilitação Urbana, Arqtos Rui Paula e 

Frederico Paula -  como determinantes na 

identificação e delimitação da área da  Zona Histórica 

da Cidade de Faro, categoria de  Espaços Urbanos 

Históricos, do Plano Diretor Municipal de Faro1: 

 

“(…) áreas especialmente importantes sob o ponto de 

vista histórico, cultural e ambiental do concelho, 

integrando edifícios ou conjuntos construídos de 

especial interesse urbanístico e arquitetónico, pelo 

que deverão ser mantidas as características 

urbanísticas das malhas e preservadas as 

características arquitetónicas dos edifícios de maior 

interesse(…)”.2  

 

No tocante à normativa foi assim possível, no âmbito 

dum “Plano de Salvaguarda” não concluído, definir 

medidas de proteção “Normas Provisórias”, (em vigor 

entre 1993 e 1995), que tendo sido, posteriormente 

reportadas para o Regulamento Municipal das 

Intervenções nos Núcleos Históricos de Faro - 

RMINHF3, integram atualmente o Novo Regulamento 

da Urbanização e da Edificação do Município de Faro. 

                                                           
1 Nos termos do disposto no n.º 2 do Artigo 53.º do regulamento do 
PDM (Aviso n.º 17503/2008 Alteração, por adaptação, e retificação 
do Plano Diretor Municipal de Faro - PDM de Faro), 
2 Nos termos do disposto no n.º 1 do Artigo 53.º do regulamento 
acima referido 
3 RMINHF de 2002, (Aviso nº 10 395/2002 (2ª série), publicado em 
DR nº 290 de 16 de Dezembro de 2002) em vigor até 2010, data da 
publicação do Regulamento da Urbanização e da Edificação do 

Fig. 1 – Zona Histórica da Cidade de Faro 
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No que concerne a intervenção, de referir no contexto 

de programas de financiamento, a execução uma 

série de intervenções de requalificação do espaço 

público e comercial, verificada no período 

compreendido entre 1997 e 2001.  

 

 

1.2. Após RJRU:  Áreas de Reabilitação Urbana de Faro  

 

A entrada em vigor do Regime Jurídico de 

Reabilitação Urbana - DL n.º 307/2009 de 23/10 – 

vem permitir à Câmara Municipal de Faro, após 

deliberação de abril de 2011, iniciar o processo de 

reabilitação urbana para a cidade, através de: 

 

I - Áreas de Reabilitação Urbana - delimitação e 

definição do conjunto de linhas estratégicas (ORU) 

a desenvolver:4 

a) Vila Adentro – Publicada em DR 246 de 26-12-

2011.  

b) Bairro Ribeirinho – Publicada em DR 137 de 

17-07-2012. 

c) Mouraria – Publicada em DR 901 de 13-09-

2013.  

 

II – Modelos de gestão e de operação de 

reabilitação urbana - assegurados pelo Município de 

Faro, na coordenação do Vereador do Pelouro do 

Urbanismo, sob a forma de operação de 

reabilitação urbana simples, a concretizar 

maioritariamente por iniciativa dos particulares e, 

titulares de outros direitos, ónus e encargos num 

quadro articulado de coordenação e apoio da 

respetiva execução pela entidade gestora; 

 

                                                                                                 
Município de Faro (publicado em DR, 2ª série, nº 87, de 5 de maio 
de 2010) e, substituído, posteriormente, pelo Novo Regulamento da 
Urbanização e da Edificação do Município de Faro (Edital nº 
668/2013 (2ª série), publicado em DR nº 128, de 5 de julho de 
2013)  
4 Ver Documentos das Áreas de Reabilitação Urbanas,  

Fig. 2 – Áreas de Reabilitação Urbana da Cidade de Faro – Vila 
Adentro; Mouraria e Bairro Ribeirinho 
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III – Modelo de operacionalização - assente na 

afetação de serviços e estabelecimento de 

procedimentos, no sentido de garantir apoio: 

financeiro; técnico; informativo; na sensibilização e 

divulgação; no estabelecimento de parcerias no 

sentido da concretização das intervenções privadas 

em espaço público. 

 

 

1.3. Avaliação das atuais Áreas de Reabilitação Urbana 

de Faro 

 

Segundo o Relatório de Monitorização5, apresentado 

em Agosto de 19156, é possível avaliar que “não 

obstante o caracter pragmático dos critérios de 

avaliação adoptados (…) foi assim possível 

determinar, para cada uma das ARU’s, uma taxa de 

execução - da ordem dos 59%, 30% e 37%, - Vila 

Adentro, Bairro Ribeirinho e Mouraria, 

respetivamente, - no que respeita as ações previstas 

nas linhas estratégicas. 

 

Apesar da avaliação positiva que, por si só,  poderia 

garantir a continuidade do modelo existente, as 

condições identificadas no novo contexto7, 

nomeadamente as determinadas pela necessidade de 

elaboração e execução dos Planos de Ação para a 

Regeneração Urbana8, vieram determinar um novo 

“olhar” sobre estas  áreas, constituindo numa primeira 

                                                           
5 Elaborado nos termos do artº 20º-A, da Lei 32/2012, de 14 de 
agosto 
6 Concluído em agosto, foi discutido e constituído como proposta 
(943/2015/CMF de 28/12/2015), apresentada à Assembleia 
Municipal.  
7 Referimo-nos, nomeadamente a: 
• dinâmicas e investimentos criados a partir da estratégia de 

reabilitação urbana, decorrente das ARU’s em vigor, que 
permitem hoje assumirem-se como fatores de potenciação 
das operações de reabilitação de edifícios; 

• atitude proactiva dos serviços na procura de potenciais 
interessados e na análise de cada caso com os proprietários; 

• melhores condições financeiras do município; 
• novos Programas de Apoio existentes – Portugal 2020 e 

Habitação Acessível; 
8 Conteúdos do Aviso – ALG-16-2015-17, publicado em 
12/11/2015, dirigido às candidaturas para o financiamento da 
elaboração e execução dos PARU - Planos de Ação de 
Regeneração Urbana. 



CMF-DIU-DOTRU-SRU 

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA - Envolvente à 
“Zona Histórica da Cidade de Faro” 

5 

 

5 

 

fase, uma determinante, na delimitação da área de 

reabilitação urbana que agora se apresenta: 

• Envolvente à Zona Histórica da Cidade de 

Faro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Área de Reabilitação Urbana da Envolvente à Zona 
Histórica da Cidade de Faro 
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2. Área de Reabilitação Urbana da Envolvente à Zona 

Histórica da Cidade de Faro: critérios para a sua 

delimitação 

 

2.1. O momento de consolidação e a relação com as áreas 

contíguas 

 

O crescimento da cidade antiga, foi determinado por 
elementos de contenção que traduziram malhas 
urbanas distintas, identificamos: 

1. A cintura de muralhas, perímetro da área 
atualmente denominada como a Vila Adentro 
– a cidade no período islâmico – à qual terá 
de ser associada a grande renovação urbana 
de D. Manuel  em 1499, desenvolvida na 
zona ribeirinha, em torno do atual jardim e do 
edifício da alfandega e, ao longo de dois 
eixos de ligação a Stº António do Alto e a S. 
Pedro – a cidade quinhentista. 
 

2. A cerca seiscentista, construída em 1659, 
que determinou a ocupação urbana da 
cidade até ao século XVIII – e, mais tarde, a 
estrada de circunvalação/primeira circular, 
construída em 1893, que vem consolidar a 2ª 
coroa/anel de crescimento da cidade e formar  
o princípio da cidade moderna.  
 
Como se pode verificar na planta Estado 

Atual do Ante Plano Geral de Urbanização de 
1945, do Arqtº João Aguiar9, na primeira 
metade do século XX, a Estrada de 
Circunvalação era o limite determinante para 
uma área urbana com um tecido bem 

                                                           

9 A nova prática de urbanismo  iniciada por Duarte Pacheco  
determinou através de legislação específica, a obrigatoriedade das 
Câmaras Municipais promoveram a elaboração de  planos de  
urbanização e expansão para as sedes dos seus municípios; 
localidades com mais de 2 500 habitantes que evidenciassem 
alguma dinâmica demográfica e/ou; “centros urbanos ou zonas de 
interesse turístico, recreativo, climático, terapêutico, espiritual, 
histórico ou artístico, designados  pelo Governo”. Estavam, assim, 
criados os Planos Gerais de Urbanização que mais tarde, por 
questões de operacionalidade, deram origem aos Ante Planos 
Gerais de Urbanização..  
Uma vez que os municípios não tinham qualquer experiência neste 
domínio, coube à administração central a dinamização do 
processo, o que , no caso de Faro se traduziu na elaboração do 
Plano Geral de Urbanização de Faro, pelo arqtº João Aguiar, cuja 
base cartográfica foi feita a partir dum levantamento 
aerofotogramétrico, executado igualmente pela administração 
central. 

Fig. 4 – Cintura da Muralhas, Vila Adentro e, Zona Ribeirinha 

Fig. 5 – Cerca Seiscentista e Estrada da Circunvalação 



CMF-DIU-DOTRU-SRU 

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA - Envolvente à 
“Zona Histórica da Cidade de Faro” 

7 

 

7 

 

compacto onde, à exceção do Largo de S. 
Francisco e da Horta do Ferragial, existiam 
apenas como espaços livres, os  locais mais 
tarde ocupados pelas escolas do Carmo e de 
S. Luis. 
 
A Av. 5 de Outubro, construída apenas até ao 
cruzamento com a Rua Ataíde de Oliveira, 
formava conjuntamente com a Alameda João 
de Deus uma estrutura verde com forte 
componente urbana.  
 
A sul,  o contacto da cidade com a ria, 
resumia-se à zona envolvente à doca, entre a 
muralha e a Av. da República  (Jardim 
Manuel Bivar) a partir da qual surgia um 
cordão arborizado, então denominado de 
Alameda da Estação. 

 

 

2.2. Particularidades físicas e ambientais 

Trata-se duma área que embora fortemente 
consolidada traduz realidades distintas decorrentes, 
de operações de urbanização específicas10. 
Referimo-nos concretamente a:  

a) Bairro de S. Francisco e zona envolvente à 
Ermida do Pé da Cruz, decorrentes da 
urbanização da Horta do Convento São 
Francisco e da ocupação do eixo medieval, 
respectivamente; 
 

b) Zona contida entre os dois eixos 
estruturantes – Rua do Alportel e Av. 5 de 
Outubro – onde se destaca a ocupação 
decorrente da urbanização da Horta do 
Colégio; 

 
c) Zona do Carmo, onde se assinala igualmente 

as duas hortas – do Carmo e dos Capuchos 
 

Neste contexto, do ponto de vista morfológico, trata-
se duma área composta por zonas de traçado mais 
regular da primeira metade do XX, como o Bairro de 

                                                           
10 A partir dos finais da década de 20/princípios da de 30, a 
chamada “urbanização das hortas” ou seja, a ocupação para fins 
urbanísticos das antigas hortas pertencentes na sua maioria, às 
cercas dos conventos (Horta do Convento de S. Francisco – projeto 
de 1927; Horta do Colégio – projeto de 1927; Horta de São Pedro; 
Horta do Convento dos Capuchos). 

Fig. 8 – Planta da cidade de Faro, Raul Proença, Guia de 
Portugal, 1927.  

 

Fig.7 – Fotografia Aérea, RAF-1945 

Fig. 6 – planta Estado Actual, Ante Plano Geral de Urbanização, 
1945, Arqtº João Aguiar 
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São Francisco (décadas de 30’ e 40’) e a zona 
contida entre a Rua do Alportel e a Av. 5 de Outubro 
(décadas de 10’ e 20’).  
 
Não obstante a homogeneidade morfológica, do 
ponto de vista tipológico verificam-se algumas 
diferenças: uma maior uniformidade e contenção em 
termos de transformação, nas edificações do bairro 
de São Francisco, com edifícios maioritariamente de 
1 a 2 pisos, à qual se opõe uma maior diversidade na 
segunda zona, com particular incidência nas 
principais vias de acesso ao Largo da Liberdade (av. 
5 de Outubro, rua de Portugal), com edifícios de 
habitação plurifamiliar, já da segunda metade do XX, 
variando entre os 3 e os 8 pisos.  
 
Uma referencia ainda para a zona compreendida 
entre o largo do Carmo e os Capuchos, onde se 
verifica uma malha mais irregular e descontínua, 
marcada pela presença significativa dos dois espaços 
livres associados às respetivas igrejas, conformados 
por edifícios tipologicamente distintos, variando entre 
a primeira metade do XX, com 1 a 2 pisos e a 
segunda metade XX, com 5 a 8 pisos. 
 

 
2.3. Impulsos e dinâmica urbana: Riscos e potencialidades 

 
Intervenções em curso  

Relativamente à dinâmica e impulsos da área, 
verifica-se que grande parte dos processos de obra 
incidem sobretudo em obras de reconstrução, 
alteração e ampliação, com vista a adaptação de 
edificações para habitação unifamiliar, integradas em 
parcelas de pequena dimensão, com frentes de rua 
que variam sensivelmente entre os 5 e os 8 metros de 
largura, na generalidade da primeira metade do 
século XX e, de um piso, apenas.  
 
� PO: 238/2015 - rua Serpa Pinto Arco, n.º 70, - 

habitação unifamiliar; 
� PO: 24/2016 – Travessa do Alportel, n.º 3, - 

habitação unifamiliar; 
� PO: 140/2015 – Travessa do Alportel, n.º 19, - 

habitação unifamiliar; 
� PO: 17/2016 – Travessa do Alportel, n.º 21, - 

habitação unifamiliar; 
� PO: - Rua Jardim do Cardeal, n.º, - habitação 

unifamiliar; 
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� PO: 151/2015 – Largo do Carmo, n.º 60 - 
habitação unifamiliar; 

� PO: 196/2015 - Rua Lethes, n.º 45 - habitação 
unifamiliar; 

� PO: 39/2015 - Rua Sacadura Cabral, n.º 2,4 e 6 - 
habitação unifamiliar; 

� PO: 284/2015 - Rua Sacadura Cabral, n.º 10,12 e 
14 - habitação plurifamiliar; 

� PO: 152/2015 - Rua Nova, n.º 11 - habitação 
unifamiliar; 

� PO: 12/2015 – Rua Brites de Almeida, 13 - 
serviços; 

� PO: 68/2015 - Rua Manuel Penteado, n.º 8 - 
habitação unifamiliar; 

 
Realidade transversal às várias zonas que constituem 
a envolvente à zona histórica da cidade de Faro, 
apresenta no entanto, exceções quando surgem 
alguns projetos de maior dimensão, integrando 
grandes parcelas, destinados a instalar habitação 
plurifamiliar, comércio, serviços, ou, utilizações de 
carater turístico.  
  
� PO: 28/2016 – Travessa do Alportel, n.º 60, 62, - 

habitação plurifamiliar- alojamento local; 
� PO: 239/2015 – Rua Cruz das Mestras, n.º 7 e 9, 

- estabelecimento hoteleiro; 
� PO: 196/2015 – Rua do Lethes, n.º 65, - 

habitação plurifamiliar/comércio/serviços; 
� PO: 128/2015 – Largo 25 de Abril, 2 - habitação 

plurifamiliar/comércio/serviços; 
� PO: 188/2015 – Largo Pé da Cruz, 20 - habitação 

plurifamiliar – alojamento local; 
� PO: 228/2015 – Rua Bernardo Passos, - 

alojamento local/ comércio/serviços; 
 
Por último de referir que, o largo do Carmo e 
envolvente constituem as áreas que registam maior 
número de intenções com vista a transformação de 
edifícios para habitação unifamiliar, e, que 
relativamente às intenções de maior dimensão, 
encontramo-las em zonas centrais (Largos 25 de Abril 
e, Pé da Cruz), ou em situação de gaveto, em 
arruamentos estratégicos (Ruas Lethes, Bernardo 
Passos e, Alportel), oscilando em termos de 
utilização, entre a habitação plurifamiliar e o 
alojamento local. 

 

 
 
 
 



CMF-DIU-DOTRU-SRU 

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA - Envolvente à 
“Zona Histórica da Cidade de Faro” 

10 

 

10 

 

3. Área de Reabilitação Urbana da Envolvente à Zona 

Histórica da Cidade de Faro: objetivos estratégicos a 

prosseguir 

 

 
Como objetivos estratégicos, definimos 
sumariamente: 

a) Dar continuidade à estratégia de 
reabilitação urbana definida pelo 
Município; 
  

b) Manter a ocupação, conservando e 
reabilitando uma zona com 
características identitárias; 
 

c) Incentivar a reabilitação em contrapartida  
à renovação sistemática, normalmente 
sinónimo de destruição do ambiente 
urbano 
 

d) Criar uma dinâmica de intervenções 
através da criação dum quadro de apoios 
financeiros, possíveis 
 

e) Proporcionar o acesso de particulares a 
novas fontes de financiamento que 
poderão decorrer no âmbito do PARU 
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4. Quadro Jurídico 
4.1. Âmbito temporal da delimitação 

Para o efeito vigorará no prazo de três anos, período 
previsto para a aprovação da correspondente 
operação de reabilitação urbana (art.º 15º da Lei nº 
32/2012 de 14 de agosto). 

 

4.2. Divulgação e medidas imediatas 

O Município de Faro divulgará a delimitação da área 
de reabilitação urbana junto dos particulares, 
utilizando os meios que julgar necessários, 
sensibilizando-os para a importância do projeto, para 
o dever de reabilitar, nos termos da Lei nº 32/2012 de 
24 de agosto – Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana, que recai sobre todos (particulares e 
administração) e, para as vantagens decorrentes do 
processo de reabilitação do património edificado, no 
contexto do DL 53/2014, 8 de abril – Regime 

excecional e temporário aplicável à reabilitação de 

edifícios ou frações, cuja construção tenha sido 

concluída há pelo menos 30 anos ou localizadas em 

áreas de reabilitação urbana, sempre que se 

destinem a ser afetos total ou predominantemente ao 

uso habitacional. 

 

4.3. Efeitos da delimitação – após verificação pelo DAF 
 

1. Nos termos da alínea a), do art.º 14º da Lei nº 
32/2012 de 24 de agosto, o Município de Faro dará 
como apoios:  
a. Isenção das taxas municipais relacionadas com as 
obras de reabilitação, designadamente: 

• Taxas referentes ao licenciamento, 
comunicação prévia e autorização das 
operações urbanísticas; 

• Taxas referentes à emissão de alvarás 
que titulam as operações referidas; 

• Taxas devidas por ocupação do espaço 
público e publicidade, motivadas por 
aquelas intervenções; 

• Taxas pela realização de vistorias; 
b. Redução da Taxa Municipal de Urbanização em 
50%, nas situações em que haja lugar à sua 
tributação; 
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2. Nos termos da alínea b) do art.º 14º, da Lei nº 
32/2012 de 24 de agosto, a todos os proprietários e 

titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre 

edifícios ou frações nela compreendidos é-lhes  

conferido o direito de acesso aos apoios e incentivos 

financeiros à reabilitação urbana, nos termos 

estabelecidos na legislação aplicável, sem prejuízo de 

outros benefícios e incentivos relativos ao património 

cultural. 

 

 




